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Śmieci nie znikają!

Trafiają wszędzie tam, gdzie nie potrzeba. Zimą – do przydomowych pieców, zatruwając wokół 
powietrze i powodując wszech obecny smog. Wiosną – pojawiają się, gdy tylko zelżeje pierwszy 
śnieg, na łąkach, polach i w lasach, szpecąc i degradując przy tym środowisko naturalne.
A przecież ich miejsce jest zupełnie gdzie indziej – na wysypisku. Tam część z nich zostanie po-
segregowana i poddana recyklingowi, część na zawsze trafi na składowisko. Żeby tak jednak 
się stało, trzeba dać szansę – zarówno instytucjom i firmą zajmującym się odbiorem odpadów 
komunalnych, jak i  naszej planecie, która bez naszego wsparcia stanie się wielkim śmietnikiem, 
a, jak wiecie, przebywanie w takim miejscu nie należy do przyjemnych.

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w sprzątaniu świata i zadbania o swoje otoczenie, 
a przede wszystkim – do troski o nie na co dzień. Codzienne, małe czynności, jak choćby segre-
gacja odpadów i wyrzucanie ich do przeznaczonych miejsc, zdziałają więcej, niż długie, dyscy-
plinujące przemówienia i najszlachetniejsze akcje naprawcze.

A kiedy już posprzątamy świat wokół (choćby odrobinę), zapraszam wszystkich na nasze Zakrę-
cone! Rodzinne Rajdy Rowerowe. W tym roku będziemy mieli szansę spotkać się aż siedmiokrot-
nie, a na uczestników wycieczek czekają liczne niespodzianki. Szczegóły odnajdziecie na stronie 
internetowej gminy Sitkówka-Nowiny.

Serdecznie zapraszam!

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Przeszło 16 mln zł przeznaczyła gmina Sitkówka-Nowi-
ny na wydatki inwestycyjne w 2018 r. To dużo, biorąc 
pod uwagę niekorzystną sytuacje na rynku budowla-
nym i opór części radnych tzw. opozycji, która w po-
przedniej kadencji skutecznie blokowała ich realizację. 
Niemniej jednak – pozostaje niedosyt, bo z pewnością 
mogliśmy zrobić więcej dla naszych mieszkańców.

Z tego powodu pod znakiem zapytania pozostają dwie 
inwestycje, które mogły być zrealizowane we współ-
pracy z powiatem kieleckim: przebudowa dróg w Woli 
Murowanej i w Szewcach.

Na szczęście, po wielu perturbacjach udało się zakoń-
czyć realizację niezwykle ważnej, ze względów bez-
pieczeństwa, drogi – w miejscowości Kowala. Łącznie 
z wydatkowaniem środków na ten cel, w ubiegłym roku 
gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczyła przeszło 3,3 mln 
zł na inwestycje drogowe, w tym budowę oświetlenia 
ulicznego. Do najważniejszych zaliczyć należy rozpo-
częcie przebudowy drogi gminnej w Bolechowicach, 
ale również  wielu dróg w Szewcach, budowę zatoczki 
parkingowej w Woli Murowanej czy przebudowę uli-

Słów kilka o inwestycjach
cy Wspólnej w tej samej miejscowości. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, iż przebudowie dróg towarzyszy 
w zdecydowanej większości przypadków towarzyszy 
budowa oświetlenia ulicznego i odwodnienia. To spra-
wia, że wszystkie nowe drogi w naszej gminie są prze-
budowywane kompleksowo i w najbliższym czasie nie 
będzie konieczności dokonywania tan kolejnych inge-
rencji.

A skoro mowa o oświetleniu, to w 2018 r. gmina Sit-
kówka-Nowiny uzyskała dofinansowanie na realizację 
trzeciego etapu częściowej modernizacji oświetlenia 
na jej terenie, tym razem obejmującego w znacznej 
mierze miejscowość Nowiny. W ramach niniejszej in-
westycji planuje się wymianę na wskazanych 335 punk-
tach oświetlenia ulicznego dotychczasowych opraw na 
nowoczesne oprawy w technologii LED, wymianę wy-
sięgników oraz montaż trzech lamp hybrydowych za-
silanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych.

Niezwykle ważne dla mieszkańców są realizowane 
w gminie inwestycje wodno-kanalizacyjne. Od wielu lat 
funkcjonuje zasada związana z ich partycypacją finan-

• W Woli Murowanej powstała zatoczka parkingowa.

• Kolejne drogi powstają w Szewcach.
• Zmodernizowana droga powiatowa w Kowali.

• Plac zabaw w Zagrodach.
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sową w tego rodzaju inwestycjach. Mieszkańcy pono-
szą koszt dokumentacji projektowej, zaś gmina – samej 
realizacji. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel 
ponad milion zł, z czego niemal 800 tys. zł pozyskali-
śmy z dotacji z Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach. Dzięki temu wybudowaliśmy 
łącznie niemal kilometr sieci wodociągowych i kanali-
zacyjnych, m.in. w miejscowościach Zgórsko, Kowala, 
Szewce czy Trzcianki.

Doposażyliśmy siłownie zewnętrzne i place zabaw na 
kwotę niemal 1 mln zł – tylko w minionym roku, ale 
i tak najważniejszą inwestycją dla najmłodszych okaza-
ła się modernizacja rury zjazdowej na basenie „Perła” 
w Nowinach. Na to zadanie przeznaczyliśmy, przekazu-
jąc dotację GOK, niemal 800 tys. zł. Równie atrakcyjny 
i przyciągająca w ciepłe dni małych mieszkańców jest 
plac zabaw w Zagrodach – z tyrolką i bocianim gniaz-
dem. Rodzice, w  oczekiwaniu na zakończenie zabawy 
swoich pociech, mogą odpocząć tu pod wiatą lub po-
grać w szachy.

Do największych ubiegłorocznych inwestycji zaliczyć 
należy oczywiście te, których realizacja wymaga co 
najmniej kilku lat. W ubiegłym roku zakończyliśmy mo-
dernizację stadionu w Nowinach (wydatkując w 2018 r. 
przeszło 2,1 mln zł, a w sumie 5 mln zł), utworzyliśmy 

tereny inwestycyjne (wydatkując 4,4 mln zł w 2018 r.), 
trwała również rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury 
(4 mln zł wydatkowane  w 2018 r., zaś cała inwestycja 
będzie nas kosztować przeszło 11 mln zł).

Wśród ważnych inwestycji należy wymienić te, które 
dotyczą placówek oświatowych. Do największych z nich 
zaliczyć należy modernizację dachu wraz z adaptacją 
pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w szkole 
w Bolechowicach o wartości niemal 300 tys. zł.

Na nic zdałyby się najrozleglejsze inwestycje, gdyby 
nie głos mieszkańców. Z każdym rokiem osób zainte-
resowanych podziałem środków z funduszu sołeckiego 
i obywatelskiego przybywa, z chęcią wypowiadacie się 
również w innych sprawach, czego dowodem są częste 
wizyty mieszkańców w mim gabinecie.
Środki dla sołectw zostały przeznaczone m.in. na opra-
cowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg 
gminnych w Zgórsku, modernizację placów zabaw i si-
łowni zewnętrznych w Sitkówce, Woli Murowanej, Za-
grodach, Szewcach i Nowinach, zakup pieca indukcyj-
nego do świetlicy wiejskiej w Kowali. •

tekst: Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny

 

• Nowa zjeżdżalnia cieszy najmłodszych.

• Stadion jest obecnie najlepszym obiektem w regionie.

• Rozbudowa GOK-u już zakończona.

• W Nowinach utworzono nowe tereny inwestycyjne.
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Kolejny tereny wydzierżawione
Hala warsztatowa z trzema stanowiskami warszta-
towymi oraz kanałami samochodowymi typu TIR 
powstanie na terenach inwestycyjnych przy ul. Prze-
mysłowej w Nowinach. Kolejna umowa na zagospo-
darowanie terenów inwestycyjnych podpisana.

 – Starannie dobieramy przedsiębiorców, którzy za-
gospodarują nowo powstałe tereny inwestycyjne. 
Wymagania stawiane im są dość restrykcyjne, stąd 
formuła przetargu ograniczonego, w którym mogą 

• Od lewej: Sebastian Nowaczkiewicz, Michał Karkocha.

Kwarcytowa i Dolomitowa do przebudowy

wziąć udział wybrane podmioty – wyjaśnia wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Firmy biorące udział 
w przetarg muszą należeć do sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw, ale także m.in. przedłożyć kon-
cepcję zagospodarowania terenu pod prowadzoną 
działalność i uzyskać akceptacje gminy.

W drugim z ogłoszonych przetargów wyłoniono ko-
lejnego przedsiębiorcę. We wtorek, 5 marca 2019 r., 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawarł umowę 
z firmą KARDAM Sp. z o.o. przedsiębiorcą działają-
cym na terenie gminy Chęciny. Przy ulicy Przemy-
słowej będzie ona prowadziła działalność gospodar-
czą w zakresie transportu. Powstanie tu m.in. hala 
warsztatowa z kanałami samochodowymi typu TIR, 
a także pawilony biurowe i miejsca parkingowe dla 
klientów oraz pracowników.

Gmina Sitkówka-Nowiny przygotowała prawie 8 ha 
gruntów dla prywatnych inwestorów z sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Uporządkowano 
teren po niedoszłej fabryce tlenku glino: usunięto 
betonowe konstrukcje, wykonano sieci wodno-ka-
nalizacyjne, powstały nowe drogi i parkingi. Całość 
inwestycji kosztowała 7,6 mln zł, z czego połowę po-
zyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. •

Mieszkańcy ulicy Dolomitowej i Kwarcytowej w Szew-
cach doczekają się przebudowy dróg wraz z wymianą 
oświetlenia ulicznego. W miniony piątek wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz przy udziale sołtys sołectwa 
Szewce-Zawada Ewy Fudali zawarł dwie umowy na re-
alizację tych zadań.

Ulica Kwarcytowa zostanie przebudowana przez firmę 
Aglet Sp. z o.o. z Warszawy. Do końca lipca przebuduje 
ona odcinek drogi gminnej na długości 388 m. – Prze-
budowa polega na wykonaniu nowej geometrii jezdni 
z nową konstrukcją, wykonaniu zjazdów na posesje 
i drogi zbiorcze oraz wykonanie tymczasowego odwod-
nienia drogi poprzez system retencyjno-rozsączają-
cy. W ramach zadania wykonawca wybuduje również 
oświetlenie drogi gminnej – wylicza Andrzej Waśko kie-
rownik referatu inwestycji. Wartość umowy opiewa na 
kwotę 585 tys. zł.

Z kolei ulica Dolomitowa w Szewcach zostanie przebu-
dowana przez Zakład Robót Drogowych DUKT z Nowin. 
Prace zostaną wykonane na odcinku długości 400 me-
trów. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istnieją-
cej jezdni na jezdnię o nawierzchni bitumicznej, budo-
wę obustronnych chodników oraz zjazdów. W ramach 
przebudowy ulicy zaplanowano wykonanie systemu 
zagospodarowania wód deszczowych oraz budowę 

oświetlenia ulicznego. Ta inwestycja zakończy się nieco 
wcześniej – 10 lipca. Jej wartość to niemal 900 tys. zł.

 – To bardzo ważne dla nas, mieszkańców Szewc, inwe-
stycje – mówi sołtys Ewa Fudali. – Nasza miejscowość 
cieszy się dużą popularnością wśród osób szukających 
nowego miejsca zamieszkania, stąd konieczność uzbra-
jania nowych terenów i budowy dróg – wyjaśnia. •

• Firma DUKT przebuduje ulicę Dolomitową w Szewcach.
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Uproszczone procedury, wyższe dofinansowanie 
i nowe kryteria ocen – przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego zaprezentowali trzy konkursy dla 
przedsiębiorców, które zostaną ogłoszone lada dzień. 
Podczas spotkania z przedsiębiorcami swoją ofertę 
przedstawili również przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz Korona Biznes Klub.

Rozwijaj swoją firmę – tym hasłem gmina Sitkówka-No-
winy zachęca firmy do sięgania po dofinansowanie na 
ich rozwój. Chcąc wesprzeć lokalnych przedsiębiorców 
w tym zakresie w dniu 21 lutego 2019 r. zorganizowała 
spotkanie, podczas którego mogli oni dowiedzieć się, 
jakie kryteria należy spełnić, by uzyskać dofinansowa-
nie i wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego oraz Powia-
towego Urzędu Pracy. – Cieszę się, że spotkaliśmy się 

O dofinansowaniach dla przedsiębiorców

• Spotkanie z przedsiębiorcami.

z tak dużym zainteresowaniem z Państwa strony – po-
witał obecnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
– Działanie 2.5, które jest skierowane do przedsiębior-
ców na rozwój firm, jest ostatnim w tej perspektywie 
finansowania unijnego. Chcemy ogłosić  trzy konkur-
sy  skierowane do sektora MSP – na zasadach ogól-
nych, dla firm, które nie korzystały z dofinansowania 
unijnego w tej perspektywie oraz dla mikroprzedsię-
biorstw o bardzo uproszczonej procedurze. Na ten cel 
przeznaczonych zostanie około 100 milionów złotych. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się ci wszyscy przed-
siębiorcy, którzy działają na rynku rok i dłużej  oraz pła-
cą podatki w województwie świętokrzyskim. Wszystkie 
konkursy nastawione są na innowacyjność – mówiła 
wicemarszałek Renata Janik rozpoczynając część spo-
tkania poświęconą konkursom organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski.

Z kolei przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy, 
Pani Dorota Kulewska mówiła o dofinansowaniu na 
podnoszenie kwalifikacji oraz na tworzenie nowych 
miejsc pracy, a także pomoc w poszukiwaniu kandy-
datów do pracy.
Karolina Cybulska i Radosław Rogiewicz z Korona Biz-
nes Klub zachęcali do kontaktów biznesowych za po-
średnictwem swojego klubu.

– Chcielibyśmy się z Państwem spotykać regularnie, or-
ganizując tego typu spotkania cyklicznie. To od Was zale-
żeć będzie, jaką tematykę będziemy poruszać, dlatego 
zachęcam do kontaktu z nami w tym zakresie – mówił 
na zakończenie wójt Sebastian Nowaczkiewicz. •

W podziękowaniu za codzienną pracę
Dostarczają decyzje podatkowe, zbierają opłaty, ale 
przede wszystkim - niosą pomoc, wspierają mieszkań-
ców i w ich imieniu występują przed wójtem i Radą 
Gminy. 11 marca sołtysi obchodzili swoje święto.

Z okazji święta sołtysów wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz wraz ze swoim zastępcą 
Łukaszem Barwinkiem spotkali się z sołtysami i prze-
wodniczącą osiedla, by złożyć im życzenia wszelkiej po-
myślności i satysfakcji z wykonywanej przez nich pracy. 
– Pragnę podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, 
za to, ze zawsze mogę na Was liczyć – podkreślał wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. - Jesteście osobami, na któ-
rych zawsze mogę polegać, które są bez reszty oddane 
mieszkańcom i sprawom gminy – dodał.

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny Funkcjonuje pięć 
sołectw oraz osiedle Nowiny. Sołtysami w poszczegól-
nych sołectwach są: Ewa Fudali (sołectwo Szewce-Za-
wada), Renata Posłowska (sołectwo Kowala), Zbigniew 
Jantura (sołectwo Bolechowice), Władysław Zapała 

(sołectwo Wola Murowana), Stanisław Kobiec (sołec-
two Zgórsko-Zagrody), zaś rolę przewodniczącej osiedla 
pełni Krystyna Janiec. •

• Dzień Sołtysa.
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By uczcić pamięć bohaterów
Z Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej na 
kieleckim Wzgórzu Zamkowym do zgórskich lasów – 
uczestnicy I Patriotycznego Marszu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych upamiętnili bohaterów sprzed lat.

Czasy powojenne
Więzienie kieleckie na Wzgórzu Zamkowym – to w tym 
miejscu tuż po drugiej wojnie światowej więziono 
członków podziemia niepodległościowego. Stamtąd 
wielu z nich wyruszało w swoją ostatnią drogę – do 
podkieleckich lasów, gdzie tracili życie.

Jednym z takich miejsc była miejscowość Zgórsko poło-
żona w gminie Sitkówka-Nowiny. To tu w ciągu ostatnich 
lat odnaleziono osiem ciał ofiar bezpieki. Dotychczas 
zidentyfikowano Józefa Figarskiego, ps. Śmiały, ppor. 
Karola Łoniewskiego, ps. Lew, Romana Mojeckiego, ps. 
Róg, Piotra Pecla, Czesława Spadło, ps. Mały, Kret, Jana 
Wosińskiego, por. Aleksandra Życińskiego, ps. Wilczur. 
Ciała jednej z osób nie udało się zidentyfikować.

Przez wiele lat żołnierze podziemia niepodległościowe-
go na terenie całego kraju byli zwalczani przez władzę. 
1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu wykonano 
wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głów-
nego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Upamiętnia-
jąc te wydarzenia, po 60 latach ustanowiono 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od 
kilku lat w tym czasie organizowane są wydarzenia 
upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. W tym roku na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny odbył się I Patriotyczny 
Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Z Kielc do Zgórska
Wyruszyli wczesnym rankiem. W sobotę, 2 marca 2019 r., 
żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ z obecnej siedziby OMPiO przez Kar-
czówkę, gdzie odbyła się uroczysta msza święta, by po 
południu oddać cześć w tzw. dołach śmierci – miejscu, 
gdzie rozstrzeliwano i chowano wrogów politycznych.

Inicjatorem marszu jest Dariusz Stępień – prezes koła 
nr 9 Stowarzyszenia Kombatantów. – Szczerze wierzę, 
że dzięki takim inicjatywom, jak ta, zdołamy zachować 
pamięć o dawnych bohaterach – mówił. Wtórował mu, 
obecny podczas apeli pamięci w zgórskich lasach wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Niezwykle cieszy mnie ta 
inicjatywa i ze swojej strony mogę zapewnić, ze będę 
wspierał jej kolejne edycje. Mam nadzieję, ze  z roku na 
rok będzie nas tu coraz więcej – deklarował.

Zgórskie lasy to teren,  który do niedawna nie był  miej-
scem specjalnego zainteresowania historyków. Zmie-
niło się to przed kilku laty, gdy swoje badania zaczęła 
prowadzić tu Fundacja „Niezłomni”. Obecnie teren jest 
przeszukiwany kompleksowo na zlecenie Instytutu Pa-
mięci Narodowej.

 – Obszar ten kryje w sobie wiele zagadek, część z nich 
zostało już wyjaśnione, niektóre ciała zidentyfikowane, 
jednak tak naprawdę nie wiemy, ile jeszcze osób straci-
ło tu życie – mówił Dionizy Krawczyński ze Stowarzysze-
nia Grupy Rekonstrukcyjnej „Jodła”.

Choć historia tych terenów nie jest jeszcze komplek-
sowo poznana, podjęto już działania, by zabezpieczyć 
i upamiętnić tych, którzy zginęli w zgórskich lasach. – 
Pod koniec ubiegłego roku w łatwo dostępnym miej-
scu w lesie stanęły krzyż i tablica pamiątkowa, które 
przypominają o tych tragicznych wydarzeniach – mówi 
leśniczy Mariusz Wertka. – Docelowo przeznaczyliśmy 
obszar ponad 5 hektarów w tej okolicy, który zostanie 
uporządkowany i zagospodarowany w taki sposób, by 
upamiętnić historyczne wydarzenia – dodaje. •

• W zgórskich lasach oddano cześć zamordowanym żołnierzom.

• W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele wojska, 
Lasów Państwowych i gminy Sitkówka-Nowiny.
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Kwiaty i uśmiech dla Pań
Magiczne sztuczki iluzjonisty i zachwycający pokaz 
mody można było obejrzeć podczas Dnia Kobiet ob-
chodzonego w gminie Sitkówka-Nowiny.

Kwiaty i życzenia dla pań
Tradycyjnie, jak co roku, od wielu lat, wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz wraz ze swoim zastępcą Łukaszem 
Barwinkiem wręczali kwiaty na nowińskich ulicach spo-
tkanym tego dnia mieszkankom. Panowie odwiedzili 
także znajdujące się w pobliżu instytucje. Towarzyszyli 
im radny Tadeusz Kucharczyk oraz dyrektor ZGKiM To-
masz Błaszczyk. – Nasze panie są wyjątkowe każdego 
dnia, ale dziś należy o nich szczególnie pamiętać – pod-
kreślał Tadeusz Kucharczyk.

Nie do wiary
Magiczny stand-up Michała Skubidy wprawił w zdu-
mienie i rozbawił do łez chyba wszystkich obecnych na 
sali. Sztuczki z kartami, znikającymi piłeczkami, bezpo-
średnie zaangażowanie publiczności, a  do tego spo-
ra dawka humoru nie mogły przejść bez echa. Mistrz 
magii wykonał swoje sztuczki na bis, wywołując aplauz 
publiczności.

Niezwykły pokaz mody
Trzy kolekcje – dzianina, len i suknie wieczorowe projek-
tantki zaprezentowały podczas pokazu mody pracow-
nice Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 
oraz członkinie stowarzyszenia „Siła Woli”. Ponadto Pa-
nie zaprezentowały… program artystyczny. Pracownice 
GOK wcieliły się w rolę kuracjuszek szpitala, które pod 
nieobecność ordynatora (w tej roli dyrektor Jacek Ka-
nia) oddają się tanecznemu szaleństwu. Z kolei stowa-
rzyszenie „Siła Woli” na czele z trenerką Justyną Kuchtą 
w rytm najpopularniejszych przebojów muzycznych za-
tańczyły dla nowińskiej publiczności zumbę.

Na scenie zaprezentowała się również Renata Posłow-
ska, które wykonała piosenki dla mężczyzn. – Dziś, co 
prawda, obchodzimy dzień kobiet, ale za dwa dni bę-
dziemy świętować Wasze święto. Z tej okazji specjalnie 
dla panów przygotowałam kilka piosenek – mówiła.

Dla urody
Podczas Dnia Kobiet nie mogło zabraknąć „kącika uro-
dy".  Przedstawicielki firm kosmetycznych wykonywały 
bezpłatne makijaże, zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyj-
ne, a także służyły fachową poradą w zakresie doboru 
kosmetyków. Z kolei Przychodnia Nowiny SPZOZ za-
pewniła możliwość wykonania podstawowych badań. 
– Zachęcam wszystkie panie, by dbały o siebie na co 
dzień i nie bagatelizowały konieczności regularnego 
wykonywania podstawowych badań. Profilaktyka jest 
bardzo ważna, gdyż pozwala na wczesne wykrycie cho-
rób – mówił dyrektor przychodni Jacek Chudzicki.
Biżuteria, szale, ozdoby domu – to wszystko można 
było nie tyko obejrzeć, ale i kupić podczas Dnia Kobiet. 
Na panie czekało też mnóstwo nagród ufundowanych 
przez sponsorów. Wśród nich – dwie wycieczki do Bruk-
seli ufundowane przez europosła Bogusława Sonika. •

• Kwiaty dla pań w dniu ich święta.

• Michał Skubida w swoim show.

• Niezwykły pokaz mody.
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Co za dzień? Co za emocje? Radości nie było końca 
!!! 13 marca 2019 r. odwiedzili nas zaproszeni go-
ście - piłkarze kieleckiego klubu sportowego Korona 
Kielce.

Wiedzą wszystko o pożarnictwie
15 marca na sali konferencyjnej Urzędu Gminy przepro-
wadzono eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej na szczeblu gminnym.

Eliminacje zostały poprzedzone wyłonieniem najlep-
szych uczniów w każdej ze szkół z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny. Najlepsi reprezentowani swoje placówki 
podczas niezwykle trudnego etapu gminnego. – Z roku 
na rok pytania są coraz trudniejsze. Ten konkurs wymaga 
ogromu przygotowań – mówiła Anita Dziwoń koordy-

nująca przeprowadzenie eliminacji gminnych ze strony 
Urzędu Gminy. Wśród klas I-VI zwyciężyli:
I miejsce – Mikołaj Sylwar – SP Kowala
II miejsce – Jan Skowronek SP – Nowiny
III miejsce – Jaku Bartkiewicz – SP Nowiny
Wśród klas VII-VIII i klas gimnazjalnych zwyciężyli:
I miejsce – Mateusz Szymkiewicz – ZSP Nowiny
II miejsce – Igor Madej – SP Nowiny
III miejsce – Małgorzata Adamiec – ZSP Nowiny

Zwycięzcy będą reprezentować szkoły i gminę Sitkówka-
-Nowiny na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali dyplomy oraz upominki za udział w elimina-
cjach gminnych, a zwycięzcy I, II i III miejsca zostali uho-
norowani nagrodami w formie bonów podarunkowych. 
– Serdecznie zachęcam Was wszystkich do zaangażo-
wania się w działalność młodzieżowych drużyn pożarni-
czych w naszej gminie – mówił na zakończenie wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz życząc zwycięzcom powodzenia 
w kolejnych etapach turnieju. •

na zdjęciu: uczestnicy eliminacji gminnych.

• Piłkarze Korony Kielce odwiedzili uczniów z Kowali.

Wizyta piłkarzy Korony Kielce

Na powitanie cała sala odśpiewała piosenkę ,,Dni, 
których jeszcze nie znamy". Potem dzieciaki zadawa-
ły mnóstwo pytań zawodnikom. Dotyczyły one nie 
tylko sfery zawodowej, ale także prywatnej piłkarzy. 
Następnie odbył się krótki popis umiejętności spor-
towych Koroniarzy. Paweł Sokół bronił strzały, nato-
miast Vato Arveladze pokazał kilka trików piłkarskich. 

Kolejnym punktem spotkania był konkurs z nagroda-
mi ufundowanymi przez Koronę Kielce. Trzeba było 
odpowiedzieć na pytania zadawane przez zaproszo-
nych gości, z czym uczniowie doskonale sobie pora-
dzili.

W podziękowaniu za wizytę wszyscy zaśpiewali pio-
senkę ,,Moje serce jest żółto - czerwone", a delega-
cja wręczyła piłkarzom piękne dyplomy. Oczywiście 
nie obyło się bez autografów i pamiątkowych zdjęć. •

tekst i zdjęcia: Anna Bukowska 
nauczycielka przedszkola 
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Mariusz Kurc – podróżnik i filozof odwiedził Zespół 
Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

W piątek 8 marca naszą szkołę odwiedził szczeciński po-
dróżnik i filozof, Mariusz Kurc. W spotkaniu pod hasłem 
„Człowiek w drodze – własne świadectwo” uczestniczy-
li uczniowie klas V – VIII.

• Nauka angielskiego to świetna zabawa.

O podróżach w bolechowickiej szkole
Nasz gość rozpoczął spotkanie od projekcji fragmentu 
programu „Uwaga”, dotyczący historii Jego życia. Do-
wiedzieliśmy się z niego, że pochodzi z patologicznej 
rodziny, że miał problemy w szkole, nie był mu obcy 
światek przestępczy i tylko dzięki zdeterminowaniu 
oparł się presji złego otoczenia. Zdobył nie tylko wyż-
sze wykształcenie – został filozofem, religioznawcą, ale 
realizuje także swoje marzenia podróżując po całym 
świecie.

Każdą podróż dokumentuje kręcąc filmy. Dzięki temu 
i my dziś mogliśmy wraz z naszym gościem wybrać się 
w podróż i w ciągu zaledwie dwóch godzin zwiedzić naj-
odleglejsze zakątki Afryki i Azji, poznać ciekawych lu-
dzi, ich tradycje i kulturę, jak również faunę i florę tam-
tych miejsc. Podróżnik odwiedził już 102 kraje i prawie 
wszystkie kontynenty. 

Teraz podróżnik organizuje spotkania dla szkół, instytu-
cji i zakładów karnych, by pokazać, że proste sprawy li-
czą się w życiu najbardziej. Nas pan Mariusz przekonał.
Panie Mariuszu – dziękujemy za wspaniałą lekcję geo-
grafii i niezwykłą lekcję życia. •

tekst i zdjęcia: ZPO w Bolechowicach

Zabawy na zakończenie karnawału

Na zakończenie karnawału w sołectwach gminy Sit-
kówka-Nowiny odbyły się zabawy karnawałowe. Dzie-
ci brały udział w konkursach z nagrodami, nie zabrakło 
słodkich niespodzianek i wyśmienitej zabawy.

- Corocznie organizowana zabawa karnawałowa w 
Szewcach cieszy się taką popularnością, że w tym roku 
postanowiliśmy zorganizować je również w Kowali, 
Woli Murowanej i Nowinach - mówi wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Gry i zabawy w miejscowościach Kowala, Szewce i No-
winy zapewniły panie z Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach. Wśród najmłodszych pojawili się 
nawet niedźwiedź i tygrys, którzy chętnie pozowali do 
zdjęć i tańczyli. Do wspólnej zabawy dołączali również 
rodzice.

Zabawa karnawałowa w Woli Murowanej została zor-
ganizowana wspólnie ze stowarzyszeniem „Siła Woli”. 
– Podczas bali zainaugurowaliśmy konkurs ekologiczny 
realizowany przez nas w ramach projektu „3…2…1… 
START – z ekologią na TAK! (…)”, można było również za-
pisać się na warsztaty, które w najbliższym czasie będą 
przez nas organizowane – mówi Kamila Piotrowicz ze 
stowarzyszenia Siła Woli.

W organizację zabaw karnawałowych włączyły się rad-
ne Renata Posłowska, Renata Krzysiek-Nowakowska, 
Edyta Giemza oraz sołtys Ewa Fudali. •

• Zabawa karnawałowa w Szewcach.
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Młodzi futsalowcy na podium
Za nami seria turniejów futsalowych w których 
brali udział zawodnicy Gminnego Klubu Sportowe-
go „Nowińska Akademia Futsalu” z rocznika 2010 
i młodszych.

W dniu 17 lutego 2019 roku chłopcy z rocznika 2010 
brali udział w Ogólnopolskim Turnieju w Futsalu 
w Tarnowie: „Futsal Master 2019” Cóż to był za dzień 
dla młodych zawodników Nowińskiej Akademii Fut-
salu. Za nimi mecze między innymi z Piastem Gliwice, 
Cracovią Kraków, Rekordem Bielsko Biała, Metalem 
Tarnów, AP Limanovia Limanowa czy KS Zakopane. 
Chłopcy godnie zaprezentowali Gminę Sitkówka No-
winy i nasz klub zajął ostatecznie czwarte miejsce. 

W turnieju w Kostomłotach 24 lutego 2019 roku 
wzięło udział osiem drużyn z rocznika 2010-2011. 
Oprócz dwóch drużyn Nowińskiej Akademii Futsalu 
(rocznik 2010 i 2011), Victoria Mniów, Samson Sam-
sonów, ZAP Zagnańsk, Sparingpartner Nowiny i dwie 
drużyny Wichru Miedziana Góra. Drużyna rocznika 
2010 zajęła trzecie miejsce a „młodsi” koledzy pią-
te miejsce. Najlepszym bramkarzem turnieju został 
Igor Bątor. Na uwagę zasługiwała bardzo dobra gra 
zarówno „młodszej” jak i „starszej” drużyny zabrakło 
przede wszystkim szczęścia i skuteczności pod bram-
ką przeciwnika.

W dniu 16 marca 2019 roku na turnieju w Hali Spor-
towej w Zagnańsku chłopcy uplasowali się na dru-
gim miejscu. Najlepszym strzelcem turnieju został 

Biała szkoła w Murzazichle

• Turniej w Zagnańsku.

• Najlepszy Bramkarz i Najlepszy Strzelec.

W dniach 24 lutego do 2 marca 2019 roku ponad 28 
uczniów Szkoły Podstawowej w Bolechowicach  i Gim-
nazjum w Nowinach wzięło udział w wyjeżdzie dzieci 
na narty.

Biała Szkoła odbyła się w malowniczej miejscowości 
Murzasichle położonej w bezpośredniej bliskości Tatr. 
Dzieci jeżdziły na nartach na stoku Rusiński. Oprócz 
edukacji związanej z nartami dzieci mogły skorzystać z 
dodatkowych atrakcji: kuligu z ogniskiem i kiełbaskami, 
wyjściu na termy Bukowina, odwiedziły zabytkową cha-
tę góralską, uczestniczyły w warsztatach jak wykonać 
oscypki. W ostatnim dniu dzieci wraz z opiekunami wy-
brały się do Zakopanego gdzie miedzy innymi zobaczy-
ły Wielką Krokiew. Atrakcji było co nie miara. Wszyscy 
uczestnicy  wywieżli z gór wiele wspomnień.

tekst i zdjęcia:
opiekunowie Hanna Krzysztofek, Michał Ziernik

• Biała szkoła w Murzazichle.
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I miejsce dziewcząt z  Bolechowic
W dniu  14 marca 2019 roku w hali ZSP w Nowinach 
odbył się Pierwszy Turniej w Halowej Piłce Nożnej 
Dziewcząt i Chłopców Klas IV i V o Puchar Dyrekto-
ra ZPO w Bolechowicach. W zawodach wzięły udział 
szkoły z: Zagnańska, Kajetanowa, Kostomłotów, No-
win i gospodarz SP w Bolechowicach.

Turniej został oficjalnie otwarty przez Dyrektor Zespo-
łu Placówek Oświatowych Panią Urszulę Wierzbicką. 
W rozpoczęciu uczestniczył również Wójt Gminy Sit-
kówka Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz i Dyrektor 
ZSP w Nowinach Pani Kornelia Bem – Kozieł. Każda ze 
szkół wystawiła do turnieju po dwa zespoły: dziewcząt 
i chłopców.  Mecze były bardzo zacięte i emocjonujące 
obfitujące w wiele strzałów i interwencji  bramkarzy.
W kategorii żeńskiej wygrał gospodarz dziewczyny 
ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. Zwycięska 
drużyna wygrała dwa mecze, jeden zremisowała i je-
den przegrała. Drugie miejsce zajęła SP w Zagnańsku, 
a trzecie SP w Nowinach. Najlepszą zawodniczką zosta-
ła Emilia Zawadzka z SP w Bolechowicach, Najlepszym 
Strzelcem Daria Gliszczyńska. Najlepszą Bramkarką 
Marcelina Kubicka z SP w Nowinach.

W kategorii chłopców bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna SP w Kostomłotach, drugie SP w Zagnańsku 
i trzecie SP w Nowinach, kolejne SP w Kajetanowie 
i SP w Bolechowicach. Najlepszym zawodnikiem został 

Wojtek Starz, Najlepszym Bramkarzem  Bartek Widur-
ski z SP w Nowinach, a Najlepszym strzelcem Bartek 
Szczygieł.

Wszyscy uczestnicy turnieju podkreślali wspaniałą at-
mosferę jaka panowała zarówno na boisku, jak i na 
trybunach. Dziewczyny  będące na trybunach gorącym 
i głośnym dopingiem wspierały swoją drużynę.

Wszyscy otrzymali z rąk Dyrektor ZPO w Bolechowicach 
Pani Urszuli Wierzbickiej pamiątkowe statuetki, dyplo-
my i puchary oraz nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Sitkówka – Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkie-
wicza.  Piłki dla najlepszych trzech drużyn w dwóch 
kategoriach ufundowane zostały przez Nowińską Aka-
demię Futsalu. Pierwszy Turniej w Halowej Piłce Nożnej 
dziewcząt i chłopców przeszedł do historii  dziękujemy 
wszystkim za udział i za wsparcie w organizacji tej im-
prezy. •

tekst i zdjecia:
Michał Ziernik SP w Bolechowicach

• Mecz dziewcząt SP Nowiny - SP Kajetanów.

• Uczniowie z Bolechowic.

Jaś Nowaczkiewicz, a Najlepszym bramkarzem Igor 
Bątor. W turnieju wzięły udział Wicher Kostomłoty, 
Victoria Mniów, Samson Samsonów, Zagnańska Aka-
demia Piłkarska i NAF Nowiny. To jeden z ostatnich 
turniejów halowych. Przed nami czas na boisko orlik. 
Już wkrótce pierwszy turniej. 

Gminny Klub Sportowy „Nowińska Akademia Fut-
salu” zaprasza na treningi piłkarskie dziewczynki 
i chłopców w rocznikach 2013-2009.  Trenujemy od 
poniedziałku do czwartku w hali sportowej ZSP w No-

winach, Hali SP w Nowinach i na boisku orlik w No-
winach. Zapraszamy na treningi, mecze i turnieje. •

tekst i zdjecia:
Michał Ziernik Nowińska Akademia Futsalu
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Trenuj futsal!
Nie lubimy chwalić pojedynczych zawodników bo 
przecież piłka nożna to sport zespołowy, ale uważamy, 
że właściwe podejście, zaangażowanie oraz pracowi-
tość trzeba stawiać za wzór.

Grupa zespołu młodzików (rocznik 2007-09) w GKS 
Ekom Invex Remedies Nowiny powstała na początku 
sierpnia ubiegłego roku. Od tamtego czasu około 14 
młodych zawodników tydzień w tydzień, w każdy ponie-
działek i środę doskonali swoje umiejętności piłkarskie. 
Ponadto przez ostatnie pół roku Chłopcy w weekendy 
biorą również udział w różnego rodzaju rozgrywkach 
od rozgrywania meczów towarzyskich po turnieje re-
gionalne oraz ogólnopolskie.

Z frekwencją na zajęciach bywa również. Jedni trenują 
więcej, inni mniej. Jedni zawodnicy trenują bardzo re-
gularnie inni pojawiają się raz na jakiś czas. Cieszy nas 
fakt, że w grupie tej na obecną chwilę wykształtowała 
się grupka 8-10 Chłopców którzy trenują praktycznie 
zawsze bez względu na porę roku oraz panujące wa-
runki atmosferyczne (warto zaznaczyć iż grupa ta przez 
cały rok trenuje na dworze!).

Oczywiście, mamy świadomość, iż grupa ta jest dopie-
ro na początku swojej piłkarskiej wędrówki, ale bardzo 
zależy nam na tym, aby poza dobrym szkoleniem pił-
karskim w Chłopcach oraz ich opiekunach od samego 
początku kształtować odpowiednie nawyki - nieko-
niecznie związane z samą piłką nożną, począwszy od 
regularności, systematyczności i zaangażowania!

Podczas tworzenia podsumowania pierwszego półro-
cza pracy zespołu trenerowi Tomkowi w oczy rzuciła 
się jedna rzecz: jeden z zawodników na 48 treningów,w 
okresie od 3 września do dnia dzisiejszego opuścił tylko 
jeden! Mikołaj - bo o Nim mowa jest zdecydowanym 
liderem jeśli chodzi o frekwencję na zajęciach ale jest 
również jednym z liderów jeśli chodzi o zaangażowanie 
oraz podejście do treningu!

Życzymy sobie, aby jak największa liczba naszych mło-
dzików w ciągu najbliższych 48 treningów treningów 
mogła ,,pochwalić się" tylko JEDNĄ nieobecnością.

Pamiętajmy, że systematyczność oraz zaangażowanie 
jest kluczem do czynienia postępów i zarówno jednego 
jak i drugiego warto wymagać od zawodników w każ-
dym wieku!

,,Odróżnia nas jakość" w związku z tym tej jakości w za-
angażowaniu oraz podejściu chcemy również wymagać 
od naszych podopiecznych.

W grupie Młodzików pozostały jeszcze trzy wolne 
miejsca. Chcesz, aby Twoja pociecha urodzona w la-
tach 2007-2009 dołączyła do naszego Klubu? Zapra-
szamy w każdy poniedziałek oraz środę w godzinach 
19:00-20:30 - boisko ze sztuczną nawierzchnią obok 
hali. •

tekst: prezes Piotr Lichota
zdjęcie: Radosław Piasecki 

• Trening młodzików.

TRENUJ FUTSAL!

@uksekom.futsalnowiny
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W meczu inauguracyjnym rundy wiosennej, który odbył się  9 kwietnia, GKS Nowiny zremisował z Lubrzanką 
Kajetanów 2-2.

- Jak w każdym meczu liczyliśmy na wygraną. Mimo, że jako pierwsi straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, to 
mieliśmy wcześniej kilka okazji do objęcia prowadzenia. W całym meczu byliśmy bardziej kreatywni w ataku i gdy-
byśmy mieli lepszą skuteczność, to już do przerwy powinniśmy prowadzić. Wydawało się, że po strzeleniu drugiej 
bramki przez Dominika Szewczyka, po bardzo dobrym podaniu Arka Krzymieńskiego i świetnym zachowaniu Bartka 
Papki, kolejna bramka będzie kwestią czasu. Niestety jednak to zawodnik gości dośrodkowując piłkę bezpośrednio 
skierował ją do naszej bramki i zrobiło się 2-2. Pomimo ofensywnych zmian, już przy naszym prowadzeniu nie udało 
nam się strzelić trzeciej bramki i w konsekwencji tego meczu wygrać. Goście w końcówce po jednym z kontrataków 
mogli strzelić nawet trzecią bramkę, dlatego należy uszanować ten punkt. – mówił po zakończonym meczy trener 
Mariusz Ludwinek.

Remis na początek sezonu

Nasi trenerzy na Słowacji
Trzej trenerzy piłkarscy z Kielecczyzny - Tomasz Wil-
man, Mariusz Ludwinek i Przemysław Cichoń - przeby-
wali na stażu szkoleniowym w MSK Żilina.

MŠK Żylina to słowacki klub piłkarski, którego siedziba 
znajduje się w Żylinie na Słowacji. Klub został założony 
w 1908 roku jako Zsolnai testgyakorlók köre. Sześcio-
krotnie zdobywał tytuł Mistrza Słowacji, a czterokrotnie 
– Superpuchar  Słowacji.
Trenerzy związani z gminą Sitkówka-Nowiny brali udział 
w zajęciach treningowych pierwszej drużyny, drugiej 
drużyny oraz zespołu U-19. Ponadto obserwowali pra-
cę trenerską w młodszych grupach zrzeszonych w MSK 
Żilina. - Klub oparty jest w dużej mierze na młodych za-
wodnikach. W wyjściowej jedenastce w meczu Fortu-
na Ligi grało 5 zawodników z rocznika 1999 oraz jeden 
z rocznika 2001.
W klubie realizowany jest projekt zapewniający uzdol-
nionej młodzieży rozwój sportowy, w który zaangażo-
wani są także trenerzy pierwszej drużyny - powiedział 
Tomasz Wilman, były trener Korony Kielce, obecnie 
zaangażowany w tworzenie liceum sportowego w No-
winach. Z kolei Mariusz Ludwinek to trener czwartoli-
gowego GKS Nowiny, a Przemysław Cichoń gra w tym 
zespole, pracuje też z grupami młodzieżowymi. Klub 

(wszystkie drużyny od pierwszej do U-12) trenują i gra-
ją mecze na dwóch boiskach ze sztuczną nawierzchnią. 
Najstarsze drużyny (od U-19) mają już wdrożony system 
analiz, a program treningowy, ułatwiający adaptację do 
wysiłku w piłce seniorskiej wdrażany jest już od grup 
U-16. •

• Od lewej: Tomasz Wilman, Przemysław Cichoń, Mariusz Ludwinek.
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Zajęcia prowadzone są za pomocą tabletów lub lapto-
pów, a zadania – dostosowane do wieku i zaintereso-
wań uczestników. Wykorzystywane są także inne no-
woczesne technologie, jak choćby drukarka 3D, sami 
uczestnicy często są inicjatorami pewnych działań. – 
Chcemy nauczyć Was, jak być hakerami – mówiła wi-
tając wszystkich Joanna Pawlak z fundacji Coder Dojo 

– Haker kojarzy nam się z cyberprzestępcą, kimś złym, 
a to nieprawda. Haker to ktoś, kto, za pomocą dostęp-
nych mu narzędzi, potrafi rozwiązać problem, wymyślić 
coś nowego, zmienić świat – wyjaśniała.

Zainteresowanie zajęciami Coder Dojo przerosło ocze-
kiwania organizatorów.  – Frekwencja wskazuje na to, 
że takie zajęcia są potrzebne. Bardzo nas to cieszy – za-
praszamy wszystkich, którzy są zainteresowani progra-
mowaniem – mówi Aneta Wajs ze stowarzyszenia Siła 
Woli. – Chcemy wspierać kreatywność dzieci i rozwijać 
ich pasje, wierzymy w to, że przyniesie to wymierny 
efekt w przyszłości – dodaje.

Podczas inauguracyjnych zajęć na uczestników czeka-
ły liczne atrakcje – wśród nich uwielbiane przez dzie-
ci pizza i pączki. Ale nie tylko – także gry „bez prądu”, 
kolorowanki, a przede wszystkim – wspaniała zabawa 
z rodzicami. •

Cokolwiek nie powiedzieć – to była przede wszystkim 
świetna zabawa, zarówno dla dzieci jak i dla ich ro-
dziców. W minioną sobotę, 2 marca 2019 r., zainau-
gurowano funkcjonowanie klubu Coder Dojo w Woli 
Murowanej.

Założeniem klubów Coder Dojo działających na terenie 
całej Polski jest współpraca i samodzielność. Uczestnicy 
zajęć nie mają narzucone, czym maja się zajmować ani 
tego, w jaki sposób osiągnąć cel. Samo znajdują roz-
wiązania, choć wspierają ich mentorzy – wolontariusze. 
Coder Dojo to miejsce rozwoju talentów technologicz-
nych (programowanie, modelowanie, grafika, druk 3D) 
dla dzieci i nastolatków.

Na cotygodniowych zajęciach spotykają się mentorzy: 
programiści, animatorzy, pasjonaci nowych techno-
logii lub po prostu rodzice i dzieciaki, którzy chcą zro-
bić ze swoimi komputerami coś więcej, niż tylko grać 
w gry. – Podczas prowadzonych zajęć uczymy dzieci 
i młodzieży kreatywnego wykorzystania nowych tech-
nologii – mówi Piotr Piotrowicz prezes stowarzyszenia 
Siła Woli, inicjator powstania klubu właśnie tutaj. – Nie 
ukrywam, że ogromną wartością dodaną jest budowa-
nie relacji miedzy rodzicem a dzieckiem. Podczas zajęć 
poświęcają oni swój czas tylko dla nich, wspólnie poko-
nują przeszkody, to bardzo łączy – podkreśla.

Programowanie, pączki i wspaniała zabawa

• Coder Dojo aktywuje Wolę.

Eko-warsztaty dla najmłodszych

• Roboty fascynują najmłodszych.

Pierwsze z cyklu warsztatów w ramach realizacji pro-
jektu pn. „3...2...1... START – z ekologią na TAK! (...)" 
odbyły się 8 marca w remizie w Woli Murowanej. 
Przeprowadzili je animatorzy z Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego. Uczestnicy zajęć poznali 
tajniki tworzenia eko-kosmetyków. Warsztaty nauko-
we "EKO-kosmetyki" zostały zorganizowane przez sto-
warzyszenie „Siła Woli".

 – Działalność naszego stowarzyszenia skupia sie przede 
wszystkim wokół dzieci i ich rodziców. Chcemy bawiąc 
uczyć, a przy okazji tworzyć dobry klimat do wspólne-
go spędzania czasu w ciekawy sposób, niekoniecznie 
przed telewizorem – mówi Piotr Piotrowicz prezes sto-
warzyszenia.

Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, czym są 
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Od kilku miesięcy w naszej gminie działa Koło Gospo-
dyń Nowoczesnych. Za intrygującą nazwą kryją się 
kobiety – matki, żony, córki, przyjaciółki. – Czasem 
ludzie pytają mnie, co my w zasadzie takiego robimy 
i czy spotykamy się po to, by plotkować – śmieje się 
Anita Dziwoń, inicjatorka powstania koła.

Jak jest naprawdę? Aby się dowiedzieć, trzeba, po pro-
stu, przyjść na jedno ze spotkań, które odbywają się raz 
w miesiącu w świetlicy w Nowinach. – Na naszych spo-
tkaniach poruszamy różne tematy. Oczywiście, czasem 
każda z nas sobie ponarzeka, ale zazwyczaj są to kwestie 
związane z codziennymi problemami i radościami, ze 
sprawami zarówno błahymi, ale również warsztatowe 
spotkania z psychologiem, dotykające wielu płaszczyzn 
życia, tematów trudnych i ważnych, takich jak depre-
sja, wypalenie zawodowe czy trudności w wychowaniu 
dzieci – mówi Anita Dziwoń.

Wśród członkiń koła możemy odnaleźć przedstawiciel-
ki wielu zawodów:  pielęgniarka, pracownik społeczny, 
prawnik, przedsiębiorca, nauczycielka, księgowa. Jest 
też psycholog Anna Skrzypczyk. – Kobiety zajmują się 
domem, dziećmi, rodziną, zajmują ważne stanowiska, 
realizują się w różnych obszarach  życia prywatnego 
i zawodowego, często zaniedbując siebie oraz własne 
potrzeby i pragnienia. Warto, by wspierały się nawza-
jem, by dawały sobie siłę, temu ma służyć nasze koło 
– wyjaśnia.

Czas kobiet

skodliwe detergenty typu SLS/ SLES i parabeny. – Sub-
stancje te podrażniają, wysuszają a czasem nawet 
uczulają. W odróżnieniu od nich eko-kosmetyki są cał-
kowicie bezpieczne dla skóry.  Dlatego postanowiliśmy 
nauczyć najmłodszych, że w domu  sami mogą przygo-
tować podstawowe produkty – mówi Kamila Piotrowicz 
ze stowarzyszenia „Siła Woli".

Na realizację warsztatów edukacyjnych stowarzyszenie 
pozyskało środki od Lokalnej Grupy Działania „Perły 

• Wspólne wyjście do teatru.

Koło Gospodyń Nowoczesnych to nie tylko spotka-
nia we własnym gronie. Panie są odwiedzane także 
przez specjalistów. W trosce o zdrowie kobiet, a przy 
okazji - ich wygląd, w marcu, kiedy obchodzony jest 
Dzień Kobiet, spotkały się z trycholog Edytą Cudzik 
z salonu stylizacji Evita, która zajmuje się diagnozowa-
niem i leczeniem dolegliwości związanych z ludzkimi 
włosami i skórą głowy. – Często spotykamy się z wypa-
daniem włosów czy wręcz łysieniem, wydaje nam się, 
że to konsekwencja starzenia się i nic z tym nie możemy 
zrobić. To jednak zazwyczaj reakcja na to, co dzieje się 
w naszym organizmie. W przypadku wszelkich zmian 
warto wykonać niezbędne badania i skonsultować je ze 
specjalistą. Bardzo często, dzięki właściwej suplemen-
tacji lub zmianie nawyków żywieniowych zdołamy od-
zyskać zdrowe i pięknie włosy – wyjaśnia Edyta Cudzik. 
– Terapia nie jest krótka, ale jej efekty są warte poświę-
conego czasu – dodaje.
Spotkaniem z trychologiem były zachwycone członki-
nie koła. – Mogłyśmy porozmawiać ze specjalistą na 
temat problemów, które może rozwiązać tak naprawdę 
niewiele osób, miałyśmy również możliwość zbadania 
stanu skóry głowy za pomocą specjalnego urządzenia – 
mówią uczestniczki spotkania.

Poza rozmowami i spotkaniami, członkinie koła angażu-
ją się w życie gminy, choćby przez uczestnictwo w kier-
maszu bożonarodzeniowym czy, ostatnio, w sprzątaniu 
lasu w Woli Murowanej. W najbliższym czasie koło, 
we współpracy ze stowarzyszeniem Siła Woli, planuje 
zorganizować szafing, czyli wymianę niepotrzebnych 
ubrań, zabawek czy książek.
Ponadto panie wspólnie spędzają wolny czas. – Wy-
chodzimy razem do kina czy teatru, w  zależności od 
naszych chęci, ostatnio były to „Szalone nożyczki” w Te-
atrze im. S. Żeromskiego. Nie trzeba specjalnie nama-
wiać żadnego z domowników wystarczy rzucić hasło 
i zawsze któraś z nas jest chętna do wspólnego wyjścia 
– mówi Anita Dziwoń.

Nowoczesne Gospodynie snują plany na przyszłość. 
– Z pewnością zaangażujemy się w organizację Dnia 
dziecka w Nowinach, mamy też pomysł-petardę dla nas 
samych, ale o tym, póki co, cicho sza – uchyla rąbka ta-
jemnicy Monika Korba, członkini koła. •

Czarnej Nidy". – Nasz projekt zakłada zintegrowanie 
społeczności lokalnej poprzez szereg działań, m.in. 
edukacyjnych – wyjaśnia członkini stowarzyszenia Ane-
ta Wajs. – W ramach projektu zostanie zorganizowany 
rodzinny piknik ekologiczny, rajd Leśną Ścieżką Dydak-
tyczną do Gruchawki k. Kielc, warsztat wyjazdowy do 
RCNT w Podzamczu i warsztat stacjonarny z klockami 
LEGO Edukido – wylicza. •
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TrashTag Challenge w gminie Sitkówka-Nowiny
Niemal 40 osób przybyło na niedzielne sprzątanie oko-
lic Woli Murowanej. Ogólnoświatowe wyzwanie Trash-
Tag Challenge dotarło do gminy Sitkówka-Nowiny.

Zaledwie kilka dni wcześniej stowarzyszenie Siła Woli 
na swoim profilu fejsbukowym utworzyło wydarzenie, 
w którym nawoływało do spontanicznego sprzątania 
świata. – Śnieg stopniał i odsłonił to, na co na pewno 
nie chcemy patrzeć. Śmieciom mówimy stanowcze nie 
– można było przeczytać w informacjach. – Niedawno 
na profilu gminy na Facebooku opublikowano zdjęcie 
z pobliskiego lasu, na którym można było zobaczyć 
gruz, styropian i inne pozostałości z budowy. My sami 
dość często spacerujemy nad Bobrzą i nieobce są nam 
podobne widoki – wyjaśniają Kamila i Piotr Piotrowicz 
ze stowarzyszenia Siła Woli. – Dlatego porozumieniu 
z wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem zdecydowa-
liśmy się włączyć do ogólnoświatowej akcji TrashTag 
Challenge – dodają.

Wyzwanie TrashTag Challenge polega na posprzątaniu 
śmieci po innych. Uczestnik ma za zadanie zrobienie 
sobie zdjęcia w miejscu, w którym są śmieci i potrze-

buje ono sprzątania. Po jego posprzątaniu – robi kolej-
ne zdjęcie i publikuje je w mediach społecznościowych 
z odpowiednim opisem.

 – Spontaniczna akcja wspólnego sprzątania świata 
przerodziła się w spektakularne działania – podkreśla 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Mieszkańcy 
naszej gminy wspaniale nas zaskoczyli, tak licznie przy-
bywając na nasze wydarzenie. Dzięki temu udało nam 
się posprzątać naprawdę dużo śmieci z lasów nieopo-
dal Woli Murowanej – dodaje.

Podczas niedzielnej akcji jej uczestnicy napotkali w le-
sie chyba na wszystkie możliwe odpady, począwszy od 
zabawek, szklanych i plastikowych butelek, poprzez 
stare meble, a skończywszy na elementach samocho-
dów i odpadach budowlanych. – Wśród odpadów zna-
leźliśmy rzeczy, dzięki którym być może uda nam się 
dotrzeć do ich właściciela. Zostaną one przekazane 
Policji i mam nadzieję, że osoba ta zostanie obciążona 
zebraniem i zutylizowaniem odpadów, a także otrzy-
ma wysoki mandat za zaśmiecanie – mówi radny Artur 
Podczasiak, który brał udział w akcji.

Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz 
zapowiada kolejne akcje. – Tym razem, we współpracy 
z kajakarzami, zamierzamy posprzątać Bobrzę. Niech 
nasza gmina pięknieje – pokreśla.

Po wyczerpującym sprzątaniu uczestnicy akcji zasłużyli 
na nagrodę – kiełbaski z ogniska najbardziej smakowały 
najmłodszym.  •

• To, niestety, częsty widok w lasach.

• Posprzątane!

• Dużo śmieci znajduje się tuż nad rzeką Bobrzą.
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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.

Rozjaśnia ciemność nocy.
Najbardziej lubię,
gdy świeci,
gdy pachnie pierwsze siano
i gdy słowik śpiewa w maju.
lubię patrzeć, gdy jego pełnia
odbija się w lustrze stawu.
A zimą, gdy jego
światło odbija się
w śnieżnej bieli.
I wydaje się,
że stąpamy po gwiazdach.

Renata Posłowska

Księżyc Jaką wybrać drogę
Idę przed siebie smagana wiatrem

On plącze moje włosy
Zycie człowieka jest teatrem
Stopy mam w kroplach rosy

Idę przed siebie zmoczona deszczem
Który po mnie spływa strugami

Jak długo przyjdzie iść mi jeszcze
Deszcz miesza się ze łzami

Idę przed siebie ciemną nocą
Księżyc się schował za chmury

I nawet gwiazdy się pochowały
Wieczór jest bardzo ponury

Idę przed siebie już widzę słońce
I jego złote promienie

Serce się robi bardziej gorące
I budzi w tobie nadzieję

I chodź bym przeszła cały świat
Znaleźć tego nie mogę

A z każdym krokiem przybywa lat
Jaką mam wybrać drogę 

Irena Kostrzewska

Dzień Kobiet
Raz w roku wszystkie panie,

siostry, córki oraz matki
ledwie skończą jeść śniadanie,

to dostają od mężczyzn kwiatki.
Dobry zwyczaj, daję słowo
czas go chyba zmienić już,
ja tradycję zmienię nową,

dam Ci serce w zamian róż.
To jest dzień uroczysty, piękny, radosny,

niczym nadejście pachnącej wiosny.
dzień, w którym święto mają kobiety,

już zakwitają wokół bukiety.
A nam mężczyznom brakuje słów,
chylmy więc czoła i czapki z głów.

Henryka Brzoza

Idzie Wiosna
Słońce coraz mocniej grzeje
Chmurki wciąż po niebie płyną
A gdy wietrzyk ciepły wieje
Kwiatki szybciej się rozwiną

 Wtedy czujesz wiosnę w kościach
 I na duszy lżej w tym czasie
 Więc na spacer idź nie zwlekaj
 Z żuć nadwagę co masz w pasie

Poco ci te kilogramy
Które zimą uskładałeś
Bo na kuchni swojej mamy
Nic sobie nie żałowałeś

 Popatrz na świat taki piękny
 Zaczynają latać pszczoły
 A ty ciągle chodzisz smętny
 Idzie wiosna bądź wesoły

Poszła zima już  nie wróci
Słońce mocniej grzeje
Wszystko do życia się budzi
Wiosna wkoło nam króluje
 

Henryk Skowerski
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Podatki płacę tam, gdzie mieszkam
by te faktycznie nie mieszkają, a więc w bardzo małym 
stopniu korzystają z ich infrastruktur. Dlatego też apelu-
jemy, aby rozliczać podatek dochodowy od osób fizycz-
nych w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Dla miesz-
kańców gminy Sitkówka-Nowiny jest to Drugi Urząd 
Skarbowy w Kielcach.

Zobacz, co możesz zyskać!
Z podatku PIT jednej osoby można np.: – zbudować       
7 m² chodnika – posadzić 52 krzewy, które urozmaicą 
gminną zieleń – wykonać 7 m² trasy spacerowej – wy-
remontować 3 m² schodów – zakupić 6 tablic z nazwą 
ulicy – zakupić 5 znaków drogowych – zainstalować 3 
tablice informacyjne – odmalować 58,3 m² pasów – 
wyremontować 17 m² drogi (wykonanie nakładki asfal-
towej).

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?
Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okre-
sie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formu-
larzu PIT adres naszej gminy jako miejsca zamieszka-
nia oraz wskazać dane Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Kielcach. W każdej chwili można wypełnić jednostro-
nicowy formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie 

Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu za-
mieszkania, tym lepszy standard życia zaoferuje gmi-
na swoim mieszkańcom. 

Bądź lokalnym patriotą! – przeczytaj, dlaczego warto 
rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla 
miejsca zamieszkania.

Dlaczego to takie ważne?
Każda gmina otrzymuje około 37% udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na 
jej terenie. Dzięki tym funduszom możliwe jest finanso-
wanie przez gminę działalności naszych jednostek, roz-
wijanie pasji i zainteresowań dzieci, inwestycje w sport 
i kulturę, poprawa jakości lokalnej infrastruktury (drogi, 
chodniki, tereny zielone). Warto pamiętać, że zgodnie 
z prawem, w przypadku podatku PIT właściwym miej-
scem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbo-
wy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 
w ostatnim dniu roku podatkowego.
Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele osób, które 
mimo obowiązku meldunkowego wciąż widnieją w re-
jestrach mieszkańców innych miejscowości. Oznacza 
to, że udziały w podatku dochodowym (od tych miesz-
kańców) zasilają budżety miast i gmin, w których oso-
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Ogłoszenia
znak: GN-I.6620.5.80.2018.DG                                                            Kielce, 2019 – 03 – 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 2018 r. poz. 2096/                  

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka – Nowiny obr. Zagrody jako działka nr 253/2 
o pow. 0,2700 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny zostało wszczęte postępowanie  w sprawie uznania za mienie gmin-
ne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów  gm. Sitkówka – Nowiny obr. Zagrody jako działka nr 253/2 o pow. 
0,2700 ha.
Zgodnie z oświadczeniami mieszkańców wsi Zagrody  z  dn. 24.10.2018r., 9.11.2018r.  i 14.11.2018r. na działce  nr 
253/2 znajduje się droga, która była i jest wykorzystywana przez ogół mieszkańców wsi jako dojazd do posesji, pól 
uprawnych i zabudowań.  Droga ta została uwidoczniona na wydanym przez Archiwum Państwowe w Kielcach Pier-
worysie rozparcelowanego maj. Zgórsko z 1945r. /sygn. archiw. 151/.

W protokole ustalenia stanu władania gruntami wsi Zagrody z 1967r. pod poz. 266 zapisana jest działka nr 253 we 
władaniu PPRN Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych.
W protokole stanu władania gruntami w zw. z aktualizacją ewid. gruntów wsi Zagrody z 1991r. pod poz. 255 zapisana 
jest działka nr 253/2 we władaniu Urzędu Gminy – drogi lokalne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje 
decyzję o ustaleniu, które spośród  nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, 
stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w ży-
cie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. 
Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, 
takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi 
dojazdowe do pól i domostw itp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody 
ustalono, że działka nr 253/2 położona  w obr. Zagrody gm. Sitkówka – Nowiny, na dzień wejścia w życie ustawy 
z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych była użytkowana wspólnie przez mieszkańców 
wsi jako droga, w świetle przepisu art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowią mienie (gromadzkie) gminne.
Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ogra-
niczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz roz-
porządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw 
sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

 Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kielec-
kiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec 
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze 
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym 
urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest pro-
ste – wystarczy podać imię i nazwisko, nr PESEL, adres 
zamieszkania oraz numer rachunku bankowego (na któ-
ry będą wpływać np. zwroty podatku). Wypełniony for-
mularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocz-
tą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
urzędu skarbowego. Jeśli na naszą prośbę rozlicza nas 
pracodawca, wystarczy, że poinformujemy go o zmianie 

adresu zamieszkania (dla celów podatkowych). Wtedy 
pracodawca wyśle nasze zeznanie do właściwego urzę-
du skarbowego. Nie trzeba (ani pisemnie, ani osobi-
ście) zmieniać danych w „starym” urzędzie skarbowym 
– urzędy same je zaktualizują. •
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Ludzie z pasją
Szydełkuje z pasji. – Nigdy nie sądziłam, że kiedykol-
wiek będę zajmowała się szydełkowaniem, a co do-
piero, że stanie się ono moim hobby, bez którego nie 
mogę żyć - mówi Agnieszka Malarczyk.

Bieżniki, bombki, wielkanocne ozdoby – wytwarza je 
zarówno dla najbliższych, jak i dla zupełnie obcych lu-
dzi. – Na początku chciałam przyozdobić tylko dom na 
święta, z czasem przerodziło się to w  małą manufak-
turę – śmieje się pani Agnieszka. - Teraz mamy sezon 
wielkanocny. Robię jajka, kurczaki, kury i koszyczki. 
Później chwila przerwy – wtedy wykonuję bieżniki na 
zamówienie, a od sierpnia rozpoczynam sezon bożona-
rodzeniowy, bo często zdarza się, że klienci zamawiają 
bombki i aniołki na całą choinkę. Jest z tym masa robo-
ty – wyjaśnia.

Póki co, pani Agnieszka przygotowuje ozdoby na wiel-
kanocne stoły. – Do najpopularniejszych kolorów nale-
żą, oczywiście, żółty i zielony, ale robię też dużo prac 
w kolorze białym. To nie jest czasochłonne zajęcie, 
wystarczy mieć pomysł i odrobinę czasu. Ja zazwyczaj 
szydełkuję wieczorem, gdy oglądam jakieś programy w 
telewizji. Łączę w ten sposób przyjemne z pożytecznym 
– mówi, zapraszając wszystkich zainteresowanych do 
kontaktu z nią.

Prace pani Agnieszki można podziwiać na jej profilu fa-
cebookowym: @oryginalneprezenty. •
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