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Szanowni Panstwo!

Nadchodzi koniec czerwca - czas, w którym w szkołach wybrzmiewa ostatni dzwonek, 
a dzieci radośnie opuszczają ich mury, by udać się na zasłużone wakacje po ciężkim               
i pracowitym roku szkolnym. W tym roku jednak nie będzie gwarnych pożegnań i aka-
demii. Wciąż mierzymy się z epidemią koronawirusa i, choć wiele osób zrezygnowało               
z zaleceń dotyczących dystansu społecznego i noszenia maseczek, warto o nich pamiętać 
wybierając się na wakacje. W ostatnim czasie dowiadujemy się o kolejnych zakażonych 
osobach, już nie tak anonimowych, nieznanych nam. Dotychczas w Polsce zachorowało 
niemal 32 tys. osób, zmarło ponad 1300. Zróbmy wszystko, by w tej grupie nie znalazł 
się nikt z naszych bliskich i byśmy we wrześniu znów spotkali się zdrowi.

Wszystkim uczniom pragnę serdecznie pogratulować osiągniętych wyników w nauce, 
dziękując jednocześnie im, nauczycielom i rodzicom za cierpliwość i zrozumienie pod-
czas trudnych dla nas wszystkich tygodni zdalnego nauczania. Przez ten czas pokaza-
liście, że nie ma dla Was rzeczy niemożliwych i z pewnością nie był to czas stracony - 
choć nie było Wam dane korzystać z bezpośredniego kontaktu, wszyscy nauczyliście się 
funkcjonować w nowych okolicznościach. Mam nadzieję, że to już za nami wszystkimi 
i we wrześniu spotkacie się w szkolnych ławkach, by kontynuować naukę w tradycyjny 
sposób.

A, póki co, wszystkim życzę udanych wakacji. Wypoczywajcie. 

wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Raport o stanie gminy
Nasi mieszkańcy
Jest nas coraz więcej. Podczas, gdy 80% gmin            
w Polsce wyludnia się, niezmiennie od lat w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny mieszkańców przybywa.                         
W roku 2019 nasza gmina wzbogaciła się o 59 no-
wych mieszkańców. Jest to efekt migracji – rosną-
cego zainteresowania osiedleniem się tutaj osób, 
które dotychczas nie zamieszkiwały gminy. A to 
oznacza tylko jedno – nasza gmina jest atrakcyjnym 
miejscem do życia.
Z końcem 2019 r. gmina Sitkówka-Nowiny liczy-
ła 7714 mieszkańców, z czego 3927 kobiet i 3787 
mężczyzn. To w porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrost, bowiem na koniec roku 2018 gminę Sitków-
ka-Nowiny zamieszkiwało7651 osób, z czego 3913 
kobiet i 3738 mężczyzn.
W 2019 r. narodziło się w gminie Sitkówka-Nowi-
ny 68 osób, w tym 31 dziewczynek i 37 chłopców,           
a zmarło 66 osób, w tym 32 kobiety i 34 mężczyzn. 
Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł +2 
osoby.

Budżet gminy
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. budżet za-
mknął się następującymi kwotami:
– dochody: plan 65.672.663,50 zł, wykonanie 
64.779.927,81 zł, co stanowi 98,64 %
– wydatki: plan 73.692.816,56 zł, wykonanie 
69.311.435,50 zł, co stanowi 94,05 %.

Gospodarka nieruchomościami
Nieruchomości, obok własności i innych prawa 
majątkowych należących do Gminy, są jednym ze 
składników mienia komunalnego. W skład mienia 
komunalnego gminy wchodzą skomunalizowane 
grunty, na które od 1991 roku Wojewoda Święto-
krzyski (Kielecki) wydał łącznie 89 decyzji admini-
stracyjnych (w tym w 2019 r. 8 decyzji, na ogólną 
powierzchnię 11,7566 ha), przyznając prawo wła-
sności gminie do nieruchomości gruntowych oraz 
grunty nabyte w drodze czynności cywilno-praw-
nych, co daje łączną powierzchnię  147,75 ha.

W roku 2019 gmina uzyskała przychód ze sprze-
daży nieruchomości gruntowych w wysokości 
2.669.785,54 zł. W znacznej mierze są to grunty 
znajdujące się w miejscowości Zgórsko, na tere-
nie której gmina przygotowała na sprzedaż dział-
ki budowlane o łącznej powierzchni niemal 6 ha.                   
W roku 2019 r. sprzedano działki o łącznej po-
wierzchni 24859 m2.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na dzień 31 grudnia 2019 r. ZGKiM posiada 3 wyroki 
eksmisyjne. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w toku jest 
6 egzekucyjnych postępowań komorniczych. Zadłu-
żenie, które pozostawili lokatorzy tych mieszkań na 
dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi łącznie 373.037,74 
zł. W sumie na dzień 31.12.2019 r. ZGKiM posia-

dał 83 nakazy zapłaty, które opiewały  na kwotę 
803.633,12 zł.
Zaległości dłużników na dzień 31 grudnia 2019 r. 
wynoszą 770.371,42 zł, z czego kwota 760.477,21 
zł dotyczy mieszkań komunalnych i socjalnych, zaś 
kwota 9.894,21 zł odnosi się do mieszkań własno-
ściowych.

System gospodarowania odpadami
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  realizo-
wane były przez firmę FART-BIS Sp. z o.o. wyłonio-
ną w wyniku  przeprowadzonych postępowań prze-
targowych. Łączny koszt wykonania usługi odbioru         
i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Sitkówka-Nowiny w okresie od 01.01.2019 r.     
do 31.12.2019 r. wyniósł 663.999,96 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
prowadzony był przez ZGKiM w  Nowinach. Łączna 
ilość odpadów odebranych w PSZOK w 2019 r. wy-
niosła 505,03 Mg.

Liczba mieszkańców gminy objętych systemem go-
spodarowania odpadami według złożonych deklara-
cji wyniosła 6541. Liczba właścicieli nieruchomości, 
od których odebrane zostały odpady komunalne 
(liczba numerów ewidencyjnych) wyniosła 2560. 
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy zbierają 
odpady komunalne w sposób niezgodny z regula-
minem utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Sitkówka-Nowiny (nie segregują odpadów) wynio-
sła 228.

Ochrona środowiska – realizowane programy
1) Program usuwania azbestu:
Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest: 
44,744 Mg
Ilość posesji, z których usunięto wyroby zawierają-
ce azbest: 26
Koszt zadania: 14.632,31 zł
2) Usuwanie i unieszkodliwiania martwych zwierząt:
3) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci:
Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk: 3
Ilość zebranych odpadów: 5,5 Mg
Koszt likwidacji dzikich wysypisk: 13.893,36 zł
4) Kampania edukacyjna „Gospodarka o obiegu za-
mkniętym jako model docelowy dla systemu gospo-
darowania odpadami Gminy Sitkówka-Nowiny”:
W ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej se-
gregacji odpadów przeprowadzono warsztaty dla 
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy,       
w których wzięło w nich udział ponad 400 uczniów.
5) akcja #trashchallange, podczas której zaangażo-
wano mieszkańców do sprzątania otoczenia.

Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa na terenie gminy Sitkówka-
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-Nowiny na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmowała 
71,029 km dróg, z czego 4,1 km to drogi krajowe 
o nawierzchni bitumicznej (E77), 2,3 km – drogi 
wojewódzkie o nawierzchni bitumicznej (DW 762), 
23km – drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej 
(0278T, 0374T, 0376T, 0377T, 0378T, 0381T), 12,4 
km – drogi gminne o nawierzchni bitumicznej bądź             
z kostki betonowej, 29,11 km drogi wewnętrzne o 
nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej lub z kostki 
betonowej.
Długość zbiorczej sieci wodociągowej na dzień 31 
grudnia 2019 r. wyniosła 62,12 km, a zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej  72,70 km.
W 2019 r. wybudowano 74 szt. przyłączy gazowych, 
w tym 69 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych.

Niemal 17 milionów złotych w 2019 r. gmina Sit-
kówka-Nowiny przeznaczyła na realizację zadań 
inwestycyjnych. Najwięcej, bo aż 7,2 mln zł prze-
znaczono na budowę i modernizację dróg gminnych        
i powiatowych.

Spośród realizowanych inwestycji szczególne zna-
czenie mają te realizowane z myślą o ochronie śro-
dowiska. W 2019 r. zrealizowano projekt „Czysta 
energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-
-Nowiny i Gminy Piekoszów”, wydatkując na ten cel 
ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu na posesjach miesz-
kańców gminy zainstalowano 88 instalacji fotowol-
taicznych oraz 19 kolektorów, a oni sami ponieśli 
tylko część kosztów inwestycji.
Z myślą o ochronie środowiska realizowane były też 
inwestycje w budynkach użyteczności publicznej. 
W szkołach w Bolechowicach i w Kowali dokonano 
termomodernizacji budynków, polegającej m.in. 
na dociepleniu ścian i wymianie stolarki okiennej. 
Wartość obu inwestycji wyniosła ponad 1,3 mln zł.
Ponad milion złotych przeznaczono na budowę 
placów zabaw i infrastruktury sportowej na tere-
nie gminy. Dzięki temu wybudowano m.in. boisko 
wielofunkcyjne i plac zabaw w miejscowości Słowik, 
wykonano nową nawierzchnię boiska wielofunk-
cyjnego w Szewcach oraz doposażono place zabaw        
i siłownie w Nowinach, Zagrodach i Sitkówce.

Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach to jedna
z istotniejszych inwestycji w 2019 r. Na ten cel prze-
znaczono kwotę niemal 5 mln,  z  czego niemal
4 mln zł na samą rozbudowę, zaś ponad 900 tys. zł 
na wyposażenie siłowni, z której chętnie korzysta-
ją mieszkańcy. Inną wieloletnią inwestycją jest bu-
dowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, której 
koszt w 2019 r. wyniósł 1,2 mln zł. Fundusze: sołec-
ki i obywatelski cieszą się rosnącym powodzeniem 
wśród mieszkańców. Z roku na rok przybywa ich na 
spotkaniach, podczas których decydują, na co zo-
staną przeznaczone określone środki. W 2019 r.
z inicjatywy mieszkańców zrealizowano m.in. zada-
nia polegające na wykonaniu nawierzchni parkingu 
przy placu zabaw w Zagrodach, modernizację pla-
cu zabaw w Szewcach, budowę placu zabaw w Woli 
Murowanej.

Opieka społeczna
W 2019 r. ogółem w Domach Pomocy Społecz-
nej przebywało 12 osób. GOPS sfinansował pobyt           
w schronisku dla 7 osób bezdomnych.

GOPS przyznawał zasiłki i pomoc w naturze opła-
cając jednocześnie składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe. Suma wydatków na ten cel wy-
niosła 164.901,21 zł. Zasiłki okresowe przyznawane 
są głownie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą 
chorobę, niepełnosprawność. Średnio zasiłek okre-
sowy przyznawany był na 3 miesiące. GOPS przy-
znawał także zasiłki celowe, które przyznawane są 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki ce-
lowe oraz specjalne zasiłki celowe, mogą być zreali-
zowane w formie rzeczowej lub pieniężnej:
– dodatki mieszkaniowe: 25.223,97 zł,
– zasiłki stałe (dla osób niezdolnych do pracy z po-
wodu wieku lub niepełnosprawności): 197.866,68 
zł.
GOPS świadczył również usługi opiekuńcze dla 26 
osób. W 2019 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne 
realizowane były dla 5 osób.
W 2019 r. realizowano program „Pomoc państwa     
w zakresie dożywiania”  w trzech formach tj.:
– w formie gorących posiłków w szkołach,
– w formie rzeczowej tj.: zakup artykułów żywno-
ściowych w sklepie,
– zasiłek celowy – pieniężny na zakup art. żywno-
ściowych.
W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydat-
kowano 22.600,00 zł.

Realizując zadanie określonego w ustawie o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatko-
wano kwotę 60.406,14 zł. Ponadto wydatkowano 
kwotę 11.103,72 zł na pokrycie kosztów utrzymania 
sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych, a kwotę 
81.592,88 zł na pokrycie kosztów utrzymania pię-
ciorga dzieci w placówkach opiekuńczo – wycho-
wawczych. Opiekę prawną sprawowały dwie osoby.
W ramach świadczeń na rzecz rodziny (zadania zle-
cone) wydatkowano 6.573.089,53 zł na świadczenia 
wychowawcze. Średnio miesięcznie wypłacanych 
jest świadczeń wychowawczych dla 1.400 osób.
GOPS wypłacił świadczenia rodzinne, świadczenia    
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego na łączną kwotę 2.427.772,29 zł. Po-
nadto w ramach zadań zleconych zrealizował zada-
nia z zakresu:
– Karta Dużej Rodziny (426,93 zł),
– Dobry Start (305.820,00 zł).
Świadczenie „Dobry Start” zostało wypłacone dla 
987 dzieci w kwocie 295.950,00. Pozostałe koszty 
związane są z wypłatą wynagrodzeń dla pracowni-
ków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach    
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Sitkówce-Nowinach realizuje projekt 
pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społecz-
ności lokalnej” w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ochrona zdrowia
Łączna liczba osób według stanu na dzień 31 grud-
nia 2019 roku zapisanych do lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej w Przychodni Nowiny wynosi –    
7 189.
Łączna liczba udzielonych świadczeń lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej wyniosła w 2019 r. 
30.277., wykonano 2219 szczepień ochronnych, 
przeprowadzono 123  badań bilansowych.
Łączna liczba osób zapisanych do pielęgniar-
ki rodzinnej wynosi według stanu na 31 grudnia            
2019 r. 7 341, łączna liczba osób zapisanych do po-
łożnej rodzinnej wynosi 3 933, łączna liczba dzieci 
zapisanych do pielęgniarki w środowisku nauczania 
i wychowania wynosi 881, w poradni ginekologicz-
nej wykonano 1 774 świadczeń medycznych.
W roku 2019 gmina Sitkówka–Nowiny realizowała 
za pośrednictwem Przychodni Nowiny cztery pro-
gramy profilaktyczne:
1) „Prewencja zakażeń meningokokowych” dla dzie-
ci w wieku od 17 do 18 miesiąca życia oraz dla dzie-
ci urodzonych w 2005-2006 roku, zamieszkałych          
na terenie Gminy Sitkówka–Nowiny;
2) „Prewencja ospy wietrznej” skierowanego do 
dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do ukończenia 
3 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Sit-
kówka–Nowiny;
3) „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim  
(HPV)” skierowanego do dziewcząt urodzonych       
w 2005,2006,2007 roku, zamieszkałych na terenie 
Gminy Sitkówka–Nowiny;
4) „Prewencja zakażeń grypą” dla osób od 55 roku 
życia, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka–
Nowiny.

Bezpieczeństwo publiczne. Bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe
W roku 2019 r. w gminie Sitkówka-Nowiny popeł-
niono 13 przestępstw, co w porównaniu z rokiem 
poprzednim oznacza spadek (17 przestępstw). Do-
konano sześciu kradzieży rzeczy, jedną kradzież
z włamaniem, trzy uszkodzenia mienia, trzy 
uszczerbki na zdrowiu.
W 2019 r. na terenie gminy ujawniono 247 wykro-
czeń. W porównaniu z rokiem 2018, gdy odnotowa-
no 238 wykroczeń, odnotowano nieznaczny wzrost. 
Przeprowadzono 999 interwencji, co w porównaniu 
z rokiem 2018 (1108) oznacza nieznaczny spadek.
Na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny działają 4 jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym nowo po-
wstała Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach. Dwie 
z nich (OSP Kowala, OSP Wola Murowana) należą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). 
W roku 2019 jednostki OSP z terenu Gminy wyjeż-
dżały w następujących ilościach:
 – OSP Kowala 59 razy, w tym: działania ratownicze 
48 razy, wyjazdy gospodarcze 11 razy,
 – OSP Wola Murowana 44 razy, w tym: działania ra-
townicze 40 razy, wyjazdy gospodarcze cztery razy,

 – OSP Szewce – Zawada: brak wyjazdów,
 – OSP w Szewcach 30 razy, w tym: działania ratow-
nicze 12 razy, wyjazdy gospodarcze 18 razy.
W 2019 r. z budżetu gminy Sitkówka-Nowiny prze-
znaczono kwotę 273 650 zł na zakup doposażenia 
dla druhów, a także utrzymanie budynków i sprzętu 
będącego na wyposażeniu poszczególnych jedno-
stek oraz na ekwiwalent za akcje. Dokonywano rów-
nież zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz 
innego drobnego sprzętu na potrzeby OSP, który 
jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-ga-
śniczych.

Rada Gminy
W 2019 r. odbyło się 13 sesji Rady Gminy, podczas 
których radni podjęli Radni Gminy 156 uchwał.
W 2019 r. radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny złoży-
li sześć interpelacji oraz trzy zapytania.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy gminy Sitkówka-No-
winy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok został przyjęty Uchwa-
łą nr RG-III/11/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 26 listopada 2018 r. W oparciu o jego zało-
żenia gmina współpracuje z organizacjami działają-
cymi na jej terenie w zakresie realizacji zadań wła-
snych gminy. Przedmiotem współpracy jest przede 
wszystkim wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność 
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. Wysokość środków finansowych 
przekazanych przez gminę dla organizacji pozarzą-
dowych w 2019 r. wyniosła łącznie 361.735,15 zł. 
Dzięki temu zapewniono m.in. organizację wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 
i półkolonii, możliwość uczestniczenia w pozalekcyj-
nych zajęciach sportowych, a także organizację cza-
su wolnego dla seniorów.

Edukacja
W 2019 r. w gminie funkcjonowały następujące pla-
cówki edukacyjne:
1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach – 
70 uczniów
2) Szkoła Podstawowa im. „Orląt Lwowskich” w No-
winach – 575 uczniów
3) Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali –            
96 uczniów, 56 przedszkolaków
4) Zespół Placówek Oświatowych im. „Pierw-
szej Kampanii Kadrowej” w  Bolechowicach –                        
122 uczniów, 70 przedszkolaków
5) Przedszkole  Samorządowe im. „Pluszowego Mi-
sia” w Nowinach – 225 przedszkolaków
6) Żłobek Gminny w Nowinach – 45 wychowanków.

Kultura, sport
We współpracy z kołami gospodyń, klubami sporto-
wymi, ochotniczymi strażami pożarnymi i stowarzy-
szeniami gmina Sitkówka-Nowiny stara się zapewnić 
mieszkańcom atrakcje, w których mogą uczestni-
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czyć. A jest ich niemało. Dni Nowin, wieczory tema-
tyczne, uroczystości obchodów świąt państwowych 
– gmina dochowuje wszelkich starań, aby zapewnić 
mieszkańcom szeroki wachlarz imprez i wydarzeń 
kulturalnych oraz sportowych. Dzięki posiadanej 
infrastrukturze i doskonałej lokalizacji oraz dzięki 
otwartości Wójta na terenie gminy co roku odbywa-
ją się wydarzenia na skalę ponadlokalną, w głównej 
mierze o charakterze sportowym. Większości z nich 
udzielono również wsparcia o różnym charakterze 
(dotacje, ufundowanie nagród, objęcie patrona-
tem, etc.): I Kielecki Marsz Patriotyczny Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, II Korona Świętokrzyska Wyścigu 
Etapowego MTB, VII Bieg o Nowińskie Kominy, III Zi-
mowy Maraton Świętokrzyski, Puchar Polski Kade-
tek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików oraz dzieci 
w Sumo, II Dni Otwarte Modelarstwa Sportowego, 
Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym, V Runda Mistrzostw Strefy Polski 
Południowej w Motocrossie.
W roku 2019 podjęto działania, by utrwalić tożsa-
mość historyczną gminy Sitkówka-Nowiny. W opar-
ciu o zebrane informacje została napisana mono-
grafia gminy autorstwa Dariusza Kaliny historyka, 
regionalisty, badacza dziejów miejscowości i zabyt-
ków. Wydanie książki planowane jest pod koniec 
roku 2020.

Biblioteka
W 2019 roku do księgozbioru  biblioteki włączono 
1026 nowych książek. Stan faktyczny księgozbioru 
na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 13 079  wo-
luminów.
Na dzień 31 grudnia 2019 r.  liczba zarejestrowa-
nych czytelników wyniosła 813, co stanowi 10,31% 
ogółu mieszkańców gminy. W 2019 roku bibliotekę 
odwiedziło 4851 czytelników, którzy wypożyczyli ra-
zem 11090 książek i czasopism.

Podsumowanie
Rok 2020 rozpoczął się dla gminy Sitkówka-Nowiny 
i jej mieszkańców nad wyraz korzystnie. Stabilna sy-
tuacja finansowa i ambitne plany, zarówno w zakre-
sie inwestycyjnym, jak i społecznym, wskazywały, że 
będzie to dobry rok.

Niestety, plany zostały pokrzyżowane już w mar-
cu 2020 r. Epidemia koronawirusa w ogromnym 
stopniu odbiła się na budżecie gminy, choć to do-
piero początek jej skutków, odczuwany zarówno 
przez mieszkańców, jak i przedsiębiorców i insty-
tucje. Straty dochodów spowodowane koronawi-
rusem szacowane są na kilka milionów złotych.                          
W marcu br. zrealizowano dochody z tytułu podatku                          
od nieruchomości osób prawnych o prawie 300 tys. 
zł niższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłe-
go. Jeśli sytuacja się nie pogorszy, to dochody z tego 
tytułu mogą być zrealizowane o około 2 mln mniej-
sze niż planowano. Wpływy z podatku dochodowego                                                                                                                
od osób fizycznych  w kwietniu spadły o prawie 40% 
w stosunku do kwietnia 2019 r. Plan dochodów          
z tego tytułu to przeszło 8 mln. zł. Prognozuje się, 
iż z tego źródła nie wpłynie do budżetu Gminy co 

najmniej 2-3 mln. zł. Należy się spodziewać, że 
zmniejszą się również wpływy z tytułu opłaty eks-
ploatacyjnej szacowanej na ok. 4 mln zł. Ponadto 
jest wiele innych źródeł dochodów gminy, które 
nie zostaną w pełni zrealizowane, w tym podatki                                    
i opłaty lokalne, takie jak podatek od nieruchomo-
ści osób fizycznych, od środków transportowych, 
oraz dochody z umów cywilnoprawnych, najmu, 
dzierżawy itp.

W dniu 19 kwietnia 2020 r. gminę Sitkówka-Nowi-
ny dotknęła ogromna tragedia. Na składowisku od-
padów chemicznych przy ul. Perłowej w Nowinach 
wybuchł pożar, podczas którego spaleniu uległy 
setki ton substancji chemicznych, których pozosta-
łości przedostały się do powietrza atmosferycznego 
i gleby. Konsekwencje tego wydarzenia są ogrom-
ne – jego skutki będą odczuwalne przez wiele lat. 
Mieszkańcy pobliskich miejscowości boją się o swo-
je zdrowie i życie, nie opuszczają swoich domów, 
a przedsiębiorcy mają utrudnione możliwości pro-
wadzenia swych firm. Niestety, to niejedyne skła-
dowisko w okolicy. Tuż obok, na sąsiedniej działce 
przy ul. Składowej w Nowinach, znajduje się kolej-
ne, o podobnym charakterze, do którego usunięcia 
w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797) zobowiązał 
niezwłocznie gminę Sitkówka-Nowiny ŚWIOŚ. Kosz-
ty likwidacji ww. składowiska wyniosą kilka milio-
nów złotych. Z uwagi na poważne zagrożenie dla 
życia i zdrowia mieszkańców wykonanie usunięcia 
odpadów i zabezpieczenie przedmiotowych nieru-
chomości jest dla Gminy zadaniem priorytetowym.
Powyższe wydarzenia w istotny sposób wpłynęły na 
plany gminy na 2020 r. i lata kolejne. Zablokowano 
realizację wszelkich inwestycji i wprowadzono nie-
zbędne cięcia w wydatkach bieżących, przesuwając 
wszelkie środki finansowe na usunięcie składowiska 
przy ul. Składowej. Rozpoczęto procedurę związaną 
z ich usunięciem, podjęto również starania o pozy-
skanie na ten cel środków finansowych z zewnątrz. 
Kolejne miesiące pokażą, jak będzie kształtowała 
się sytuacja finansowa gminy w dalszej perspekty-
wie i na jakie działania będzie mogła ona sobie po-
zwolić.

Z pełną treścią Raportu o stanie gminy można zapo-
znać się na stronie podmiotowej BIP gminy Sitków-
ka-Nowiny. •
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Otwarcie parkingu w Kowali
Przed szkołą podstawową w Kowali powstał duży 
parking. – To nie tylko komfort dla rodziców i na-
uczycieli, ale przede wszystkim bezpieczeństwo 
naszych dzieci – mówi dyrektor szkoły Anna Łu-
kasiewicz. Parking został wybudowany przez fir-
mę LafargeHolcim. To niejedyna inwestycja firmy 
w okolicy. W ubiegłym roku powstał tu mini park 
rozrywki za budynkiem szkoły z dofinansowania 
Fundacji Wspólnie należącej do firmy.

Przed budynkiem szkoły w Kowali  została zlikwido-
wana skarpa, a teren przygotowany pod parking dla 
kilkudziesięciu samochodów. Został on wyłożony 
kostką brukową, obudowany krawężnikami, wymie-
niono wiatę przystankową oraz dokonano nasadzeń 
roślin. Dzięki temu zarówno kadrze nauczycielskiej, 
jak i rodzicom będzie łatwiej pozostawić samochody 
przed szkołą. To parking typu „kiss and ride” – moż-
na tu pozostawić auta, ale też po prostu wjechać 
w zatoczkę, wysadzić dziecko bezpośrednio przed 
wejściem do szkoły i pojechać dalej. To ogromne 
ułatwienie – dotychczasowy parking był zbyt mały, 
zwłaszcza, gdy odbywały się tu uroczystości czy też 
wywiadówki.

– Dziękujemy za wszystko, co Lafarge robi dla na-
szej społeczności. Dzięki Pana osobistemu zaanga-
żowaniu otoczenie szkoły pięknieje z każdym dniem 
– podkreślała dyrektor szkoły w Kowali Anna Łuka-
siewicz podczas symbolicznego otwarcia parkingu, 
jakie nastąpiło 19 czerwca 2020 r. Wzięli w nim 
udział dyrektor kopalni dolomitu Radkowice Prze-
mysław Podsiedlik. dyrektor szkoły Anna Łukasie-
wicz, wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz wraz ze 
swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem, sołtys Re-
nata Posłowska z przedstawicielami Rady Sołeckiej 
oraz radni Edyta Giemza i Tadeusz Kuchaczyk oraz 
kierownik referatu inwestycji Andrzej Waśko.

– Mam świadomość, że jako kopalnia, jesteśmy 
dość uciążliwym sąsiadem, jednak podejmujemy 
wszelkie działania, by zrównoważyć niedogodno-
ści mieszkańcom – mówił dyrektor kopalni dolomi-
tu Radkowice Przemysław Podsiedlik. – To nie jest 
nasze ostatnie działanie na rzecz lokalnej społecz-
ności. Chcemy Państwa wspierać i współpracować         
z Wami – podkreślał dyrektor.

O społecznej odpowiedzialności biznesu mówił 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Firma Lafarge 
może stanowić wzór do naśladowania dla innych 
przedsiębiorstw, nie tylko z terenu gminy, ale i całe-
go regionu. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie           
i niesioną pomoc. Wasze wsparcie jest nie do prze-
cenienia – podkreślał.

Zadowolenia nie kryła sołtys Renata Posłowska, któ-
ra mieszka tuż obok szkoły. – Z każdym dniem na-
sza szkoła staje się coraz piękniejsza. Nie ma takiej 
drugiej w okolicy – podkreślała. Faktycznie, w ciągu 
ostatnich dwóch lat w szkole dużo się działo. Dzięki 
termomodernizacji zyskała ona nową elewację, do-
posażono plac zabaw, za szkołą zagospodarowano 
m i e j s c e  n a  s p o t k a n i a  p r z y  o g n i s k u ,
a teraz – powstał nowy parking, wymieniono też 
wiatę przystankową. – W imieniu wszystkich miesz-
kańców chciałam serdecznie podziękować za to, co 
dla nas Państwo robicie. To niezwykle ważne nie 
tylko dla uczniów i ich rodziców, ale i dla całej lo-
kalnej społeczności – mówiła Renata Posłowska. •

• Parking w Kowali.

• Przy parkingu stanęła też nowa wiata przystankowa.



GŁOS NOWIN • CZERWIEC 2020

9

W związku z licznymi sugestiami mieszkańców do-
tyczącymi kursowania linii autobusowych i busów 
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny serdecznie za-
praszamy wszystkich zainteresowanych na Pierwszą 
Debatę Komunikacyjną, która odbędzie sie 6 lipca 
2020 r. o godz. 17.00 w auli Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Nowinach. Druga część debaty odbędzie się 
podczas spotkania on-line, które rozpocznie się o 
godz. 19.00. Przedmiotem rozważań będzie zarów-
no transport zbiorowy, jak i tematyka ścieżek rowe-
rowych, a także dróg i ciągów pieszojezdnych.

– Po licznych głosach mieszkańców dotyczących kur-
sowania linii autobuowej numer 19 wiemy już, że, co 
do zasady, chcą oni, by jej trasa nie uległa zmianie. 
Zwróciliśmy sie do ZTM o przeanalizowanie wszyst-
kich sugestii, jakie przekazali nam mieszkańcy od-
nośnie kursowania linii 19. Z pewnością będziemy 
musieli wspólnie zastanowić się nad ewentualnymi 
zmianami w rozkładzie jazdy, być może – wprowa-
dzeniem busów gminnych na nowych trasach, ana-
lizujemy obecnie też natężenie korzystania z komu-
nikacji zbiorowej w godzinach okołopołudniowych i 
ankiety dotyczące preferencji przewozowych w za-
kresie wprowadzenie ewentualnych kursów busów – 
mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Chcielibyśmy, 
aby debata stała się platformą wymiany poglądów 
nie tylko na temat transportu zbiorowego, ale poru-
szania się po gminie w ogóle. Mam świadomość, że 
zapewnienie powszechnego dostępu do dobrej jako-
ści transportu powinno być priorytetem dla każde-

Debata komunikacyjna
go samorządu. W 2018 r. do 26% sołectw na terenie 
Polski nie docierał żaden transport pubiiczny, a w 
wielu wsiach można liczyć na zaledwie dwa autobusy 
dziennie. W naszej gminie wyglada to zupełnie ina-
czej, ale wciąż mamy o czym rozmawiać – zarówno 
o autobusach, ale także o ścieżkach rowerowych czy 
drogach – podkreśla, zapraszając wszystkich miesz-
kańców na debatę.

Porozmawiajmy bezpośrednio
Pierwsza Debata Komunikacyjna odbędzie sie 6 lip-
ca 2020 r. o godz. 17.00 w auli Gminnego Ośrodka 
Kultury przy ulicy Perłowej 1 w Nowinach. Prosimy 
o zachowanie dystansu społecznego i stosowanie się 
do aktualnych wymogów bezpieczeństwa.

Porozmawiajmy on-line
Debata komunikacyjna on-line odbędzie się 6 lipca 
2020 r. o godz. 19.00 za pośrednictwem aplikacji 
ZOOM Cloud Meetings. Link do spotkania:
https://bit.ly/PierwszaDebataKomunikacyjna
ID: 712 6173 0654
Wszyscy zainteresowani udziałem w debacie on-li-
ne, którzy nie mają możliwości technicznych wzięcia        
w niej udziału, proszeni są o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu 41 347 50 61 do dnia  2 lip-
ca 2020 r. W miarę posiadanych możliwości gmina 
Sitkówka-Nowiny zapewni uczestnikom dostęp do 
laptopów i pomoc  w obsłudze aplikacji (obecność 
pracowników urzędu i wolontariuszy). •

PIERWSZA
DEBATA

KOMUNIKACYJNA
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A U L A
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Tylko w ciągu ostatniego miesiąca gmina Sitków-
ka-Nowiny pozyskała niemal milionów złotych 
na realizację inwestycji. – W większości są to in-
westycje dalece zaawansowane, więc otrzymane 
dofinansowanie będzie przeznaczone na zmniejs-
zenie wkładu własnego – wyjaśnia wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Gmina uzyskała dofinansowanie na rewitalizację. 
Jest to projekt obejmujący m.in. przebudowę GOKu, 
zagospodarowanie skwerku na placu po dawnym 
przedszkolu  czy  zadaszenie  p lacu targowego.
– O to dofinansowanie staraliśmy się od 2017 r., 
przez wiele miesięcy znajdowaliśmy się na liście 
rezerwowej, na szczęście znalazły się dodatkowe 
środki i możemy podpisać umowę – wyjaśnia Wi-
told Mroczek zajmujący się w Urzędzie Gminy po-
zyskiwaniem funduszy unijnych.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy to 
inwestycja o wartości 4 mln zł. Na cen cel gmina 
pozyskała już wcześniej 1,3 mln zł. Dzięki dodat-
kowym staraniom kwota ta zwiększyła się o kolejne 
dwa miliony złotych, zatem koszt, jaki poniesie gmi-
na w związku z budową ścieżek wyniesie zaledwie 
700 tys. zł. Z kolei dzięki realizacji czwartego eta-
pu modernizacji oświetlenia ulicznego już wkrótce 
wszystkie lampy sodowe na terenie gminy zostaną 

Gmina sięga po unijne pieniądze
zastąpione ekonomicznymi i ekologicznymi lampa-
mi led. Gmina uzyskała na ten cel 1,1 mln zł dofi-
nansowania.

Ministerstwo Sportu przyznało gminie Sitków-
ka-Nowiny 2,4 mln zł na budowę pełnowymiarowe-
go boiska z zadaszeniem w Nowinach. – W chwili 
obecnej zawarcie przez nas umowy w tym zakre-
sie stoi pod dużym znakiem zapytania. Kiedy skła-
daliśmy w lutym wniosek o dofinansowanie, zna-
jdowaliśmy się w zupełnie innej sytuacji. Obecnie 
wpływy do budżetu gminy z powodu COVID 19 zm-
niejszyły się drastycznie, musimy też uporządkować 
składowisko przy ulicy Składowej w Nowinach. To 
sprawia, że nie mamy obecnie skąd wygospodaro-
wać środków na ten cel, choć boisko w kompleksie 
sportowym bardzo by się przydalo. Trenuje tu co-
raz więcej zespołów,  Obecnie staramy się o prze-
suniecie terminu realizacji tej inwestycji do 2022 r. 
Mam nadzieję, że Ministerstwo przychyli się do nas-
zej prośby i będziemy mieli możliwość skorzystania        
z tego dofinansowania – wyjaśnia wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. •

Uprzątnięcie pogorzeliska coraz odleglejsze
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie 
odpady z pogorzeliska przy ulicy Perłowej w No-
winach nie zostaną usunięte, pomimo licznych 
zapewnień, zarówno ze strony przedstawicieli Sta-
rostwa Powiatowego, jak i interwencji polityków. 
Pomimo, że jeszcze jesienią ubiegłego roku zjawił 
się tutaj Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych, który zapewnił        
o niezwłocznym podjęciu działań w celu usunięcia 
składowiska, przez wiele miesięcy nie zrobiono nic 
w tej sprawie. Również gospodarskie wizyty poli-
tyków po porzaże niewiele dały – do dzis w okolicy 
unosi się zapach spalenizny i chemikaliów.

Efektem tego był pożar, jaki wybuchł na składowisku 
w dniu 19 kwietnia 2020 r. Jego skutki mieszkańcy 
gminy odczuwają do dziś. Niestety, prawdopodo-
bieństwo, że odpady zostaną usunięte lada dzień, 
jest coraz mniejsze.
Jak dowiadujemy się z przekazów medialnych Staro-
stwa Powiatowego, może to potrwać do końca roku, 
a może nawet dłużej.

Z opinii biegłego wynika, że do utylizacji jest 1,6 tys. 
ton odpadów. To odpady zmieszane po pożarze to 
600 ton, pozostałości stanowiące zniszczone opako-

wania po odpadach to 800 ton. Reszta to substancje 
znajdujące się w pojemnikach. Szacowany koszt ich 
usunięcia może wynieść nawet 10 mln zł.

Samo usuwanie odpadów potrwa co najmniej               
6 miesięcy, do tego dochodzi konieczność przepro-
wadzenia procedury przetargowej, a przede wszyst-
kim – zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, 
bo tych, póki co nie ma. Wladze powiatu kieleckie-
go poinformowały, że starają sie o uzyskanie dofi-
nanowania na ten cel. Nie ma rownież możliwości 
ominięcia przepisow ustawy prawo zamówien pu-
blicznych, o co zabiegalo Starostwo Powiatowe.

Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie co-
kolwiek na terenie pogorzeliska miało się zmienić. 
Oby tylko nie doszło do kolejnego pożaru. •
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Z dniem 29 kwietnia 2020 r. Maria Turczyn, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy, 
przeszła na emeryturę. Ostatniego dnia pracy że-
gnali ją koleżanki i koledzy z pracy oraz wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Dziękujemy za wszyst-
kie wspólnie spędzone chwile, za dobre i złe dni. 
Niech emerytura będzie początkiem czegoś nowe-
go w Pani życiu, nowego i lepszego życia – mówił 
podczas symbolicznego pożegnania.

Pani Maria Turczyn rozpoczęła pracę w Urzędzie 
Gminy Sitkówka-Nowiny 1 maja 1987 r. jako inspek-
tor ds. obronnych. Od sierpnia 1987 r. prowadziła 
sprawy ewidencji ludności, natomiast od 2 listo-
pada 1989 r. została powołana na stanowisko kie-

Zasłużona emerytura
rownika urzędu stanu cywilnego, którą to funkcję 
pełniła aż do emerytury. – Znam w gminie chyba 
każdego, jego życiowe koleje: od narodzin, poprzez 
zawarcie związku małżeńskiego, zmianę miejsca 
zamieszkania. Wielu osobom towarzyszyłam aż do 
ostatnich ich chwil – wspomina Pani Maria.
 – Zawsze, niezależnie od tego co działo się dooko-
ła, dla Marii zawsze najważniejsza była podstawo-
wa zasada, a mianowicie uczciwość w pracy – mówi 
Pani Grażyna Górecka, kierownik referatu organiza-
cyjnego. – To wyjątkowa osoba, będzie nam jej bra-
kowało w urzędzie – dodaje. •

Miłość w czasach epidemii
Mało kto już pamięta, gdy przed kilkunastoma tygodniami wszyscy musieliśmy chodzić w maseczkach, nie 
można było organizować wydarzeń kulturalnych czy wesel, a dostęp do instytucji był bardzo ograniczony.     
W tych trudnych czasach Alicja Markowicz i powiedzieli sobie sakramentalne „tak” i ślubowali, że uczynią 
wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Ślub odbył się 24 kwietnia 2020 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Nowinach. Młodej Parze życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. Kochajcie się! •
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Niosąc pomoc
Mieszkańcy naszej gminy chętnie pomagają potrzebu-
jącym niosąc pomoc poprzez udział w akcjach chary-
tatywnych.

Dla Lenki
Nie od dziś Koło Gospodyń Nowoczesnych jest znane 
z zaangażowania w różne wydarzenia i inicjatywy, któ-
re niosą wiele dobrego. Koło ma za sobą organizację 
różnych akcji: dnia dziecka, zbiórki krwi, finału WOŚP, 
pomocy przy organizacji turnieju Megamocni (Nie)peł-
nosprawni, pomocy dla domu dziecka oraz innych akcji 
wspierających zbiórkę środków dla dorosłych i dzieci 
zmagających się z ciężkimi chorobami.

W ostatnim czasie członkinie Koła zaangażowały się       
w akcję pomocy ośmioletniej Lenki. - Nasza „złota rącz-
ka" kolega Janusz potrzebuje dziś naszego wsparcia. Ja-
nusz jest dziadkiem Lenki, która od roku 2018 walczy z 
ciężką chorobą nowotworową białaczką limfoblastycz-
ną. Pod koniec kwietnia została bardzo szczęśliwą star-
szą siostrą małego Stefanka. Wszyscy liczyli na to, że 
pomoc wraz z młodszą siostrą Polą mamie przy nowo 
narodzonym dziecku pomoże dodać sił i wzmocni od-
porność Lenki. Niestety, w niespełna miesiąc później 
nastąpił gwałtowny nawrót choroby – wyjaśnia Anita 
Dziwoń, prezeska Koła. - Obecnie Lenka wraz z tatą są 
na oddziale Hematologii i Onkologii szpitala w Proko-
cimiu. Lekarze zdecydowali się na przeszczep szpiku, 
jednak pierwszym krokiem, by zatrzymać remisję cho-
roby jest zastosowanie leku Blibcyto, który kosztuje 
270 tys. zł. Dla rodziny jest to kwota zawrotna, dlate-
go zdecydowałyśmy się przekazać na licytację rzeczy, 
z których dochód zostanie całkowicie przeznaczony na 
leczenie Lenki.

Członkinie Koła na licytację przeznaczyły m.in. przygo-
towane przez siebie kosze rozmaitości, w którym zna-
lazły się swojski chleb, drożdżowe ciasto nadziane ma-
słem czosnkowo-ziołowym, idealne do barszczyku lub 
grilla, marynowane grzybki, grzybki suszone, swojskie 
świeże jaja, swojską kiszoną kapustę, słoik ogórków       

w zalewie octowej z cebulą i pietruszką, wegańskie pa-
sty do chleba i inne niespodzianki. Wszystko to można 
było wylicytować w grupie na Facebooku „Licytacje dla 
lenki Kaczmarczyk”.

Łącznie nowoczesne gospodynie zebrały ponad tysiąc 
złotych. – Nie mówimy ostatniego słowa, z pewnością 
już wkrótce ponownie wystawimy nasze kosze rozma-
itości na licytację – zapowiada Anita Dziwoń.

Strażacy dla Natanka
Natanek to chłopczyk, który potrzebuje skompliko-
wanej operacji, by uratować jego sprawność. Lekarze          
z European Paley Institute dają szansę na całkowite wy-
leczenie, na to, że Natanek zacznie chodzić podobnie 
jak jego rówieśnicy, a łamiąca się kość przestanie być 
ciągłym zagrożeniem. Koszt operacji wynosi 400 tys.

W akcji pomocy Natankowi biorą udział świętokrzyscy 
strażacy, którzy wzajemnie nominują się wzajemnie do 
wykonania wyzwania. Zasady są proste – należy wpła-
cić 10 zł na konto ze zbiórką dla  Natanka na stronie: 
https://www.siepomaga.pl/podpompowywaniezbior-
kinatanka, a następnie nagrać filmik z wykonaniem za-
dania - 10 pompek i nominować kolejne osoby ozna-
czając je w poście na Facebooku.
W wyzwaniu wzięli udział druhowie z OSP Kowala. 
Filmik z nagraniem wyjątkowego sposobu robienia 
pompek można obejrzeć na ich profilu na Facebooku. 
„Pompowało” aż 10 druhów w umundurowaniu, któ-
rych dopingowała jedna druhna.

Również wójt i nominowani mieszkańcy
Do akcji pomocy malej Lence włączył się wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. W grupie „Licytacje dla Lenki Kaczmar-
czyk” wystawił na licytację… spacer w lesie w swoim 
towarzystwie. - Na co dzień jestem wójtem Nowin, ale 
z wykształcenia i pasji jestem leśnikiem, dlatego oferu-
ję Wam możliwość spędzenia ze mną czasu… w lesie. 
Na spacer po wybranym przez siebie szlaku wybierze 
się osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę za licytację 

• Koło Gospodyń Nowoczesnych.

• OSP Kowala.
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– napisał w ogłoszeniu. Walka o możliwość spędzenia 
czasu w taki sposób była zawzięta, ostatecznie wygrał 
ją jeden z mieszkańców naszej gminy.
Na własnym profilu facebookowym wójt zaangażował 
się również w akcję wspierającą osoby chorujące na 
choroby psychiczne. Wyzwanie polega na wykonaniu 
25 pompek lub planka powyżej jednej minuty przez 25 
dni pod rząd i opublikowaniu filmików w mediach spo-
łecznościowych, jednocześnie nominując kolejne oso-
by do akcji. – Chcemy zwiększyć świadomość na temat 
stresu pourazowego, lęku i depresji, które doprowadza-
ją ludzi do popełnienia samobójstwa – wyjaśnia wójt. -  
Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jakie samopoczucie 
mogą mieć osoby, z którymi spotykamy się na co dzień. 

Za pozornym uśmiechem mogą kryć się prawdziwe tra-
gedie, a nie każdy ma odwagę przyznać, że potrzebuje 
pomocy. Poprzez udział w wyzwaniu chcemy zwrócić 
uwagę innych na istniejący problem, ale także pokazać, 
że osoby potrzebujące pomocy nie powinny bać się 
mówić o tym głośno – podkreśla.

Do akcji zostało nominowanych wielu mieszkańców na-
szej gminy, m.in. trenerzy czy strażacy z gminnych jed-
nostek OSP. Wielu z nich włączyło się do niej  na wła-
snych profilach codziennie wykonują ćwiczenia.

Wszystkim, którzy biorą udział w akcjach charytatyw-
nych dziękujemy za pomoc! •

Nietypowy Dzień Dziecka w Nowinach
Poznawanie szczeżui i trylobitów, podróż w czasie 
do średniowiecznej osady i spotkanie z wojennymi 
bohaterami, a to wszystko na… kartce papieru. Tak 
wyglądał Dzień Dziecka w gminie Sitkówka-Nowiny.

 – Ze względu na trwające ograniczenia nie mogli-
śmy zorganizować takich atrakcji dla najmłodszych 
jak festyn czy widowisko, ale chcieliśmy, by poczuli 
się wyjątkowo. Dlatego postanowiliśmy zorganizo-
wać dla nich podchody on-line, dzięki którym po-
znawali swoją okolicę – mówi dyrektor szkoły pod-
stawowej w Kowali Anna Łukasiewicz.

Zabawa polegała na przeistoczeniu się w poszu-
kiwacza, odkrywcę nowych lądów i uzupełnienie 
mapy wypełnionej zagadkami. Znajdowały się na 
niej miejsca charakterystyczne dla gminy Sitkówka-
-Nowiny, m.in. lotnisko i tor motocrossowy w Ko-
wali, młyn w Trzciankach czy kamieniołom w Szew-
cach. Uczestnicy musieli wykonać różne polecenia: 
przejść labirynt, złożyć samolot czy narysować 
szczeżuję. Tematyka każdej z zagadek była związana 
z miejscami i osobami z terenu gminy Sitkówka-No-
winy. – Chcemy, by poprzez zabawę dzieci poznawa-
ły swoją okolicę, by wiedziały, co w przeszłości wy-
darzyło się w gminie, w której mieszkają – wyjaśnia 
Anna Łukasiewicz. Karty pracy i mapy były dostęp-

ne na stronie internetowej gminy oraz w urzędzie           
i szkołach. Wystarczyło rozwiązać wszystkie zagadki 
i przesłać je lub przynieść do urzędu.

Jako pierwsi, zaledwie po kilkudziesięciu minutach 
swoje zagadki rozwiązali Adam i Cezary, oni też jako 
pierwsi zjawili się w urzędzie, by odebrać nagrody. 
– Pomagały nam mama, babcia oraz ciocia. To była 
świetna zabawa, tym bardziej, że akurat na dworze 
padał deszcz i nie mieliśmy co robić – mówili chłop-
cy odbierając puzzle.
– Cieszę się, że nasza akcja spotkała się z takim za-
interesowaniem – mówi wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz. – W dzisiejszych czasach, kiedy młodzi 
poświęcają czas głównie na granie na tablecie czy 
komputerze, ich aktywny udział w zabawach „bez 
prądu” cieszy jeszcze bardziej. – dodaje, zapowia-
dając, że w przyszłości gmina ponownie zorganizuje 
tego rodzaju podchody.
W zabawie wzięło udział pięćdziesięcioro dzieci,      
a każdy z nich otrzymał nagrodę – puzzle z grafika-
mi z najbardziej charakterystycznych miejsc gminy 
Sitkówka-Nowiny: basenu Perła, stadionu, toru mo-
tocrossowego, lotniska modelarstwa sportowego      
i kamieniołomu w Nowinach. •

• Adami i Cezary Klimczakowie.

• Zagadki rozwiązywano wspólnie - można było liczyć na podpowiedź.
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Chodź, nie jest daleko
Iwona i Adrian Daleszakowie. Mieszkają w Kowa-
li, są rodzicami Alicji i Oskara. I to właśnie przede 
wszystkim z myślą o nich postanowili rozpocząć 
cykl spacerów po Górach Świętokrzyskich – by 
przybliżyć im piękno natury z zapoznać z najbliższa 
okolicą.

– Tak naprawdę wcale nie trzeba jechać gdzieś da-
leko, by przeżyć wspaniałą przygodę i zrelaksować 
się. Wystarczy odpowiednio się ubrać, spakować 
niezbędne rzeczy do plecaka i po prostu – wyruszyć 
przed siebie – podkreślają Państwo Daleszakowie.
Jedna z przebytych ostatnio tras była trasa o nazwie 
„Tajemnica Przygoda" – jedna z wielu rodzinnych 
tras, wytyczonych w Górach Świętokrzyskich. Ma 
blisko 20 kilometrów długości, poprowadzono ją    
w okolicach zalewu Borków, na południowy wschód 
od Kielc. Leśne odcinki szlaku wiodą bezdrożami, 
więc nadaje się do pieszych wędrówek. Rodzina Da-
leszaków wyruszyła nią z Kowali, a później przez Bil-
czę,Podmarzysz,Marzysz,Borków,Radomice,Kuby-
-Młyny,Bilczę, by zakończyć ją znów w Kowali. Relację 
z wyprawy można obejrzeć na kanale Youtube. •

• Rodzinna wyprawa w Góry Świętokrzyskie.

Sprzątają dalej
Choć akcja gminna Sprzątamy na własną rękę już się 
zakończyła, oni postanowili wziąć sprawy w swoje 
ręce i zmienić otoczenie.

Mieszkańcy ulicy Perłowej posprzątali otwarty niedaw-
no plac zabaw i jego okolice, by wszystkim, dużym
i małym, było przyjemniej z niego korzystać. Teraz dzie-
ci mogą bawić się tutaj bezpiecznie, jest też czysto
i przyjemnine można spędzić letnie popołudnia. - War-
to robić coś dla innych, warto robić coś, by wokół żyło 
się lepiej. Dziękuję Wam wszystkim, a w szczególności 
inicjatorce działań Pani Justynie Kaliszewskiej - napisał 
na swoim profilu na Facebooku wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz, który przekazał małym mieszkańcom drobne 
upominki.
Razem z nimi apelujemy o zachowanie czystości w tym 
miejscu. • • Mieszkańcy ulicy Perłowej posprzątali swoją okolicę.

Zakręcone! Rodzinne Rajdy Rowerowe
200. Tyle dokładnie kilometrów należy przebyć, by 
wziąć udział w  tegorocznej edycji Zakręconych! 
Rodzinnych Rajdów Rowerowych.

 – Choć mierzymy się z epidemią koronowirusa, nie 
chcemy rezygnować z wydarzeń, które cieszyły się 
ogromną popularnością wśród naszych mieszkań-
ców. Postanowiliśmy, że w tym roku będą mogli 
wziąć w nich udział indywidualnie – mówi wójt gmi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz. – W maju rozpoczęli-

śmy rajdy rowerowe. Każdy sam, każdy na własną 
rękę – dodaje.
Do udziału w rajdach zgłosiło się już kilkanaście 
osób, które na własną rękę przemierzają gminę Sit-
kówka-Nowiny – nie tylko na rowerze, można bo-
wiem 200 km przebiec czy przejść. – To doskonały 
sposób na motywację, zwłaszcza, gdy jest gorąco. 
200 km to nie jest duży dystans, ale trzeba go kon-
sekwentnie pokonywać – mówi Pan Grzegorz, jeden 
z uczestników wydarzenia.
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Wieści z placówek edukacyjnych

Aby wziąć udział w rajdach rowerowych, należy           
w okresie pomiędzy 1 maja a 15 września przejechać 
łącznie minimum 200 km na rowerze, przy czym co 
najmniej połowa pokonanych kilometrów musi od-
być się na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Wszyscy, 
którzy wezmą udział w wyzwaniu, otrzymają medal 

i nagrody. Trzy osoby z udokumentowaną najwięk-
szą ilością przebytych kilometrów otrzymają dodat-
kowe nagrody, a spośród osób, które prześlą relację 
z odbytych rajdów w dowolnej technice zostaną wy-
łonieni zwycięzcy w dwóch kategoriach wiekowych: 
do 15 r. ż i powyżej 15 r. ż.

W OKRESIE OD 01.05.2020

DO 15.09.2020 PRZEJEDŹ

MINIMUM 200 KM NA

ROWERZE

ZDJECIE LUB PRINT

SCREEN AKTYWNOŚCI

WYŚLIJ NA ADRES:

ZDOBĄDŹ NAGRODY

REDAKCJA@NOWINY.COM.PL
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Grant dla szkoły w Bolechowicach W dniu 15.02.2020 r. dziesięcioro uczniów z klasy V 
i VI Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowi-
cach przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edu-
kacyjnego „Tradycyjny Sad” organizowanego  przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jego celem 
jest szeroko pojęta edukacja ekologicznego sposo-
bu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywne-
go wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie 
zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian 
śliw oraz różnorodności biologicznej na ziemiach 
polskich Uczniowie pod opieką  koordynatorów 
szkolnych  p. Agaty Giełżeckiej i p. Anny Koprow-
skiej skrupulatnie realizowali  wyznaczone zgodnie 
z regulaminem zadania takie jak: udział w  spotka-
niu z leśniczym, zajęcia oparte na scenariuszu 
„Kuszenie starym jabłkiem”, czyli odniesienie się do 
znaczenia restytucji starych odmian drzew owoco-
wych, samodzielnej pracy na platformie tj. stworze-
nie planu  mini sadu, wyznaczenie odpowiedniego 
miejsca do sadzenia i wstępnego kosztorysu, przy-
gotowanie prezentacji multimedialnej dla społecz-
ności szkolnej, oraz terminowego sporządzenia ra-
portu z wykonanych działań.

• Inicjatorzy akcji.
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W kwietniu 2020 r. uczniowie zostali wyróżnieni  
spośród wielu szkół z całej Polski biorących udział 
w projekcie otrzymując grant do wykorzystania za-
kupu sadzonek oraz niezbędnych narzędzi ogrodni-
czych.

Cieszymy się, gdyż udział w projekcie to niezwykła 
szansa na pomoc w ratowaniu starych odmian śliw 
przed wyginięciem.
Mamy nadzieję, że do sadzenia naszych drzewek 
przystąpimy już we wrześniu.

Agata Giełżecka
Anna Koprowska

Wyróżnienie w konkursie plastycznym
Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia     
w Nowinach wyróżnione w konkursie plastycznym 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
 Grupa dzieci 5 – 4 – letnich „Żabki” z Przedszkola 
Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach 
pod opieką Anny Kuli i Agaty Jastrzębskiej zdoby-
ła wyróżnienie  w konkursie plastycznym „Zabawka       
z surowców wtórnych”.

Konkurs na zabawkę ekologiczną został zorganizo-
wany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w ra-
mach programu edukacji ekologicznej dla powiatu 
kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkol-
nym 2019/2020. To już jego XVI edycja, a adresa-
tami były m. in. przedszkolne dzieci 5 – i 6 – letnie 
oraz klasy I – III powiatu kieleckiego.
Założeniem konkursu było zwrócenie szczególnej 
uwagi wychowanków placówek  oświatowych na 
potrzeby segregacji śmieci oraz możliwości ich po-
wtórnego przetwarzania, a tym samym promowa-
nie zachowań mających na celu ochronę przyrody    
i kształtowanie postaw proekologicznych.
„Żabki” wykonały, przy niewielkiej pomocy ze stro-
ny swoich wychowawczyń, lalkę z surowców wtór-
nych. Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju, 
wyróżnienie zostało odebrane przez reprezentację 
grupy dopiero 15.06.2020 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kielcach. 

• Zabawka z surowców wtórnych.

Dzieci Kapitana Nemo
Od wrzesnia 2020 roku uczniowie ZSP w Nowinach 
będą mieć mozłiwość uczestnictwa w projekcie fi-
nansowanym  przez  Fundacje BGK. Wczoraj uka-
zała się lista 30 podmiotów, którym udało się uzy-
skać dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą 
Dzieci Kapitana Nemo.  W sród nich znajduje się na-
sza szkoła. Celem grantu, założonym przez Fundacje 
jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osią-
gnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały 
myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Zgodnie 
z założeniami projekt ma za zadanie: wzmocnienie 
tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród 
młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży 
poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze 
i historii, rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach 
Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie 
i w kraju, a których życiorysy nie są znane większo-
ści Polakom, a zwłaszcza młodzieży oraz pogłębie-
nie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania 
nowych postaci historycznych, mało znanych i roz-
poznawalnych.

W ramach projektu „Łączy nas pasja, łączy nas pa-
tryiotyzm” młodzież szkolna będzie mieć możłwio-
sć poznania życiorysu światowej sławy primadonny  
A.Klamrzyńskiej-Stromfeld, lokalnej patriotki, pro-
pagatorki kultury, wzmacniającej swoją postawą 
ducha narodowego w czasach, gdy marzono o nie-
podległości. Projekt łączy w sobie elementy patrio-
tyzmu z rozwojem cech osobistych. Dzięki uczest-
nictwu w projekcie młodzież będzie umiała wskazać 
wspólne cechy ludzi sukcesu oraz potrafiła określić 
wytyczne do jego osiągnięcia w każdej dziedzinie 
życia. Zamierzamy udowodnić, że nie ma dla nich 
rzeczy nie do zrobienia i miejsc nie do zdobycia. Za-
chęci to, do poznawania nowych ciekawych postaci 
historycznych, które mogą być inspiracją.

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć 
w warsztatach w filharmonii lub szkole muzycznej, 
bibliotece wojewódzkiej, Muzeum Historii, szkole, 
szykować wystawę poświęconą postaci historycz-
nej, weźmie udział w grze miejskiej „Tajemnice pri-
madonny”, przygotuje film z działań projektowych.
 
Inicjatorem, autorem i prowadzącym projekt są 
Pani Edyta Polska – nauczyciel języka polskiego                    
i Pani Hanna Krzysztofek – nauczyciel historii i wie-
dzy o społeczeństwie. •

Kornelia Bem-Kozieł
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Dzieje wsi Bolechowice 
nano lokacji wsi na prawie niemieckim. 
Pierwsza pewna wzmianka źródłowa na temat wsi 
pochodzi dopiero z 1421 roku. W dokumencie tym 
król potwierdził Piotrowi Szafrańcowi stary zapis 
zastawny na Chęcinach, rozszerzając go o 200 grzy-
wien półgroszy, przyjętych w gotówce. Do momentu 
spłacenia tych kwot Piotr miał trzymać dziedzicznie 
zamek z kluczem wsi: Stare Chęciny, Bolechowice, 
Fanisławice, Gałęzice, Gnieździska, Korczyn, Radko-
wice, Szewce, Wola Murowana, Zajączków, Zawada.
W opisie Jana Długosza (1440) we wsi zostało wy-
mienione cztery i pół łanów kmiecych, z których nie 
dawali dziesięciny snopowej i konopnej, lecz dawali 
wspomnianej prebendzie przy kolegiacie kieleckiej 
zwanej Szydłówkowska dziesięcinę snopową oraz 
dwie wiązki konopi, której wartość oceniano na 
sześć grzywien. We wsi był folwark królewski, z któ-
rego ról dziesięcina snopowa oddawana była pleba-
nowi i kościołowi w Nowych Chęcinach. We wsi nie 
wymieniono karczmy, zagród ani folwarku.

Podczas spisywania inwentarza dóbr chęcińskich 
w 1508 r. wieś należała do starostwa chęcińskiego. 
Wymieniono wówczas jej mieszkańców. Byli to: Ma-
teusz Szpak, Jakub Czeczotka, Mateusz Sprut, Jan 
Włodarzyk, Mikołaj Zegadło, Stanisław Karaś i Mar-
kus (Math. Spak, Jacobus Czeczotha, Math. Spruth, 
Johannes Wlodarzik, Nicoy Zegadlo, Stay. Karassi, 
Marcus). Każdy osiadły był na połowie łanu i opła-
cał po 16 groszy. Nie wymieniono folwarku, z czego 
domyślać, iż już wówczas został oderwany od wsi   
przyłączony do sąsiedniej wsi Radkowice.

W czasie gdy starostą chęcińskim był Hieronim Sza-
franiec (1519-1550), Bolechowice i Wola Murowana 
pozostawała w dzierżawie. W 1540 r. wieś królew-
ska Bolechowice, wraz z Murowaną Wolą, Zającz-
kowem, Gnieździskami i Falisławicami pozostawała     
w dzierżawie i nie była taksowana.

Obszar wsi zmniejszał się – z około ośmiu łanów wy-
kazanych w XV w. (6 kmiecych i 2 należące do fol-
warku), w 1508 r. obejmowała już tylko 3 ½ łanów 
osiadłych oraz 2 ½ pustych, w 1565 r. „…8 ról nie-
pomiernych oraz niwę folwarkową obsiewaną przez 
folwark radkowicki”, w 1573 r. 4 łany kmiece i jedną 
zagrodę, w 1602 r. „6 kmieci na ćwiartkach łanu
i czterech na dwóch rolach, jeden zagrodnik oraz je-
den bartnik”, a w 1617 r. już tylko 3 łany i dwie role3.
Głównym zajęciem mieszkańców w połowie XVI w. 
zapewne prowadzenie prac górniczych. Działalność 
ta w kolejnych dziesięcioleciach przeżywała pew-
ne problemy. Kopalnie opustoszały z braku kapita-
łu, jak się skarżyli królewskim lustratorom „przez 
niedostatek, że nie mamy czym dołożyć do gruntu 
prawego, gdzie jest prawy skarb”4. Kopalnie gale-
ny w rejonie wsi Bolechowice stały nieczynne bar-
dzo długo. Dopiero z początkiem nowego stulecia 
3 Pawiński, s. 277; Lustracja 1565, s. 291.
4 Lustracja 1565, s. 281-283.

Bolechowice jest to wieś należąca do króla pol-
skiego, położona w zasięgu parafii miejskiej 
Chęciny na północny wschód od miasta Chęcin,                             
na grzbiecie Pasma Bolechowickiego. Sąsiadowała 
z wsiami Jerzmianiec (nie istnieje), Zgórsko, Wola 
Murowana, Radkowice i miastem Chęciny.

Na mapie Galicji Zachodniej (1804) zabudowa 
mieszkańców zgrupowana jest przy pięciu schodzą-
cych się w niej drogach, pomiędzy górami: Berbery-
sówką od strony północnej, a Podrzychową, Demb-
ną i Łgawą od południa (w tym miejscu znajduje się 
Kopalnia Jaźwica). Obecnie wieś ma układ regular-
ny, podporządkowany drodze o przebiegu równo-
leżnikowym. Jej nazwa pochodzi od staropolskiego 
imienia Bolech, Bolesław1.

Wieś niewątpliwie istniała we wczesnym średnio-
wieczu, ale wskazywany jako najstarszy, odnoszący 
się do początków tej wsi dokument z 1243 r. doty-
czy wsi Bolechowice, należącej do biskupstwa kra-
kowskiego, położonej niedaleko Krakowa2. 

Nie mniej, wydaje się, że istniała w czasie, gdy po-
wstała przy kieleckiej kolegiacie prebenda zwana 
Szydłówkowską, i opłacała dziesięcinę na jej rzecz 
razem z: Radkowicami, Wolą Murowaną, Szewcami, 
Zgórskiem, gruntem zwanym Jerzmaniec stanowią-
cym część miasta, a także wsi Młodzawy na Pono-
dziu . Co intrygujące, nie wymienia jej dokument 
w 1306 r., dość szczegółowo opisujący rejon parafii 
starochęcińskiej w tym czasie. W późniejszym cza-
sie stanowiła własność królewską w kluczu chęciń-
skim. Jak się przekonamy, z inicjatywy władcy doko-
1 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe...
2 KDKK t. 1, nr 24, s. 34; M. Palewicz, Ludność Chęcin i najbliższej okolicy do 
początku XIX w., „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. 11, Kraków 
1980, s. 93; Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego 
w średniowieczu, Cz. 1, z. 1, oprac. Z. Leszczyńska-Skrętowa i F. Sikora, 
Kraków 1989, s.

• Wieś Bolechowice na mapie autorstwa A.Mayera von Hel-
densfelda, Carte von West-Gallizien... (Bogoryia i okolice). 
1801-1804 r. Oryg.: Ősterreichisches Staatsarchiv-Kriegsar-
chiv. Wiedeń. Zbiór kartograficzny, sygn. B.XIa.
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nastąpiły znaczące zmiany. Natomiast prowadzono 
wydobycie marmuru – zapewne po 1602 r. (marmur 
łamano w górach: Zamkowej, Rzepce, Miedziance i 
Żakowej), ale już w 1583 r. z tutejszego „bolecho-
wickiego kamienia” wykonana została tablica wo-
tywna umieszczona w katedrze kieleckiej. Czynne 
były kamieniołomy koło Chęcin wymieniają l źrodła 
pisane z końca XVI w.

W początkach XVII w. doszło do ożywienia wydo-
bycia galeny w rejonie Bolechowic, za sprawą Jana 
Płazy z Mstyczowa „wielkiego rządcy zamku kra-
kowskiego i żupnika Gór Chęcińskich dla dóbr kró-
lewskich w starostwie chęcińskim i radoszyckim”, 
który w 1606 r. otrzymał przywilej na założenie 
przedsiębiorstwa górniczego na terenie starostwa 
chęcińskiego. W wydanej w 1608 r. ordynacji gór-
niczej psze on „…z pośrodka swego panowie gwar-
kowie chęcińscy słali od mnie jako szlachetnego                                                      
P. Marcina Mściszowskiego Przełożonego K. J. Mci 
nad górami marmurowemi chęcińskiemi, gwarka 
chęcińskich gór, szlachetnego P. Piotra Jonendę 
gwarka gór chęcińskich, afektując tego u Mie, że-
bym im Ustawy  i Statua podał przez rtykuły, które-
by były conformers Prawu Górnemu pisanemu sta-
remu gór olkuskich”5.

Dzięki niemu uruchomiono w 1610 r. prace                         
w duklach  Bolechowickiej, w Górze Bolechowickiej, 
która też ma zrobisk wiele i kruszec w niej biorą do-
bry. Prowadził gwarek opolny Stanisław Garaziołek, 
zapewne mieszkający w rejonie kopalni. Tego roku 
wydobył tylko on 17, natomiast w roku następnym 
1611 aż 1920 korcy galeny. Stało się to możliwym za 
sprawą sfinansowania przez „pany gwarki” systemu 
odwodnienia kopalni, o którym czytamy w lustra-
cji starostwa z 1615 r.: „Było przy niej koło wielkim 
kosztem przez gwarki postawione dla wyciągania 
wody z szybów, która kruszce dobre zalewała. Teraz 
go nie masz iż gwarcy chęcińscy odbiegać poczęli, 
zaczym możniejszy skądinąd zaniechać tego osusza-
nia gór musieli. Zaczym też pożytku, który by mógł 
być tak gwarkom jako i olborze JKMci żadnego nie 
czyni. Rozpoczęto również wydobycie na górach Ko-
sówce i Dobrzączce6.

W latach kolejnych wydobycie było śladowe. Pro-
wadzili je w 1612 r. gwarkowie sztolniowi: Jacobus 
(wydobył 48 korcy), Stanisław Garaziałek (24 korcy). 
W 1613 nie odnotowano żadnych prac, a w latach 
1614-1615 gwarek opolny Lisek wydobył 88 kor-
ców, Lisek i Wasek (34 korców), Fabian (36 korców), 
Wasek (18 korców), S. Garaziałek (22 korcy). W ko-
palni bolechowickiej w latach 1610-1614 wydobyto 
ogłem 2295 korcy galeny. Po raz ostatni odnoto-
wano prace wydobywcze w 1615 r. w górach: Bo-
lechowska, Kossówka i Radkowska, z których pozy-
skano ogółem 953 korców galeny. 
W latach 40. XVII w. kontynuowano niewielkie 
prace wydobycia koło Sitkówki, w Zawadzie, w gó-

5 Monumenta Historica Dioecesos Wladislaviensis, t. 6; wyd. Z. Chodyński, 
Włocławek 1886, s. 38.
6 D. Kalina, Opis starostwa chęcińskiego…, s. 99.

rach Jerzmaniec, Zelejowa, Szewska, Bolechowic-
ka i Gałęzicka, ale w większości ograniczające się 
do przebierania starych zwałów . W roku 1661, po 
szwedzkim „potopie”, we wsi odnotowano już tylko 
5 kmieci osiadłych, trzech spustoszałych i jednego 
zagrodnika.

Dokładniejszy obraz wsi prezentowany jest w iwen-
tarzu starostwa chęcińskiego z 1746 r. „W tej wsi 
jest ról ośm, trzymają ci ludzie jako są popisani pół 
ósmej roli, a pół roli dwór zasiewa. Dają podatek 
z każdej roli tak jako są w liniach położeni i pańsz-
czyznę tak odbywają jako jest wyrażona w liniach. 
Stróżę strzec powinni do folwarku radkowickiego, 
a gdyby dwór nie potrzebował, tedy się zapłacić 
powinni według ugody z dworem. Trzodę w kolej 
pasać powinni, tak jako i inne wsie. Konopie i len 
bez pańszczyzny moczyć i międlić. Także na powab 
zwyczajem przyjść dworowi powinni do oziminy i do 
jarzyny”7.

Lustracja 1789 r. opisuje wieś jako należącą do sta-
rostwa chęcińskiego, w której mieszkający górnicy 
„…robią z roli po dni 4 bydłem, ale ta robocizna do 
gór ołowianych i fabryk topienia ołowiu obraca-
na...”, a oprócz kmieci we wsi było jeszcze 7 komor-
ników i zagrodników, którzy pracowali przy kopaniu 
rudy i w hucie ołowiu w Woli Murowanej8.

W roku 1801 posesorem dożywotnim wsi wykazany 
został Teofil hrabia Załuski, ostatni starosta chęciń-
ski, od którego Michał Czaplicki. Co ciekawe, od-
notowano ją w parafii w Brzezinach. Według Mapy 
Galicji Zachodniej (1804) wieś liczyła 34 domy, 15 
mężczyzn, 6 koni. W 1807-1808 r. we wsi było 34 
domy, rodzin: 46, ludności 187, z czego 33 chłopów, 
9 chałupników oraz tzw. pozostałych. W 1827 r. Bo-
lechowice liczyły 29 domów i 182 mieszkańców9. 
Wieś w latach 30. XIX w. stała się częścią tzw. do-
nacji, należącej do gen. Storożenki. W tym czasie 
została na nowo „urządzona”. Zabudowa wsi pod-
porządkowana została jedej ulicy wiejskiej. We 
wschodniej części wytyczono grunty dla kolonistów. 
Od tego czasu układ wsi nie ulegał zmianom. W wie-
ku XX w. funkcjował na terenie wsi słynny kamienio-
łom „Bolechowice”. •

Dariusz Kalina
historyk

7 D. Kalina, 1746
8 Lustracja 1789, s. 174-5
9 Tabella t. 1, s. 32.
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Poza IV ligą KPS Nowiny występował również w Li-
dze Morawickiej, gdzie zdobyli drugie miejsce oraz 
w Cerrad CUP w Starachowicach. Niestety, w wyniku 
wybuchu pandemii została przerwana Liga LZS oraz 
Liga Zagnańska w której zajmowali pozycje lidera. •

• KPS Nowiny.

Awans siatkarzy
Siatkarze z KPS Nowiny w doskonałych nastrojach 
kończą sezon 2019/2020. W skróconych rozgryw-
kach zajmują drugie miejsce i dzięki temu awansu-
ją do trzeciej ligi. 

Sezon rozpoczął się znakomicie od wygranej dwóch 
pierwszych meczów bez utraty seta.  Niestety,
 w trakcie sezonu pojawiły się kontuzje, które nie 
pozwoliły zawodnikom w 100 procentach wyko-
rzystać możliwości, przez co przegrali trzy z pięciu 
kolejnych spotkań. Ostatni mecz wygrali natomiast 
z zespołem z Zagnańska. Tym samym zajęli drugie 
miejsce w grupie i awansowali do playoffów.

Rywalem w półfinale był zwycięzca drugiej grupy 
GKS Volley Pawłów, z którym nowińska drużyna wy-
grała dwukrotnie 3:0 i zameldowała się w finale. 
Tam zmierzyła się z zespołem Emeryk Nowa Słupia,
z którym przegrała pierwsze spotkanie 3:1. Z powo-
du pandemii nie było dane zrewanżować się rywa-
lom, ale wg ŚZPŚ wyniki w zupełności wystarczyły, 
by awansować do trzeciej ligi.
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X Konkurs Jednego Wiersza
Lidia Jędrocha-Kubicka znalazła się wśród wyróż-
nionych w jubileuszowym X Konkursie Jednego 
Wiersza o Puchar Wydawnictwa Św. Macieja Apo-
stoła.

Już po raz dziesiąty Wydawnictwo św. Macieja Apo-
stoła zorganizowało konkurs „jednego wiersza”.
W konkursie należało przedstawić tylko jeden utwór 
o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodni-
czej własnego autorstwa, napisany w języ ku pol-
skim, który nie był nagradzany w innych konkursach 
literac kich i nie był nigdzie drukowany (także w in-
ternecie). Nagrodę główną zdobył Łukasz Wilczkow-
ski z Kielc, zaś nasza lokalna poetka Lidia Jędrocha 
znalazła się wśród osób wyróżnionych.
Do konkursu Pani Lidia zgłosiła wiersz pt. „kłosy 
na ustach”. – Ukazuje on to, co dzieje się wokół, 
wszechobecną nienawiść i plucie jadem na drugie-
go człowieka. Mam nadzieję, że wkrótce przyjdzie 
opamiętanie i znów będziemy podchodzić do siebie 
z życzliwością, bardzo tego potrzebujemy – wyja-
śnia Pani Lidia.

kłosy na ustach

ktoś zasiał ziarno.
może rolnik, zwyczajnie.
kiełkowało, rosło na oślep przez lata.
Bóg nie zesłał klęski,
nie zmarniało.
kłosy wyrosły ludziom na ustach.

Co slychać u gminnych artystów
nurtem popłynęła nienawiść.
skłóciła mowę, weszła do szpiku słów,
zmieszała się z krwią, objęła ciało. 
od muru do ściany tylko jad,
czuć go z ulic. na językach
znalazła dla siebie najlepsze miejsce.
nawet pies, zlizując rany, nie przyspieszy gojenia.
wciąż ociera się o pogardę.
może kiedyś zmaleje
do oddechu, do źrenic.
zetrze się na popiół
i przestanie rzeźbić na swoje posągi.
przejdzie obojętnie, nie dotknie, oszczędzi.

Utwór można przeczytać w tomiku „Po drugiej stro-
nie lęku” zawierającym 44 wiersze, które wpłynęły 
na konkurs. Wiersze zostały opatrzone recenzjami 
red. Edwarda Przebieracza, zaś cały tomik posło-
wiem autorstwa dr Marka Mariusza Tytko z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

Wyróżnienie dla Henryki Brzozy
Pani Henryka Brzoza została wyróżniona w konkur-
sie Sursum Corda zorganizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach z okazji setnej rocznicy uro-
dzin św. Jana Pawła II za wiersz "O Ojcu Świętym". 
Serdecznie gratulujemy. •

PONIEDZIAŁEK         10:00 – 17:00
WTOREK                     9:00 – 16:00
ŚRODA                        9:00 – 16:00
CZWARTEK                 8:00 – 15:00
PIĄTEK                        8:00 – 15:00

GODZINY PRACY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W NOWINACH

KONTAKT TELEFONICZNY: 722 164 499
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Wierszem pisane

mów do mnie
Mów do mnie ciszą letniej nocy

Mów do mnie świtem w każdy dzień
Mów do mnie wiesz że chcę pomocy

Wyrwij mi z serce ostry cierń
Mów do mnie ja będę słuchała
Słów które plastrem miodu są

Jak zawsze będę ci ufała
Mów do mnie każdą nocą złą

Mów do mnie szeptem ja usłyszę
Jesteś promieniem złotego słońca
I nie zamieniaj słów swych w ciszę

Bo twoje słowa serce trąca
Mów do mnie kaszmirową nocą

Mów do mnie świtem blaskiem dnia
Kiedy na niebie gwiazdy złocą

Za twoim słowem będę szła

Irena Kostrzewska

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

O Kardynale Wyszyńskim
 Zuzelo szczęśliwa
Czym o tym wiedziałeś 
Że takiego Syna
Sławnego wydałaś  
 Kiedy się zaczęło
 Dwudziesto-Stulecie 
 W dniu trzeciego sierpnia 
 Przyszło na świat dziecię
Tu w Zuzeli właśnie
W domu organisty
Przyszedł na Świat chłopiec
Prymas Polski przyszły
 Pod okiem rodziców
 Wśród rodzeństwa swego
 Wyrósł mały Stefan
 Na chłopca prawego
Kiedy Wcześnie stracił 
Swą matkę rodzoną
To oddał się cały,
w Maryi ramiona
 Bo rodzice Jego
 Troskliwie chowali
 Miłości do Boga
 Wcześnie nauczali
A Matka Najświętsza
Tak nim kierowała
By swoim rycerzem
Go w przyszłości miała
 Rycerzem Maryi
 W najtrudniejszych czasach
 Kiedy to Ojczyzny 
 Ważyły się losy
Kiedy nad Kościołem 
Chmury się wzbijały
On był skałą tarczą
Orężem wspaniałym
 Smok czerwony kąsał
 Niszczył to co święte
 On wciąż był na straży 
 Mocny nie ugięty
Pomoc miał w Maryi
I jej się powierzał
A Ona broniła
Swego żołnierza
 Gdy już był Prymasem
 Polskiego Narodu
 Zaraz go zawierzył
 Niebieskiej królowej 
Choć niejednokrotnie
Więzienia doświadczył
Wszak Rywałt i Stoczek
Prudnik i Komaricza
 Wrócił do Warszawy
 Pełnić swoją wartę
 Wciąż się borykające
 Z przeciwnymi wiatry
Z nim obchodziliśmy
Milenium chrztu Polski

Dzieliliśmy wspólnie
Radości i troski
 I choć jego żywot 
 Do kresu już zmierzył
 To przecież doczekał
 Polaka Papieża
Gdy Jan Paweł Drugi 
W szpitalu przebywał
Po strasznym zamachu
Życie odzyskiwał
 Odchodził do ojca 
 Prymas Tysiąclecia
 Pożegnał nas wszystkich 
 I duch zeń odleciał
Odchodząc się modlił
Matko Ty Najświętsza
Matko Różańcowa
Niech Ci Naród Polski wierności dochowa
 Wszechmogący Boże, pokornie błagamy
 By ten sługa Boży był Beatyfikowony
 A może w przyszłości i Kanonizowany

Henryka Brzoza
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
 

odpady segregowane
 

lipiec - październik:
2. i 4. piątek m-ca

 
listopad - grudzień:

2. piątek m-ca

odpady segregowane
 

raz w tygodniu
poniedziałek: BIO, popiół 

piątek: plastik, papier, szkło 

zabudowa wielomieszkaniowa
Nowiny, Sitkówka, Zgórsko 5c

odpady zmieszane
 

2. i 4. wtorek
każdego miesiąca

odpady segregowane
 

lipiec - październik:
1. i 3. poniedziałek m-ca

 
listopad - grudzień:
1. poniedziałek m-ca

odpady zmieszane
 

1. i 3. środa
każdego miesiąca

odpady segregowane
 

lipiec - październik:
2. i 4. poniedziałek m-ca

 
listopad - grudzień:

2. poniedziałek m-ca

zabudowa jednorodzinna:
Słowik, Trzcianki, Sitkówka,

Zagrody, Nowiny, Bolechowice

odpady zmieszane
 

2. i 4. czwartek
każdego miesiąca

zabudowa jednorodzinna:
Szewce, Zawada, 

Osiedle Pod Lasem

odpady zmieszane
 

2 razy w tygodniu
poniedziałek, czwartek

odpady zmieszane
 

2. i 4. środa
każdego miesiąca

odpady segregowane
 

lipiec - październik:
1. i 3. piątek m-ca

 
listopad - grudzień:

1. piątek m-ca

zabudowa jednorodzinna:
Zgórsko

(bez Osiedla Pod Lasem)

pojemniki i worki należy wystawiać przed posesję do godziny 7:00

OBOWIĄZUJE OD 01.07.2020 R. DO 31.12.2020 R.

w przypadku, kiedy termin odbioru przypada na dzień wolny od pracy, odpady będą odebrane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym 

odpady odbiera FART-BIS Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce, tel. (41) 348-92-92

zabudowa jednorodzinna:
Kowala, Kowala Mała, 

Wola Murowana

HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

19.11.2020
Kowala, Kowala Mała,

Bolechowice,
Wola Murowana

Sitkówka (domki), Trzcianki,
Nowiny (domki),

Słowik, Zagrody, Zawada

Szewce, Osiedle Pod Lasem,
bloki (odbiór spod altanek):

Nowiny, Sitkówka, Zgórsko 5C

odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7:00
mieszkańcy bloków w Nowinach, Zgórsku i Sitkówce zostawiają odpady przy altankach do godz. 7:00

Zgórsko 20.11.2020

25.11.2020

24.11.2020

Zbieramy: odpady wielkogabarytowe tj.: meble (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele, komody itp.), dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, duże zabawki;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. odpady EE) tj.: lodówki, pralki, odkurzacze, żelazka, kuchenki, grzejniki elektryczne, lampy, telefony stacjonarne i komórkowe,
odtwarzacze audio i video, elektryczne podgrzewacze wody, telewizory, komputery itp.; opony od samochodów osobowych
 
Nie zbieramy: odpadów remontowych (okien, drzwi, grzejników, pojemników po farbach, płyt G-K itp.); rozmontowanych sprzętów elektrycznych; opon od ciągników
i samochodów ciężarowych, części samochodowych
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