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Szanowni Państwo!

       Dla każdego z nas to był ciężki rok. Dla gminy i jej mieszkańców rozpoczął nad wyraz korzystnie. Nasze 
plany zostały pokrzyżowane już w marcu 2020 r. Epidemia koronawirusa w istotnym stopniu odbiła się      
na budżecie gminy, choć tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak się dla nas zakończy.
W dniu 19 kwietnia 2020 r. gminę Sitkówka-Nowiny dotknęła ogromna tragedia. Na składowisku odpa-
dów chemicznych przy ul. Perłowej w Nowinach wybuchł pożar, podczas którego spaleniu uległy setki ton 
substancji chemicznych. Konsekwencje tego wydarzenia są ogromne - jego skutki będą odczuwalne przez 
wiele lat. Niestety, to niejedyne składowisko w okolicy. Tuż obok, na sąsiedniej działce przy ul. Składowej 
w Nowinach, znajduje się kolejne, które musi usunąć gmina. Koszty likwidacji ww. składowiska wyniosą 
kilka milionów złotych i zdominują nasze działania na kolejne lata.

Pomimo wielu przeciwności, z jakimi borykamy się na co dzień, należy stwierdzić, że gmina ma stabilną 
sytuację finansową i nic nie wskazuje na to, by miała się ona zmienić. W przyszłość patrzymy z nadzieją       
i optymizmem - choć realizowane przez nas inwestycje nie będą już tak spektakularne, z pewnością posta-
ramy się, by w naszej gminie żyło się Państw dobrze. Tak, jak dotychczas.

wójt gminy Sitkówka-Nowiny

Małych i większych radości z przeżywania zwykłej codzienności.

Żeby wszyscy wyleczyli się ze smutku, a dobre słowa wędrowały między ludźmi.

Rozmów z bliskimi i serdecznych uśmiechów do siebie. Ciepła, wsparcia i wszelkiej pomyślności.

Mnóstwa powodów do zadowolenia, realizacji tego, co było odkładane, nieustających pasji.

Szczęśliwego życia „po swojemu”. Całej masy dobra.

Wesołych wiąt
Wójt Gminy

Sebastian Nowaczkiewicz

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Pyk

• Autorką świątecznych życzeń jest Pani Lidia Jędrocha-Kubicka.
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Sprostowanie nieprawdziwych informacji
Gmina Sitkówka-Nowiny walczy z nieprawdziwymi 
informacjami, jakie są publikowane na portalu in-
ternetowym Nasze Kielce. – Staramy się, w miarę 
możliwości, wzywać do publikacji sprostowania, 
mamy za sobą pierwszą wygraną w sądzie, kolejne 
pozwy czekają na rozpatrzenie – mówi wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Jak zauważyła Prokuratura Rejonowa w Staracho-
wicach „analiza treści złożonego zawiadomienia 
wraz z załączonymi treściami w postaci wydruków 
artykułów prasowych umieszczanych na w/w por-
talach internetowych przez Krzysztofa Gorzelaka                        
w zakresie sprawowanego urzędu przez Wójta Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza 
w połączeniu z analizą postępowań prowadzonymi 
przez Prokuraturę Rejonową Kielce – Zachód w Kiel-
cach w tym zakresie prowadzi do wniosków, że treść 
tych artykułów stanowi co najmniej przekroczenie 
granicy rzetelności dziennikarskiej, aby w sposób 
obiektywny przekazywać opinii publicznej infor-
macje”.

W dniu 15 października 2020 r. pełnomocnik Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny wniósł do Sądu Okręgowego            
w Kielcach pozew dotyczący opublikowania na por-
talu Nasze Kielce sprostowania o następującej tre-
ści:

„W związku z uzasadnionym wnioskiem Gminy Sit-
kówka-Nowiny, odnoszącym się do treści artykułu 
opublikowanego w serwisie internetowym „Nasze 
Kielce” w dniu 30 października 2019 r. o godz. 20:06 
oświadczamy, że w publikacji tej znalazły się nie-
prawdziwe informacje, wprowadzające czytelników 
w błąd. Informacje te zamieszczono bez weryfika-
cji co do ich zgodności ze stanem faktycznym. Nie 
jest bowiem prawdą, iż finansowane ze środków 
publicznych zamówienie na zakup wyposażenia si-
łowni zostało źle oszacowane, a sprzęt przepłacony 
o kwotę 300 tysięcy złotych. Nie jest również praw-
dę, iż na firmę Drobne Słówka w Gminie Sitkówka-
-Nowiny ustawiono co najmniej trzy postepowania 
przetargowe na łączną wartość 200 tysięcy złotych.

W związku z uzasadnionym wnioskiem Gminy Sit-
kówka-Nowiny, odnoszącym się do treści artykułu 
opublikowanego w serwisie internetowym „Nasze 
Kielce” w dniu 11 stycznia 2020 r. o godz. 18:44 
oświadczamy, że w publikacji tej znalazły się nie-
prawdziwe informacje, wprowadzające czytelników 
w błąd. Informacje te zamieszczono bez weryfikacji 
co do ich zgodności ze stanem faktycznym. Nie jest 
prawdą, ze zmiany z zakresu robót dotyczące re-
alizacji inwestycji „Rozbudowa budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury PERŁA” w Nowinach wraz z tere-
nem przyległym poprzez nadanie mu nowych kom-
pleksowych funkcji oraz przebudowa i rozbudowa 
budynku OSP Szewce-Zawada stanowiły mechanizm 

„wyprowadzania” pieniędzy z inwestycji.
Nie jest prawdą również, że w Gminie Sitkówka-
-Nowiny trwa nieuczciwy proceder udzielania za-
mówień publicznych, zaprzyjaźnionym firmom                   
i osobom, czy jakiekolwiek „ustawienia”, a także że 
zamówienia dotyczące m.in. wydawania miesięcz-
nika „Głos Nowin” „ustawiono” na firmę Drobne 
Słówka.

Nie jest prawdą także podana przez nas informacja, 
że Fundacja Możesz Więcej będąca partnerem Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny wygrała przetarg na promocję 
nowych terenów inwestycyjnych jakie powstały        
w miejscu niedokończonej fabryki tlenku glinu. Re-
dakcja nie zweryfikowała przedstawionych informa-
cji. Gmina Sitkówka-Nowiny w ogóle nie prowadziła 
postepowania przetargowego na promocję nowych 
terenów inwestycyjnych.

Nie jest prawdą, że wartość produkcji filmu promo-
cyjnego zrealizowanego w ramach projektu „Rozwi-
jam się i chronię – mam to w naturze” została zawy-
żona o około 8 tysięcy złotych.

W związku z uzasadnionym wnioskiem Gminy Sit-
kówka-Nowiny, odnoszącym się do treści artykułu 
opublikowanego w serwisie internetowym „Nasze 
Kielce” w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 19:09 Re-
dakcja oświadcza, że podane w artykule informacje 
nie były prawdziwe, bowiem nie jest prawdą, iż do 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny wpłynęło pismo do-
tyczące jego współpracownicy, które podpisali rad-
ni, urzędnicy, dyrektorzy jednostek podległych gmi-
nie i zastępca Wójta w którym to mieli zaapelować 
o zwolnienie pracownicy referatu kultury, sportu           
i promocji. Nie jest również prawdą, ze kierownik 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny została zatrudniona z uwagi na 
znajomość z Wójtem Gminy Sitkówka-Nowiny. Nie 
jest także prawdą, że Wójt Gminy Sitkówka-Nowi-
ny umożliwiał znajomej, swym zachowaniem wy-
prowadzanie środków publicznych z budżetu gminy 
oraz że ustawiono w związku z tym zamówienia pu-
bliczne o wartości blisko 150 tys. złotych, a także 
ustawiono przetarg dot. projektu cytologicznego.

W związku z uzasadnionym wnioskiem Gminy Sit-
kówka-Nowiny, odnoszącym się do treści artykułu 
opublikowanego w serwisie internetowym „Nasze 
Kielce” w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 20:14, 
Redakcja oświadcza, że podane w artykule informa-
cje nie były prawdziwe. Nie jest bowiem prawdą, że 
Gmina Sitkówka-Nowiny ma zawarte porozumienie 
ze stowarzyszeniem PROREW na mocy którego pla-
nowana była budowa hostelu na terenie Gminy Sit-
kówka-Nowiny. Informacja na fanpage’u gminnym 
ukazała się jako ogłoszenie Stowarzyszenia, które 
szuka miejsca pod swój projekt na terenie powiatu 
kieleckiego. Nie jest także prawdą, iż Drobne Słówka 
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współpracuje ze stowarzyszeniem, a sformułowania 
„ustawiono” i „wyprowadzono” użyte w artykule są 
nadużyciem o czym bezspornie świadczy procedura 
wyłonienia i zamówienia publicznego, która to była 
sprawdzana przez Prokuraturę, CBA oraz Regional-
ną Izbę Obrachunkową, które nie stwierdziły żad-
nych nieprawidłowości.

W związku z uzasadnionym wnioskiem Gminy Sit-
kówka-Nowiny o sprostowanie opublikowanych in-
formacji, zawartych w treści artykułu zamieszczone-
go w serwisie internetowym „Nasze Kielce” w dniu 
24 lipca 2020 r. o godz. 20:05 , Redakcja oświadcza, 
że podane w artykule informacje nie są prawdziwe. 
Nie jest bowiem prawdą, że Wójt Gminy Sitkówka-
-Nowiny podejmował działania sprzeczne z prawem 
oraz że powinien oddać nielegalnie pobrane z gmi-
ny pieniądze. Nie jest również prawdą, iż w Gminie 
Sitkówka-Nowiny przeprowadzono „ustawione” za-
mówienia publiczne oraz że na podstawie kontroli 
gospodarki finansowej przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Kielcach stwierdzono nieprawidłowo-
ści i uchybienia, powstałe na skutek nieprzestrzega-
nia przepisów prawa”.

W zakresie, o którym mowa Krzysztof Gorzelak 
złożył wielokrotnie zawiadomienia do Prokuratury 
Rejonowej w Kielcach, jednakże każdorazowo wy-

dawane było postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania. Tak na przykład w postanowieniu 
o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 31 lip-
ca 2020 r. dotyczącego przekroczenia uprawnień           
w toku postępowania w celu udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem była dostawa wyposażenia si-
łowni w Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” w Nowi-
nach wbrew przepisom ustawy, wbrew przepisom 
ustawy, poprzez wejście w porozumienie z inną oso-
bą, a także przekroczenia uprawnień w celu osią-
gn ięc ia  korzyśc i  majątkowej  d la  inne j  osoby
poprzez stosowanie nieobiektywnych kryteriów 
przy udzielaniu zwolnień od podatku od nierucho-
mości, przyznawaniu premii, nagród i dodatków 
specjalnych pracownikom Urzędu Gminy oraz przy-
znawaniu dotacji dla organizacji pozarządowych, 
jak również niezasadne zwiększenie wydatków na 
promocję Gminy Sitkówka-Nowiny, czym działano 
na szkodę interesu publicznego Prokuratura Rejo-
nowa Kielce – Zachód uzasadniała, że „analiza zgro-
madzonej dokumentacji, w tym z przebiegu kontroli 
podjętej przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Kielcach nie pozwala na stwierdzenie, iż doszło 
do nieprawidłowości wypełniających znamiona 
przestępstw”. •

Gminne busy coraz popularniejsze
Bezpłatna komunikacja gminna cieszy się coraz 
większą popularnością. Pomimo epidemii, kie-
dy zamknięte są szkoły, wiele osób pracuje zdal-
nie, wszyscy mniej się przemieszczamy, z każdym 
dniem liczba osób przemieszczających się gmin-
nymi busami rośnie.

W ciągu piętnastu roboczych dni listopada, kiedy 
na trasie Zawada – Nowiny – Kowala zaczęła kur-
sować bezpłatna komunikacja gminna, skorzystało 

z niej 480 osób, czyli średnio 32 osoby dziennie. 
Przez pierwsze dziewięć dni roboczych grudnia 
– już 460 osób, czyli średnio 51 osób dziennie.                
– Cieszę się, że, pomimo głosu wielu malkonten-
tów, hipokrytów, po rozmowach z mieszkańcami 
udało nam się uruchomić gminną komunikację – 
mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
Dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Fundu-
szu rozwoju przewozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej gmina ponosi z tego 
tytułu naprawdę niewielkie koszty, a mieszkańcy 
mogą korzystać z komunikacji bezpłatnie. 
 – Mam nadzieję, że w przyszłości uda się rozwinąć 
komunikację gminną jeszcze bardziej – z korzyścią 
dla środowiska i finansów – zarówno gminy, jak         
i mieszkańców – dodaje wójt. 

Linia autobusowa jest finansowana z rządowe-
go programu rozwoju połączeń autobusowych.            
W ostatnich dniach gmina otrzymała informa-
cję ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego                    
o pozytywnym zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu 
wniosku na 2021 r. do objęcia dopłatą. Oznacza to, 
że     w nadchodzącym roku bezpłatna komunikacja 
gminna też będzie funkcjonować. •

• Busy kursują na trasie Zawada - Nowiny - Kowala.
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Nowy sprzęt dla strażaków
Nowy sprzęt został przekazany do jednostek OSP 
Kowala, OSP Wola Murowana i OSP Szewce współfi-
nansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Władze gminy zwróciły się z wnioskiem do Mini-
sterstwa Sprawiedliwości o dofinansowanie zaku-
pu utraconego sprzętu i ubrań w ramach projek-
tu współfinansowanego ze środków Ministerstwa 
Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości. W wyniku realizacji 
umowy z dnia 28 sierpnia 2020 r. doposażone zo-
stały trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 
OSP Kowala,  OSP Wola Murowana i OSP Szewce. 
Dla trzech jednostek z terenu Gminy Sitkówka-No-
winy zakupiono łącznie: 12 szt. ubrań specjalnych, 
10 szt. butów strażackich, 12 szt. kominiarek, 18 
szt. węży strażackich i 18 szt. rękawic strażackich na 
kwotę ok. 50 tysięcy złotych. 

Zakupiony sprzęt współfinansowany ze środków 
Funduszy Sprawiedliwości jest uzupełnieniem wy-
posażenia w miejsce uszkodzonego podczas akcji 
gaśniczej – pożaru składowiska chemikaliów w No-
winach. Wyposażenie to będzie wykorzystywane 
w czasie akcji gaśniczo-ratowniczych, sprawdzi się 
również w najcięższych warunkach, w akcjach ra-
tunkowych i pożarowych, a przede wszystkim za-
pewni gotowość bojową jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, 
a co za tym idzie bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców.

Nowy sprzęt został przekazany na ręce prezesów 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowali, Woli Mu-
rowanej i Szewcach przez wójta Sebastiana Nowacz-
kiewicza, zastępcę wójta Łukasza Barwinka oraz ko-
mendanta gminnego OSP Marcina Głogowskiego. •

Agnieszka Żurawek

• Przekazanie sprzętu dla OSP Szewce.

• Przekazanie sprzętu w OSP Wola Murowana.

• Wyposażenie trafiło do OSP Kowala.
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Kontrola gminnego systemu gospodarki odpadami
Obecnie w systemie gospodarki odpadami w gmi-
nie zarejestrowanych jest 6466 osób. Oznacza to, 
że około 16% mieszkańców nie złożyło deklaracji 
śmieciowych.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów pono-
szą wszyscy mieszkańcy objęci gminnym systemem 
gospodarowania odpadami i wynikają one wprost 
z całkowitej ilości oddanych przez gminę odpadów 
komunalnych. Unikanie złożenia deklaracji, czy też 
zaniżanie wskazanej w niej liczby mieszkańców 
sprawia, że za nieuczciwych płacą uczciwi. W celu 
uszczelnienia systemu gospodarowania odpada-
mi i ograniczenia wzrostu jednostkowych kosztów           
w gminie trwają kontrole deklaracji śmieciowych.

16% mieszkańców
nie złożyło

deklaracji śmieciowych
 
– Urząd Gminy w porozumieniu z innymi urzędami 
sprawdza zgłoszone przez właścicieli nieruchomości 
przeprowadzki mieszkańców. Liczba mieszkańców 
kontrolowana jest też w porozumieniu z organami 
podatkowymi i pomocy społecznej, ponadto kon-
sultowana z zarządami wspólnot mieszkaniowych 
– mówi Sławomir Sobczyk, zastępca kierownika 
referatu infrastruktury, inwestycji, nieruchomości             
i ochrony środowiska.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do po-
prawności danych wskazanych w deklaracji wójt 
gminy może wezwać do udzielenia wyjaśnień,            
a w przypadku, kiedy stan faktyczny będzie inny 
niż wskazany w deklaracji, wydać decyzję, w której 
określi właściwą wysokość opłaty za gospodarowa-
nie odpadami.
 – Apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy 
złożyli deklaracje niezgodne ze stanem faktycznym, 
aby zgłaszali się do Urzedu Gminy w celu podania 
prawidłowych danych umożliwiajacych rzetelne wy-
liczenie opłaty za odpady komunalne. Prosimy też 
mieszkańców, którzy wiedzą o takich sytuacjach,      
o zgłaszanie ich w celu przeprowadzenia kontroli – 
apeluje wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Przypominamy!
Opłata powstaje za każdy miesiąc, w którym            
na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i równa 
jest iloczynowi stawki opłaty i liczby osób zamiesz-
kujących nieruchomość. Zobowiązanie w opłacie 
powstaje również wtedy, kiedy mieszkaniec za-
mieszkuje przez część miesiąca.

Obowiązek segregacji odpadów wynika z ustawy      
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i do-
tyczy wszystkich właścicieli nieruchomości.

W przypadku niewłaściwej segregacji firma odbie-
rająca odpady musi poinformować o tym fakcie 
wójta gminy, który zgodnie z ustawą zobowiązany 
jest nałożyć na właściciela nieruchomości opłatę 
podwyższoną. Opłata podwyższona od 1 stycznia             
2021 r. wynosić będzie 81,00 zł miesięcznie od każ-
dego mieszkańca nieruchomości, na której nie se-
greguje się odpadów.

Osoby korzystające ze zwolnienia w części opłaty     
za gospodarowanie odpadami z tytułu komposto-
wania odpadów nie mogą oddawać bioodpadów 
(także w PSZOK) i podlegają kontroli wójta gmi-
ny pod kątem spełnienia warunków do udzielenia 
zwolnienia w opłacie (pojemność kompostownika 
musi wynosić minimum 0,5 m3 na osobę). W przy-
padku niespełnienia ww. warunków właściciel nie-
ruchomości traci ulgę. Kolejną deklarację o zamia-
rze kompostowania może złożyć nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy.

Warto mieć na uwadze:
Zgodnie z art. 10 ust. 2b i 2c ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach kto wbrew obo-
wiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie 
zgłasza zmiany danych będących podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  podlega karze grzywny. 
Kto wbrew złożonej informacji nie posiada kom-
postownika przydomowego lub nie kompostuje              
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunal-
ne – podlega karze grzywny. •

Urszula Antoniak

ZŁÓŻ PRAWDZIWĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ

NIE ZANIŻAJ LICZBY MIESZKAŃCÓW

SEGREGUJ PRAWIDŁOWO

M I E S Z K A Ń C U !

p r o w a d z i m y  w z m o ż o n e  k o n t r o l e
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Szczepionki dla seniorów
Przychodnia Nowiny otrzymała od Ministerstwa 
Zdrowia 100 sztuk szczepionek, o które wniosko-
wała kilka miesięcy temu. Są one przeznaczone dla 
osób powyżej 75 roku życia.

W związku z tym prosimy mieszkańców gminy             
w wieku powyżej 75 lat, którzy chcieliby się zaszcze-
pić przeciwko grypie, o zgłaszanie się do Przychod-
ni. Prosimy również najbliższych osób starszych               
o przekazanie im tej informacji i ewentualną pomoc 
w tym zakresie.

Dawne Nowiny
W grudniu tego roku na Facebooku powstała grupa „Dawne Nowiny”, w której mieszkańcy publikują zdję-
cia i informacje z dawnych lat. – Chcemy zebrać dostępne jeszcze materiały archiwalne, zanim zaginą na 
dobre, przybliżyć miejsca, postaci i wydarzenia z przeszłości – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – To 
wyjątkowe wspomnienia, które warto utrwalać.

W związku z gromadzeniem materiałów gmina ogłosiła też konkurs fotograficzny. Do 29 grudnia 2020 r. na 
adres mailowy redakcja@nowiny.com.pl można przesyłać 1-3 zdjęć, które powstały przed 2000 r., a  które 
dotyczą naszej gminy. Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. Do Konkur-
su dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe. Spośród nadesłanych zdjęć komisja konkursowa wybierze 
najlepsze, biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność i wyjątkowość. Na uczestników konkursu czekają 
nagrody finansowe i rzeczowe. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku z tych zdjęć uda nam się stworzyć wy-
jątkową wystawę o naszej gminie i jej mieszkańcach – zapowiada wójt Sebastian Nowaczkiewicz. •

Jednocześnie informujemy, że Przychodnia Nowi-
ny zadeklarowała chęć uczestnictwa w Narodo-
wym Programie Szczepień i jeśli zakwalifikuje się 
do niego, mieszkańcy gminy będą mieli możliwość 
zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na miejscu, 
w Nowinach. Szczegółowe informacje na ten temat 
będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Szczepienie przeciwko grypie wykonywane jest nie-
odpłatnie. •

• Kamieniołom w Szewcach. Zbiory K. Lorka.
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Dzieje Woli Murowanej
Nazwa tej wsi zapisywana była jako Wielki Staw 
(1368), Wola Murowana (1440).

W wydanym w XX w. tekście lustracjo 1565 r. wzmian-
kowany jest na terenie wsi młyn Murowaniec, który 
w oczach współczesnych był „wszystek murowany”.
Murowana była również grobla, której nikłe pozo-
stałości znajdują się na polu zwanym Kuźnica, przy 
ujściu Jasionki do Bobrzy (vel Bobrki). Zapewne tego 
stawu dotyczy dokument króla Kazimierza Wielkiego 
22 VII 1368 r., mocą którego pozwolił Wojciechowi 
Groblinowi obok rzeki Bobrza, koło Wielkiego Stawu 
lokować nową wieś na prawie magdeburskim na ob-
szarze 12 włók, nadając jej nazwę Wielki Staw. Sołtys 
otrzymał dwie włóki wolne jako sołectwo, z obowiąz-
kiem przeprowadzania prac związanych z utrzyma-
niem stawu w dobrym stanie. Z treści dokumentu 
domyślać się można, iż w chwili lokacji, istniał już ów 
„wielki staw”, co sprawia, że odnieść można jego po-
wstanie do czasów jego ojca, Władysława Łokietka, 
lub jeszcze wcześniejszych – Wacława II Przemyślidy. 

W opisie Jana Długosza (1440) wieś jest położona 
w parafii chęcińskiej. We wsi wymienione jest sześć 
łanów kmiecych, z których nie dają dziesięciny sno-
powej i konopnej, lecz płacą czynsz pieniężny w wy-
sokości 6 groszy prebendzie zwanej Szydłowiecka 
funkcjonującej przy kolegiacie kieleckiej. We wsi nie 
ma karczmy, zagród ani folwarku. Sołectwo osadzone 
jest na dwóch łanach, z których dają wspomnianej 
prebendzie kieleckiej po jednym fertonie.
W inwentarzu z 1508 r. czytamy, że we wsi jest 12 
łanów osiadłych. Każdy kmieć miał dawać 24 gro-
szy czynszu oraz pracować jeden dzień pańszczyzny. 
Jednakże kmieci owych było sześciu, z czego wyni-
ka, że każdy miał wyznaczone po dwa łany. Byli to: 
Stanislaum Jalowyecz, Nicolaus Michon, Stanislaum 
Koschuch, Stanislaum Gusch, Andreas Kozanka, 
Mathias Dura -wszyscy płacili z połowy trzymanego 
przez siebie łanu po fertonie. Zagrodników było rów-
nież sześciu, Nicolaus Orzyaszek, Vincslaus, Nikolaus 
Zolo, Johannes Klosiek, Johannes Orzyaszek oraz 
Johannes Kobusch. Wszyscy płacili po sześć groszy 
czynszu, lecz nie podano ilości użytkowanej przez 
nich roli. 

Wymieniono młyn dziedziczny o czterech kołach, 
którego używali wszyscy mieszczanie chęcińscy. Mie-
lono tu ziarno, ale również słody, a chęcińscy sukien-
nicy używali folusza znajdującego się tuż obok. Młyn 
ten wzmiankowany jest w dokumencie z 1498 r., kie-
dy szlachetny Jan z Michowa sprzedał należąca do 
niego trzecią część młyna Murowaniec, należącego 
do zamku za 150 grzywien „uczciwemu” Mikołajowi 
Zischno z Szydłowa. W 1507 r. akt ten poświadczył 
Stanisław z Jarocina,starosta chęciński.
W roku 1512 Piotrowi Szafrańcowi, zostało nadane 
40 grzywien z dochodów starostwa chęcińskiego, 
targowe oraz 200 korcy owsa. młyn większy koło 

Chęcin (zatem istniał młyn mniejszy) o dwa folwar-
ki koło Radoszyc. Młyn większy, a raczej jego trzecia 
część, w 1532 r. była własnością Jana Michowskiego 
ze Zgórska. W roku następnym (1533 r.) wykupił go 
do spadkobierców zmarłego Jana starosta chęciński 
Hieronim Szafraniec, który otrzymał od króla zezwo-
lenie na pobieranie trzeciej miary z tego młyna.
Dobra chęcińskie, czy też ich część miała przejść           
w ręce Hieronima Szafrańca, żonatego z naturalną 
córką króla Zygmunta Starego. Z tego też powodu 
starosta chęciński dysponował składowymi królew-
skiego majątku jako własnymi. W 1540 r. wsie kró-
lewskie: Bolechowice, Murowana Wola, Zajączków, 
Gnieździska i Falisławice nie były taksowane. Jego 
następca Stanisław Dembiński w 1564 r. otrzymał 
zezwolenie królewskie na wykupienie ról wszystkich 
kmieci we wsi Murowana Wola. Według B. Szuro-
wej, z gruntów tych Miał powstać folwark, o którym 
jednak milczą dostępne nam źródła. W późniejszym 
czasie stosunek króla do dóbr chęcińskich zmieni się,        
i czynione będą starania o przywrócenie zarządu nad 
nimi Królowi Jego Mości. 

W opisie lustracji z 1565 wymieniono dwa młyny na 
Bobrzy należące do zamku. Jeden z nich nazywał się 
Murowaniecz „pół mile od miasta... a jest wszystek 
murowany...a przy tym stępy i folusz”. Był to budy-
nek duży, miał pięć kół, „a zalewa wzdłuż na wierz-
chowisko rzeką circa stadia 16, a w szerz na jednym 
miejscu przez śrzodek stawu circa stadia 5, a frobla 
na czele między górami przyszła wąsko ad stadium 
1”. Wynika z tego, że grobla liczyła ok. 134 metry          
i łączyła niegdyś Górę św. Jadwigi z sąsiednim wznie-
sieniem (gdzie obecnie eksploatowany jest kamień 
wapienny). Powstały w ten sposób wielki staw miał 
szacunkowe wymiary 670 x 2144 metra. Miał „łoży-
sko okrągłe między górami i przez to głębokie”. Wy-
daje się, że miał spust roboczy po zachodniej stronie 
grobli, od strony wsi, zaś po wschodniej stronie, w 
znajdującej się do pocz. XX w. górze wykuto upust 
jałowy. Stąd też miejscowa ludność w XIX w. nazwała 
widoczne wały ziemne na górze Zamczyskami.
Podczas lustracji starostwa odbytej w 1569 r. we 
wsi było 12 oczynszowanych łanów oraz sołectwo                 
o dwóch, będące w posiadaniu „pana kanclerza”, 
czyli Walentego Dembińskiego. 

Item z regestru p. Rewizorów dostawało z tego mły-
na 322 korcy żyta per 13 gr, pszenice 63 per 17, słodu 
560 per 16, jagieł 5 per 1 marcarum”. Razem młyn 
dawał dochód 311 grzywien, 17 groszy i 9 denarów. 
Spust ze stawu dawał 84 grzywny i 18 groszy. Staro-
sta starając się o to, aby uratować część dochodów 
tego młyna, obrócił część mliwa które należało do 
Murowańca do nowego młyna, który w 1569 r. zbu-
dował na gruncie wójtowskim przy Murowanej Woli, 
część do młyna należącego do Mariana Przyłęckiego 
w Poliknie, za kontraktem. Dzięki temu w roku 1569 
dostało sięwo żyta korcy 100 po13 groszy, pszenicy 
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korcy 20 po 17 groszy o słodu 50 korcy po 16 groszy. 
Część mlewa dostarczano do młyna królewskiego Ba-
ranek należącego do wsi Stare Chęciny. Dawny folusz 
zbudowano w nowym miejscu, bo dawny, istniejący 
przy Murowańcu w tym czasie nie działał. 
Stan zagospodarowania wsi nie ulegał większym 
zmianom w końcu XVI w. W 1573 r. wieś Wolia Mu-
rowana, w której wymieniono 12 łanów, sołectwo 
osadzone na dwóch łanach i 1 zagrodnika. W 1583 
r. utworzono we wsi łan wybraniecki, zaś przywile-
jem z 11 sierpnia 1583 r. rektor szkoły przy kościele 
św. Bartłomieja w Chęcinach, za zgodą króla Stefana 
Batorego, otrzymał od prymasa Stanisława Karnkow-
skiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, dziesięcinę z pół 
kmiecych we wsi Wola Murowana oraz od mieszkań-
ców Miedzianki.
W roku 1596 Agnieszka z Przygradowa Dembińska 
przekazała cesją posiadane sołectwo w Woli Muro-
wanej Stanisławowi Karsznickiemu z Karsznic i jego 
żonie, Dorocie z Topolskich. Wiadomość tę przeka-
zuje opis lustracji starostwa chęcińskiego z 1602 
r. We wsi było już 11 łanów kmiecych, pusty młyn 
Murowaniecz, inny młyn o dwóch kołach oraz młyn 
Wierzchowisko o 3 kołach walnych mączne i jednym 
korzecznym (lokalizowany na granicy z wsią Zgórsko), 
poza tym wymieniono chałupnika i krawca.
Opis wsi z 1615 roku notuje 11 łanów osiadłych (a 
nie dwanaście jak dotychczas). Wszyscy kmiecie pła-
cili czynsz z łanu po jednym groszu, a na wybrańca 
składają per gr 20, oprawnego płacą de laneo per 
den. 9, chałupnik jeden płaci gr 1, krawiec płaci czyn-
szu i za robotę. poza tym do młynów do folusza win-
ni roboty, to jest drzewo wozić, kamienie młyńskie i 
insze wszelakie potrzeby do młynów. Spy żadnej ani 
dani nie dają tylko robią trzy dni w tydzień bydłem. 
Z pustego stawiska zbierano siano do folwarku staro-
chęcińskiego. 

Sołectwo było w posiadaniu Stanisława Karsznickie-
go, ex cessione pana Balcera Dembińskiego, za przy-
wilejem królewskim z 1615 r. Dorota otrzymała na to 
sołectwo przywilej ius communicativum wspólnie z 
mężem 19 V 1626 r.
Po okresie tzw. „potopu” szwedzkiego we wsi odno-
towano zniszczenia i straty w ludziach. W tekście lu-
stracji z 1661 r. czytamy, że z dawnych 11 łanów były 
tylko 4 zasiedlone przez 8 kmieci osadzonych na pół-
łankach, ponadto wymieniono 2 chałupników. Od-
notowano, że „spustoszał staw”, „folusz spustoszał”, 
funkcjonował młyn Wierzchowisko o trzech czynnych 
kołach. Łan wybraniecki był w posiadaniu Jana Kazi-
mierza Giśś i jego żony Konstancji Karśnickiej cesją 
dokonaną przez jej matkę Dorotę Karsznicką.
Wieś nie została wymieniona w inwentarzu staro-
stwa chęcińskiego z 1746 r., z czego wynika, że po-
zostawała w dzierżawie. Podczas lustracji 1765 r. 
wieś ponownie wykazana w starostwie chęcińskim 
w dyspozycji starosty. We wsi było tylko 4 łany osia-
dłe przez ośmiu kmieci, dwa spustoszone, łan wy-
braniecki w rękach Jakuba i Piotra Gayków, na mocy 
przywileju nadanego dla Mikołaja i Macieja Gayków 
z 1669 r., karczemka „z wylepionym garncem” (czyli 
produkująca wódkę). 

Sołectwo było w latach 1765-1782 w dzierżawie          
u małżonków szlachetnych Adama i Wiktorii z Kie-
drzyńskich Rogóyskich, od których poddzierawiał je 
w latach 1779-1780 Stefan Grudziński.
Za czasów Teofila Załuskiego starosty chęcińskiego 
(1774-1781) doszło do próby ożywienia górnictwa 
galeny. Stało się to zapewne w porozumieniu z Mi-
chałem Rudzińskim, pułkownikiem wojsk koronnych 
a także byłym starostą chęcińskim z lat 1750-1760, 
który podpisał umowę w 1775 r. na dostarczenie ge-
nerałowi artylerii wojsk saskich baronowi Steinowi, 
znacznych ilości ołowiu. Prace poszukiwawcze i wy-
dobycie prowadzono w górach: Rzepce, Zelejowej, 
Żakowej i Bolechowskiej. Uruchomiono również hutę 
ołowiu w Woli Murowanej. 

Profesor Jan Pazdur napisał, że w 1775 r. w Woli 
Murowanej była huta ołowiana, to jest „budynek                     
z drzewa ciosanego, w którym piec murowany, ple-
ciony komin wywiedziony. Przy piecu miechy dwa 
skórzane. U koła wodnego - ryfy, czopy, sforniki żela-
zne. Ten budynek dachem nowym pokryty. Ex oppo-
sito węglarnia z drzewa ciosanego deskami pobita, 
wrót dwoje na wylot”. Przy hucie stała chałupka dla 
stróża kryta słomą, a obok komora dla chowania 
kruszcu Wyposażenie stanowiły: 5 konszturów żela-
znych, widełki żelazne, graca, 2 odważniki cetnaro-
we. jedna miara korcowa do mierzenia kruszcu. 
Niewiele wiemy o lokalizacji tego zakładu, co więcej, 
nie zdajemy sobie sprawy z faktu z całkowitej zmia-
ny lokalizacji zabudowy wsi i jej granic. Miejsce gdzie 
niegdyś leżała stara wieś jest dziś niezabudowane, 
a układ komunikacyjny całkowicie przekształcony. 
Obecna zabudowa ma układ podporządkowana jed-
nej prostej ulicy o przebiegu północ- południe. 
Obraz Woli Murowanej z 1781 r. przekazał nam            
w swojej relacji Jan Filip Carosi. Pisze on: „…przylega 
ona szczelnie do ciągnącego się pasma małych wznie-
sień. Znajduje się tu pewien stary mur, a właściwie 
ruiny po nim. Niestety nie udało mi się dowiedzieć 
od nikogo co stało kiedyś w tym miejscu. W kilku 
wgłębieniach opływowych po wodzie widać odkłada-
jący się na zboczach gruboziarnisty piaskowiec. Śla-
dy wskazują na jego duża łamliwość. Przez miejsco-
wość przepływa szczególnie specyficzny strumień. 
Łączy się on pod Chęcinami z Nidą. Z pewnością jest 
to jeden z dwóch, które dojrzałem już pod Kielcami. 
Tu napędza młyn, który miele zboże, a oprócz tego 
dmuchawę do pieca, w którym wytapia się wszelkie 
wydobywane pod Chęcinami rudy ołowiu”.

Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zabudowa wsi 
podporządkowana jest drodze oznaczonej pogru-
bioną kreską. Jest wygięta w lekki łuk, a prowadzi ze 
wschodu przez Morawicę, Brzeziny, Podwole, Wolę 
Murowaną, Radkowice do Chęcin. Przeprawa przez 
Bobrzę była na jej samym krańcu na wysokości wsi 
Podwole. Po północnej stronie tej przeprawy znaj-
dują się dwa wzniesienia, po obu stronach rzeki. Łą-
czyła je murowana grobla, której resztki widział J.F. 
Carosi. W tym miejscu zaznaczono na mapie z 1897 
r. miejsce zwane Zamczyska. Znajdowały się w tym 
miejscu ziemne nasypy, tworzące upust jałowy sta-
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wu, który naprawdę był wielki. Miejscowa ludność            
w okresie staropolskim nie przypuszczała, że ręką 
człowieka można wznieść tak wielką zagrodę dla nie-
spokojnych wód rzeki. 
Na mapie zabudowa wsi była podporządkowana jed-
nej ulicy, chałupy stały głównie po północnej stronie. 
Za domami, od zachodu znajdowały się wspomniane 
w opisie wzniesienia: Chojnia Góra, Koziołkowa Góra 
i już za nimi najwyższa, Unowa Góra. Młyn Murowa-
niecz, liczący czasem nawet pięć kół wodnych i fo-
lusz, znajdować się musiał poniżej grobli, na zachod-
nim brzegu, u stóp Góry św. Jadwigi. Droga kierująca 
się na północny-wschód łączyła wieś z osadą młynar-
ską zwaną Nowy Młyn. Na Mapie Kwatermistrzostwa 
(1839), widnieje w Podwolu karczma u przeprawy 
przez rzekę, a u stóp Góry św. Jadwigi – kaplicę. 

W tekście lustracji starostwa chęcińskiego z 1789 r. 
wzmiankowano we wsi dwa młyny na Bobrzy małą 
karczmę, natomiast nie wspomina się już o młynie 
Murowaniecz i związanej z nim hucie ołowiu. 
Po trzecim rozbiorze Polski (1795) zarówno Muro-
wana Wola, jak Podwole, należące do biskupstwa 
krakowskiego stały się własnością rządową. Swoje 
prawa dziedziczne miał w stosunku do wsi i sołectwa 
ostatni starostwa Chęcinski Teofil hr Załuski mający 
zapewnione dożywocie, a od którego dzierżawili wieś 
Michał Czaplicki, Barbara (matka) i Jan (syn) Gajkow-
scy sołtystwo, a Aleksander Wasilewski wójtostwo.

W roku 1804 austriacka komisja górnicza oceniła 
zasobność rejonu Chęcin wskazując na najbardziej 
opłacalne rejony blisko gór Miedzianka i Ołowianka. 
Urobek płukano w młynie wodnym Papiernia koło 
Bolmina, skąd wozami konnymi przewożono kruszec 
miedzi do huty w Niewachlowie, a galenę z Ołowian-
ki do Woli Murowanej. Zakładem kierował wówczas 
hetman Roch, a do swojej dyspozycji miał zamiast 
górników chłopów pańszczyźnianych. W parę lat po-
tem z niznanych powodów Austriacy zaprzestali eks-

ploatacji. Następnie z inicjatywy St. Staszica odbudo-
wano hutę w Woli Murowanej i wznowiono roboty 
górnicze. Jednakże kopalnie Miedzianka i Ołowian-
ka okazały się nierentowne i w 1821 r. zaniechano 
dalszych robót. W roku 1824 zaplanowano jednak 
80 tys. Złotych na budowę walcowni i hamernii                      
w Markowiźnie lub w Murowanej Woli, jako filli Huty 
Aleksander w Białogonie. Zamysłu tego wówczas nie 
zrealizowano, dopiero w 1831 r. przystąpiono do bu-
dowy szlifierni luf karabinowych w Woli Murowanej. 
Jak pisze na ten temat Jan Pazdur „Wkrótce po po-
wstaniu zakład ten rozebrany”.

Po 1808 r. starostwo chęcińskie objął Leonard Ma-
charzyński herbu Wąż. Trzymał je do 1827 r., kiedy 
zostało inkamerowane. W roku 1835 z dawnego sta-
rostwa utworzono donację, która otrzymał generał 
major Andriej J. Storożenko (1790-1857), szef policji 
warszawskiej (1833-1847), prezes Komisji Śledczej 
przy namiestniku Królestwa Polskiego (1843-1850), 
minister spraw wewnętrznych. 
Około 1836 r. wieś stanowiła część uposażenia gen. 
Storożenki. Za jego czasów została ona na nowo urzą-
dzona, w wyniku czego powstała główna ulica wiej-
ska o zmienionym układzie. Po dokonanych zmianach 
domy włościan usytułowane zostały wzdłuż prostej 
drogi o przebiegu południkowym, powstała też kolo-
nia o nazwie Sołtysy. Zbudowane nowe domy w no-
wym miejscu rejestrują źródła pisane. W powstałych 
w 1845 r. aktach Dyrekcji Ubezpieczeń wspomniane 
młyn, karczma oraz zabudowania włościan i komor-
ników.

Po zbudowaniu drogi kolejowej w latach 80. XIX w. 
koniecznym było przeprowadzanie nowej przepra-
wy przez Bobrzą. Wykonano ją na wysokości wsi 
Radkowice, Od tego czasu trasa przejazdu od strony 
wschodniej (od Chmielnika) prowadzi przez Brzeziny, 
Radkowice do Chęcin. •

Dariusz Kalina

• Rejon młyna Murowaniecz w Woli Murowanej na mapie z 1827 r. Widoczne miejsce o nazwie Zamczyska, w prawym górnym 
rogu, obecnie rejon Podwala. Odrys pomiaru rzadowego wójtostwa Lurowizna w Ekonomii Kieleckiej, AP w Kielcach, ZDP kart. 
gub. kieleckiej, plany rolne - sygn. 390.
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Nowiny dla WOŚP
Ruszyły licytacje WOŚP zorganizowane przez Koło 
Gospodyń Nowoczesnych z Nowin. Można na nich 
kupić kosze z domowej roboty artykułami spożyw-
czymi, szydełkowe maskotki, sadzonki kwiatów,      
a także nietypowe vouchery, jak choćby nauka la-
tania modelem RC czy… noc w lesie z instruktorem 
survivalu.

– Akcję organizujemy już po raz drugi, w ubiegłym 
roku udało nam się zebrać ponad 6 tys. zł Odbył 
się wówczas marszobieg, w którym wzięło udział 
ponad 200 osób startujących na dystansie 28, 280                   
i 2800 metrów – mówi inicjatorka Anita Dziwoń. 

– W tym roku, ze względów epidemicznych prze-
nieśliśmy licytację do sieci – wszystkie przedmioty 
można oglądać i kupować na profilu @wospnowi-
ny na Facebooku. Licytacje trwają od 1 grudnia 
do 10 stycznia, obecnie zgromadziłyśmy ponad 
80 przedmiotów, które przekazują nam mieszkań-

cy i stowarzyszenia. W ubiegłym miesiącu zainau-
gurowałyśmy akcję robienia maskotek – mamy ich 
już kilkadziesiąt! Do naszej akcji włączyły także się 
przedszkolaki, które podczas zajęć wykonują ozdo-
by świąteczne. Z pewnością wspaniałym prezentem 
pod choinkę okażą się vouchery na: trening karate 
kyokushin z mistrzem Polski, weekend survivalowy, 
pierwsze morsowanie czy naukę latania modelem 
RC. Dla smakoszy przygotowałyśmy własnoręcznie 
wykonane chleby, przetwory: dżemy i  kiszonki,
a nawet nalewki, a dla miłośników sportu: piłkę        
z autografem Sławomira Szmala oraz książkę z au-
tografem Kuby Błaszykowskiego – wylicza Anita Dzi-
woń.

Swoje fanty na WOŚP przekazują mieszkańcy. – Lu-
dzi o wielkich sercach jest naprawdę dużo i dzielą 
się z nami swoją szczerością, dobrocią i bezintere-
sownością – wszystko po to, aby wspomóc naszą 
wspólną akcję – podkreśla Anita Dziwoń.

Pomimo trudnej sytuacji organizatorki zamierzają 
po raz kolejny zorganizować marszobieg w dniu 29. 
finału WOŚP, czyli 10 stycznia. W ubiegłym roku cie-
szył się on ogromnym powodzeniem wśród miesz-
kańców, którzy l icznie stawil i  s ię na stadionie
w Nowinach. Do końca grudnia na adres mailowy: 
kologospodynnowoczesnych@gmail.com można 
zgłaszać grupy nieformalne. – Liczymy na dobre 
serca osób, które chcą zaangażować się w akcje po-
mocy innym, a przy okazji – mogą też zrobić pre-
zenty świąteczne dla najbliższych – zachęca Anita 
Dziwoń. •

• Piękne maskotki na licytacje przygotowała Pani Marzena 
Górska-Dziwoń.

• Fanty od przedszkolaków z Nowin.

• Kosz z domowymi przetworami.



GŁOS NOWIN • GRUDZIEŃ 2020

13

ZACZAROWANY AUTOBUS

dla małych i większych mieszkańców Szewc i Zawady

tor przeszkód
zjeżdżalnie
basen z kulkami
słodki poczęstunek

9 stycznia 2021 r.

zapisy do dnia 5 stycznia 2021 r.

tel. 41 347 50 61

dni robocze w godz. 7.15 - 15.15

remiza OSP Szewce

Na uwagę zasługuje...
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowinach roz-
dane zostały nagrody dla zwycięzców konkursu pla-
stycznego pt.: " Na uwagę zasługuje, więc go zaraz 
zilustruję", zorganizowanego wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury Perła. Dzieciaki miały za zadanie 
zilustrować ulubiony utwór/bohatera z wybranego 
wiersza Jana Brzechwy. Spośród kilkudziesięciu na-
desłanych prac nagrodziliśmy sześć najciekawszych 
ilustracji. Wyróżnienia otrzymali: Michał Chudzicki, 
Antosia Porowska oraz Jan Andrzej Szydłowski.
Miejsce III zdobył Kacper Szustakowski.
Miejsce II powędrowało do Leny Wojarskiej, a najcie-
kawsza praca należała do Franka Trojana, który zajął I 
miejsce w konkursie.

Nagrody wręczali - Pani Julita Zając - Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, Pani Kamila Markowicz 
- pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Pan 
Jacek Kania - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Perła w Nowinach. Wszystkim dzieciom dziękujemy 
za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy. •

Magdalena Świąder

• Laureaci konkursu.
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Choć Orszak Trzech Króli w Nowinach cieszy się 
ogromną popularnością wśród naszych mieszkań-
ców, w 2021 roku nie będzie nam dane się spotkać, 
by wspólnie przemierzyć jego trasę. Przygotowali-
śmy jednak dla Was wydarzenia, w których może-
cie uczestniczyć z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa.

SPACER ORSZAKOWY
Spacer Orszakowy to rodzinna gra polegająca na 
przejściu trasy dotychczasowego Orszaku ulicami 
Nowin w celu przeżycia wydarzenia w inny sposób. 
Na trasie umieszczone zostanie dziewięć różnych 
wzorów plakatów, na których znajdą się opisy scen 
biblijnych oraz zadania dla spacerujących.
Rodzina, która chce wziąć udział w Spacerze Orsza-
kowym powinna zgłosić się do zabawy mailowo na 
adres orszak@nowiny.com.pl, a następnie wydruko-
wać sobie Kartę Gry i mapę, którą otrzyma mailowo 
lub odebrać ją w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gmi-
ny Nowiny. 
6 stycznia 2021 r. w godz. 12.00 – 15.00 idąc trasą 
Orszaku rodzina spotyka plansze, na których prócz 
tekstów i zdjęć są zadania, które należy rozwiązać, a 
rozwiązania wpisać do Karty Gry. Po dojściu do mety 
znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” 
w Nowinach rodzina oddaje uzupełnioną Kartę Gry, 
za co otrzyma nagrody. Na mecie czekać też będą na 
Was inne niespodzianki, dlatego zachęcamy wszyst-
kich do wzięcia udziału w zabawie.

ORSZAKOWY CHALLENGE KOLĘDOWY
Orszakowy Challenge Kolędowy jest inicjatywą, któ-
ra łączy ludzi w tradycji śpiewania kolęd. W czasie 

Covid19, używając mediów społecznościowych, po-
łączymy całą Polskę łańcuszkiem pięknych kolęd. 
Zachęcamy wszystkich, aby nagrali filmik z rodzin-
nego śpiewania jednej z wybranych kolęd lub pa-
storałek i nominowali kolejne osoby do wyzwania.
W nagraniu powinny wystąpić minimum dwie oso-
by, ale zachęcamy, aby występowały całe rodziny, 
parafie, szkoły i inne dowolne grupy. W związku          
z Covid19 film może zostać nagrany poprzez komu-
nikację internetową (np. Zoom, Skype), gdzie na 
różnych ekranach osoby wspólnie zaśpiewają. Spo-
sób wykonania jest dowolny i liczymy na kreatyw-
ność uczestników Challenge’u (inscenizacja, rekwi-
zyty, stroje, itp.). Film musi jednak nawiązywać do 
tradycji i obrzędów chrześcijańskich, idei miłości, 
pokoju i dobra.
Nagranie nie powinno być dłuższe niż 5 minut,              
a kolęda musi być wykonana przez osoby występu-
jące w filmiku. Uczestnik musi posiadać pełne pra-
wa autorskie do ścieżki dźwiękowej, której używa.
W razie potrzeby instrumentalną wersję kolęd moż-
na pobrać za darmo na stronie orszak.org w wyso-
kiej jakości dźwięku. Na końcu każdego filmu wy-
konawcy nominują kolejną grupę osób do nagrania 
kolędy.
Nagranie umieszczamy na swoim profilu dowolnego 
medium społecznościowego (Facebook, Twitter, In-
stagram). Konieczne jest oznaczenie go hashtagiem 
#KoledujmyRazem w opisie lub tytule filmiku. Jeśli 
chcecie, by Wasza kolęda została opublikowana na 
profilu gminy, wyślijcie ją nam na adres: redakcja@
nowiny.com.pl lub za pośrednictwem profilu gminy 
na Facebooku. Zabawa trwa do 2 lutego 2021 r. •

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli 2021

Misiaki – Cudaki
3 grudnia 2020 r., w auli GOK Perła w Nowinach, 
wręczyliśmy nagrody dla zwycięzców Konkursu 
„Stworki lubią dzieci…”, zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury Perła.

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych do nas zgło-
szeń wybraliśmy dziesięć prac, które z wielką przy-
jemnością nagrodziliśmy. Ale żeby nagradzanie nie 
było tak całkiem oczywiste, ani nudne i jako, że kon-
kurs wymagał od uczestników nie małej kreatyw-
ności to i my postaraliśmy się, żeby Wasze nagrody 
były ciekawe i pomysłowe ! Dzięki temu, że z wiel-
ką pasją podeszliście do zadania konkursowego to 
my również z wielkim zaangażowaniem myśleliśmy 
nad upominkami dla Was ! Chcemy również ser-
decznie podziękować za specjalny udział w naszym 
sympatycznym stworkowym konkursie, pani Ewie 
Zakrzewskiej – fantastycznej, ciepłej, serdecznej
i niezwykle otwartej osobie, która wykonała nie jed- • Fioletek Marty Kusak.
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ną, a dwie nagrody główne – czyli śliczne maskotki 
uszyte na wzór dziecięcego rysunku. Otto autorstwa 
Filipa Drabarka i Fioletek narysowany przez Martę 
Kusak, powstały naprawdę! Są przesympatycznymi 
stworkami i mamy nadzieję, że sprawiły ogromną 
radość swoim małym właścicielom – a tym samym 
zwycięzcom naszego konkursu ! Jesteśmy pod wiel-
kim wrażeniem pasji i ogromnego talentu Pani Ewy, 
która perfekcyjnie odwzorowała nawet najmniejsze 
szczegóły stworków – zobaczcie sami – wyglądają 
wspaniale ! 

Pozostali laureaci również otrzymali spersonalizo-
wane upominki – kubeczki z wizerunkiem własnego 
stworka, a także kalendarze oraz puzzle, na których 
widnieją ich własne rysunki. 
Nagrody dzieciom wręczali – Pan Łukasz Barwinek 
– zastępca wójta gminy Nowiny, Pan Jacek Kania – 
dyrektor GOK Perła w Nowinach oraz Pani Ewa Za-
krzewska – sprawczyni najmilszej i najbardziej wy-
jątkowej nagrody, a w zasadzie nagród głównych 
– Fioletka i Otta ! Dziękujemy wszystkim za udział    
w zabawie i oczywiście zapraszamy do podejmowa-
nia kolejnych wyzwań, które dla Was przygotujemy!

Lista nagrodzonych:
Wyróżnienie:
1. Mikołaj Szydłowski – stworek Jednooki Ząbek
2. Miłosz Grzyb – stworek Blustarek
3. Franek Szołowski – stworek Rex
Miejsce III: Wojtek Coś – stworek Ząbek
Miejsce II: Lidia Popova – stworek Avocado
Miejsce I: Maja Nowak – Pozytywnie zakręcony 
Stworek
Nagrody specjalne:
1. Anna Taranek – stworek Rockowy Duo Tęczuś
2. Natalia Barwicka – stworek Migdałuś
Maskotki – nagrody główne:
1. Filip Drabarek – stworek Otto
2. Marta Kusak – stworek Fioletek •

Magdalena Świąder

• Laureaci konkursu.

• Otto Filipa Drabarka.
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nie poczujmy magię zbliżających się Świąt.
Koordynatorem tej cudownej akcji była Pani Edyta 
Pawłowska.
Ilona Słodowicz - Pręndota
Anna Węgrzyn

Zbiórka makulatury w Nowinach
W dniach 17-24 listopada 2020 roku zorganizowana 
została w Szkole Podstawowej w Nowinach zbiór-
ka makulatury. Celem takiego działania jest nauka 
odpowiedniego gospodarowania odpadami, nada-
jącymi się do recyklingu. Uczniowie są świadomi, 
że dzięki takim akcjom można ocalić wiele drzew, 
które są ścinane na potrzeby przetwórstwa papier-
niczego.

Wieści z placówek edukacyjnych
Być jak Ignacy
Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kom-
panii Kadrowej w Bolechowicach, bierze udział w 
ogólnopolskim projekcie "Być jak Ignacy - Nauka to 
przyszłość".

Projekt realizowany jest przez Fundację PGNiG SA 
im. Ignacego Łukasiewicza i jest to już jego pią-
ta edycja. Celem projektu jest popularyzowanie 
wiedzy naukowo-technicznej między innymi z fi-
zyki, ekologii, transportu i  programowania wśród 
uczniów, ale również lokalnej społeczności. Projekt 
kierowany jest do szkół podstawowych w formie 
konkursu, w ramach którego uczniowie wykonują 
zadania na zajęciach dodatkowych. Celem spotkań 
jest wzmocnienie postawy badawczej, budowanie 
kreatywności, a przede wszystkim zrozumienie zja-
wisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

 Uczniowie klasy IV ZPO im. Pierwszej Kompanii Ka-
drowej w Bolechowicach realizują projekt w ramach 
koła naukowego KWANCIK pod opieką p. Magdale-
ny Słomy – nauczycielki fizyki.

Wielki Pokaz Talentów w ZPO w Bolechowicach!
Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych im. 
Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach zor-
ganizowali Szkolny Mikołajkowy Konkurs Talentów 
w formie wirtualnej. Nie tylko stał on się okazją do 
pochwalenia się swoimi osiągnięciami, uzdolnienia-
mi, sukcesami na forum całej szkoły, ale pokazał jak 
chętnie uczniowie biorą udział w organizowanych 
przez szkołę przedsięwzięciach. Pomimo trudnej sy-
tuacji, związanej z izolacją w okresie pracy zdalnej, 
uczniowie w sposób profesjonalny zaangażowali się 
w projekt. Do konkursu zgłoszono aż 26 prac! Każ-
da wyjątkowa i niepowtarzalna. Liczba odsłon tego 
wydarzenia, przerosła oczekiwania organizatorów.       
W ciągu kilku dni było ich aż 500.
Wyniki klas I- III:
I miejsce – Dawid Gruszczyński, kl. I - 408 głosów
II miejsce – Julia Kozieł, kl. I -45 głosów
II miejsce ex aequo – Michał Nartowski, kl. I – 45 
głosów
III miejsce - Gabriel Nartowski, kl. II - 34 głosy
Wyniki klas  IV –VIII:
I miejsce – człowiek guma i człowiek orkiestra - Kac-
per Molenda, kl. VII - 279 głosów
II miejsce – Natalia Janus, kl. VII – 107 głosów
III miejsce – Hanna Sobczyk, kl. VII – 65 głosów.

Choinka od przedszkolaków
Przedszkole Samorządowe im. "Pluszowego Misia" 
w Nowinach zorganizowało kolejną już akcję dla 
Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Ma ona na 
celu umilić pacjentom i medykom świąteczny czas. 
Nasze dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola 
wykonali ozdoby, którymi zostaną przystrojone cho-
inki na oddziałach pulmonologii i onkologii. Wspól-

• Grupa Serduszka.

• Grupa Kotki.
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Wierszem pisane

Odszedłeś
odszedłeś z wiatrem odszedłeś z deszczem
i zostawiłeś tylko sny
czy może spotkać mnie coś jeszcze
tak to płynące z oczu łzy
odszedłeś nie licząc się ze mną
nie godna byłam twej miłości
i porzuciłeś mnie w noc ciemną
nie miałeś nade mną litości
odszedłeś zamykając drzwi
zabrałeś wiarę w lepszy dzień
uciekłeś jak do światła ćmy
dziś z tamtych wspomnień został cień

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.

plątanina
świąteczny miszmasz kolorów
w centrach handlowych
i wybrukowanych światłem ulicach. 
każdy kawałek nasiąknięty jasnością.
rozedrgane powietrze
rywalizuje ze smugą światła
w poruszeniach drzew i latarni.
rozbłyski wypełniają serca ciepłem, 
miłością. ta, przepychając się do przodu
wyczekuje objęć, przytuleń, uścisków.

Lidia Jędrocha-Kubicka

Piękne Świętokrzyskie
Posłuchajcie co opowiem wam

Jak Iza z Andrzejem była sam na sam
Spotkali się wtedy pierwszy raz

Serce mocno im zabiło
Takie to spotkanie było

Amor przebił serce im
Teraz będą żyli z tym

I nie potrzeba w życiu więcej nic
Bo właśnie z tej przyczyny

Odbyły się zaręczyny
Amor przebił serce im

Życie swoje układają już
chcą być zawsze razem mimo różnych burz

co planują nie mówią nam nic
tak to właśnie w życiu bywa
Gdy swą miłość się ukrywa

Amor przebił serce im
Teraz będą żyli z tym

I nie potrzeba w życiu więcej nic
Bo właśnie z tej przyczyny

Odbyły się zaręczyny
Amor przebił serce im

Już planują całe życie swe
Chcą być zawsze razem nie osobno nie

Bo we dwoje iść przez życie lżej
Bo gdy serce mocno bije to miłości nie ukryjesz

Amor przebił serce im
Teraz będą żyli z tym

I nie potrzeba w życiu więcej nic
Bo właśnie z tej przyczyny

Będą wkrótce zaślubiny
Amor przebił serce im

Henryk Skowerski
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Wsparcie dla nowińskiego liceum
Już po raz kolejny, Świętokrzyski Związek Piłki Noż-
nej oraz Polski Związek Piłki Nożnej ufundowali 
stroje piłkarskie dla uczniów Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Nowinach. W świątecznym prezencie 
znalazły się m. in. koszulki polo, t-shirty, dresy i or-
taliony. – Cieszę się, że nasza współpraca układa się 
coraz lepiej. Jestem przekonany, że młodzi piłkarze 
uczęszczający do szkoły w Nowinach będą zadowo-
leni z ufundowanego sprzętu – podkreślił Mirosław 
Malinowski, prezes ŚZPN. •

tekst i zdjęcia: ŚZPN

• Uroczyste przekazanie strojów.

Sportowa Szlachetna Paczka
Po raz kolejny piłkarze z GKS Zio-Max Nowiny udo-
wodnili, że są wspaniali nie tylko na boisku, ale           
i w codziennym życiu.
Grupy młodzieżowe wraz ze swoimi trenerami i ro-
dzicami włączyły się do ogólnopolskie akcji „Szla-
chetna Paczka” pomagając najbardziej potrzebują-
cym.

– Wspólnymi siłami, w krótki czasie, udało nam się 
zebrać wszystkie potrzebne rzeczy. Mamy nadzieję, 
że ten mały gest sprawi, że rodzinka, którą w tym 
roku obdarowaliśmy, będzie miała cudowne święta, 
a nasze upominki wywołają niejeden uśmiech na 
ich twarzach – mówi trener rocznika 2005 Łukasz 
Góral.
Do akcji włączyli się również inni zawodnicy – ci         
z rocznika 2007 i ich młodsi koledzy wspólnymi si-

• Szlachetna Paczka roczników 2005-2006.

łami stworzyli szlachetną paczkę dla potrzebującej 
rodziny. – Udało się spełnić wszystkie potrzeby,        
z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni i dumni. 
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w pomoc i zachęcamy do brania udzia-
łu w tego typu akcjach – podsumowali trenerzy Ka-
rol Boszczyk i Radosław Szmalec. •

• Szlachetna Paczka rocznika 2007.
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Już za pół roku w Nowinach odbędzie się pierw-
sza edycja rozgrywek Trzuskawica Cup dla dziew-
czynek w kategorii U-11. Turniej odbędzie się pod 
patronatem PZPN oraz wójta gminy Nowiny Seba-
stiana Nowaczkiewicza. Nabór do turnieju został 
zakończony.

Obecnie na liście znajduje się 31 zespołów. Do 
turnieju zgłosiły się zespoły z całej Polski, a także           
ze Słowacji i Czech. 

Pomysłodawcami turniejów w Nowinach są Tomasz 
Popiela i Tomasz Wilman.
Pierwszy z nich to prezes Fundacji „Ja Też Mam 
Marzenia”, organizator największych w Polsce mię-
dzynarodowych turniejów piłki nożnej dla dzieci: 
Sokolik Cup, Stal Rzeszów Steel Cup, Bellsport Cup 
czy Api Cup. Każdego roku występuje w nich ponad         
7 tysięcy chłopców z klubów całej Europy.
Tomasz Wilman jest znany w Nowinach przede 
wszystkim z ogromnego zaangażowania w liceum 
sportowym, gdzie wraz z kadrą nauczycielską szkoli 
młodych piłkarzy. Na co dzień jest prezesem Funda-
cji ,,Megamocni'', w której trenują osoby z niepeł-
nosprawnościami.

Trzuskawica Cup dla dziewcząt w kategorii U-11 od-
będzie się w dniach 19-20 czerwca przyszłego roku. 

Międzynarodowy turniej w Nowinach
Ambasadorzy
W gronie ambasadorów turnieju znaleźli się spor-
towcy: Nina Patalon, Dagmara Grad, Paweł Golań-
ski, a także wicemarszałek województwa święto-
krzyskiego Renata Janik. 

Nina Patalon jest byłą zawodniczką grającą na po-
ziomie profesjonalnym (Medyk Konin, Czarni Sosno-
wiec) oraz występowała w młodzieżowych repre-
zentacjach Polski. Jest pierwszą kobietą w Polsce, 
która posiada najwyższą licencję trenerską – UEFA 
PRO. Będąc trenerem reprezentacji Polski kobiet do 
lat 17 w 2018 roku doprowadziła ją do turnieju fina-
łowego mistrzostw Europy. Obecnie prowadzi kadrę 
Polski U19.

Dagmara Grad przygodę z piłką zaczęła w Piasko-
wiance Piaski, bo w tym klubie, razem z chłopaka-
mi, trenowała do 15 roku. Tam też występowała          
w rozgrywkach młodzieżowych. Później przeszła do 
Żaka Kielce, a z niego do czołowej polskiej drużyny 
AZS AWF Wrocław. Z wrocławskim zespołem zdo-
była mistrzostwo Polski, Puchar Polski, a z uczel-
nią wywalczyła Akademickie Mistrzostwo Europy.                  
Z wrocławskiego klubu trafiła do niemieckiej dru-
żyny BV Cloppenburg. Następnie grała w Zagłębiu 
Lubin, Medyku Konin, a od 2017 roku w Czarnych 
Sosnowiec.

Paweł Golański to znany wszystkim piłkarz m.in. ŁKS 
Łódź, Korony Kielce, Steaua Bukareszt, 14-krotny re-
prezentant Polski, uczestnik piłkarskich Mistrzostw 
Europy w 2008 r. na stadionach Austrii i Szwajcarii. 
Obecnie jest komentatorem sportowym i piłkarzem 
w drużynie LKS-u Różyca.

Sponsor tytularny 
Nie mogło być inaczej – sponsorem tytularnym tur-
nieju została firma związana z gminą Nowiny, która 
na co dzień wspiera piłkarzy z nowińskiego liceum 
i tych trenujących w nowińskich klubach sporto-
wych. Trzuskawica SA, bo o niej mowa, włączyła się 
w organizację turnieju podczas oficjalnego otwarcia 
nowej siedziby klubu GKS Nowiny, podpisując wów-
czas list intencyjny z władzami gminy i organizato-
rami turnieju. - Trzuskawica od lat wspiera wspiera 
dzieci i młodzież w rozwoju ich pasji, dlatego cie-
szymy się, że taka inicjatywa pojawiła się w gminie,        
w której mamy jeden z naszych zakładów produkcyj-
nych. Mam nadzieję, że naszymi działaniami spra-
wimy dzieciom wiele radości – podkreśla Agnieszka 
Mazur, dyrektor handlowy Trzuskawica SA. •
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Wychowywać to kochać i wymagać
Każdy przeżywa  rodzicielstwo w swój indywidual-
ny i wyjątkowy sposób. Być mamą i tatą w relacji 
nierozerwalnej nawet w swej kruchości wymaga 
ciągłego doskonalenia umiejętności dialogu, który 
umożliwia zrozumienie znaczenia słów w kontek-
ście poza rozumieniem werbalnego komunikatu. 

On jest ważny, ale często jest reakcją na stany emo-
cjonalne, a jego treść dostarcza nam wiedzy na te-
mat emocjonalności i potrzeb drugiego człowieka. 
Kiedy dziecko mówi do rodzica, który ogranicza mu 
czas  gier na komputerze: „Nie kocham Cię. Jesteś 
najgorszym tatą na świecie”, to w przekazie chce 
wyrazić w nieumiejętny sposób swoje przeżywanie 
krzywdy. To od reakcji rodzica na usłyszany komu-
nikat zależy co wydarzy się później. Dziecko jako 
osoba poddająca się potrzebie natychmiastowej re-
akcji emocjonalnej, w sposób szybki może wybrać 
agresywny sposób wyrażenia siebie, a tak napraw-
dę chce powiedzieć zupełnie coś innego. Gdyby do-
konać analizy tego zachowania można przeformuło-
wać ten komunikat w sposób dialogowy : „Jest mi 
przykro, że nie mogę więcej grać, gdyż inni nie mają 
limitu czasu na granie. Wolałbym teraz byś był taki 
jak inni bo chcę grać”. Tak zrozumiany w drugim pla-
nie komunikat pozwala rodzicowi nie skupiać się na 
samym przekazie, ale na jego emocjonalnym zna-
czeniu. Jeśli rodzic zareaguje na emocje i zaprosi do 
szukania zrozumienia, wówczas nawet zasada w od-
czuciu dziecka krzywdząca, powoduje rozbudzenie 
ambiwalencji myślenia w kontekście potrzeb dru-
giej osoby. Rodzic reagując na uczucia w przekazie 
pokazuje, że szacunek do wypowiadanych słów jest 
niezwykle ważny bo może zbudować przestrzeń do 
zrozumienia wzajemnego, ale sposób wyrażania sie-
bie trzeba wartościować jako właściwy albo krzyw-
dzący. Emocje nie podlegają podziałowi czy ocenie, 
natomiast zachowanie, które pod ich wpływem po-
jawia się jest już ocenione i jeśli jest agresją, mani-
pulacją czy uległością powinno podlegać korekcie. 
Uczenie w ten sposób odpowiedzialności za zacho-
wania pokazuje drogę do określania naszych uczuć 
i oczekiwań. 

To, co ważne w każdym rodzicielstwie bez względu 
na sytuację, zdarzenia i osoby (zaproszone bądź nie-
proszone biorące udział w wychowaniu) to uważ-
ność na siebie i zobaczenie zasobów, które każdy 
z nas ma, wyjątkowa emocjonalność każdego czło-
wieka oraz potencjał kreacji, który tworzy nową ja-
koś życia. Wychowywać to kochać i wymagać w myśl 
założenia „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,
a więc bycie rodzicem to przechodzenie od kontroli 
i uczenia umiejętności do swobody i tworzenia wi-
zji stanowienia o sobie. Nikt stając się rodzicem nie 
przestaje być sobą, ale urzeczywistnia się w innej 
roli, buduje swoją świadomość i wpływ komunikacji 
na budowanie bliskości, a wtedy rodzina staje się 
przestrzenią do przeżywania satysfakcjonujących 

nas kontaktów i nadaje znaczenia każdemu sukce-
sowi. Każdy z nas ma setki nowych osiągnieć, ale 
zauważenie ich dopiero pozwala nam zobaczyć, że 
przeszkody mogą być wyzwaniem do budowania 
innego wymiaru szczęścia, dzięki temu co mamy. 
Taki sposób pokonywaniu przeciwności skoncen-
trowany na szukaniu rozwiązań sprawia, że potra-
fimy funkcjonować i dostosowywać się do szybko 
zmieniającej się rzeczywistości, akceptować to co 
nam sprzyja i dążyć do możliwej zmiany czy dosko-
nalenia w zakresie rzeczy, czy sytuacji, które nie są 
dla nas przyjazne. Wychowanie jako złożony proces 
często najskuteczniejsze w tak zwanym „międzycza-
sie” powoduje, że każda sytuacja w życiu jest okazją 
do sprawienia, że drugi człowiek zechce dokonać  
zmiany, rozszerzy świadomość i wykształci postawy 
o sile zależnej od przeżycia emocjonalnego jakiego 
dostarcza ta sytuacja.

Rodzic to osoba, która ma inspirować do działa-
nia, pokazywać jak zaspokoić swoje potrzeby, po-
kazywać że dobro i zło idą w parze w indywidu-
alnych aspektach różnie określane, że życie jest 
pełne barw i nie da się go zamknąć w określeniu 
„białe-czarne”. Takie rozumienia swojej roli skłania 
do odpowiadania na pytanie, gdzie jestem i moje 
dzieci, jakie mamy możliwości, co chcemy wybrać 
wspólnie i do czego dążymy. Te odpowiedzi powin-
ny być codzienną refleksją, gdyż każdy dzień swymi 
doświadczeniami wnosi nowe kwestie do dyskusji, 
daje nowe możliwości. To wszystko odbywać się 
powinno  w świadomości mojego sposobu utrzy-
mywania granic i rozumienia granic innych ludzi. 
Nazywanie tego sprawia, że muszę określać swoje 
uczucia i nauczyć się wyrażać je w taki sposób by 
móc zaspokajać swoje potrzeby, szanując uczucia      
i oczekiwania drugiego człowieka. Ta uważność po-
zwala współpracować i patrzeć na konflikty, które 
się pojawiają, jako na okazję do samokreacji osób 
będących w relacjach. To dzięki temu odnajdujemy 

• Szkoła dla Rodziców.
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szczęście, mając na uwadze, że przemoc i pomoc 
chodzą parami w zależności po czyją moc sięgnie-
my. Jeśli ktoś chcąc dobrze dla drugiego człowieka, 
zechce go uszczęśliwić „swoją mocą”, czyli swoimi 
przekonaniami i doświadczeniami to będzie to prze-
maganie, a nie pomoc. Możesz starać się pokazać 
swój punkt widzenia, ale druga osoba ma prawo 
wyboru czy chce tę „twoją moc” wykorzystać dzięki 
swoim możliwościom, w swojej sytuacji. Pomaganie 
to sięganie po moc w drugim człowieku i pokazanie 
mu, że ją posiada i może ją urzeczywistniać.

To co łączy i różni rodzicielstwo to świadomość, po-
strzeganie i różny poziom pracy nad umiejętnościa-
mi komunikacyjnymi. Najważniejsze to kochać tak, 
by osoby obdarowywanie tą miłością czuły się ko-
chane. W uważności na siebie uczymy się nazywać 
sposoby okazywania sobie tej bliskości. Podczas za-
jęć 40-godzinnego programu „Szkoły dla rodziców     
i wychowawców” uczymy się siebie samych, tworzy-
my umiejętności dialogowe. Każde czterogodzinne 

spotkanie skłania do weryfikacji  spojrzenia na  za-
soby w rodzinie, granice, sposoby wyrażania uczuć, 
współpracy, rozstrzygania konfliktów, wzmacniania 
zachowań pożądanych, przygotowania do samo-
dzielności, aby ostatecznie zrozumieć w jakie role 
wpisujemy nasze dzieci i co zrobić, jeśli zobaczy-
my, że one mogą utrudniać im zadowolenia z życia 
i siebie. Program oparty na metodzie warsztatowej 
pozwala odgrywać sytuacje, ale również jest prze-
strzenią do budowania wzajemnego zrozumienia 
i otwartości oraz uczenia się poprzez doświadcze-
nia i przemyślenia innych. Bez wątpienia przeżycia 
i wiedza oraz doświadczenie siebie w kontekście 
przepracowywanych zagadnień daje nam szansę na 
bycie bardziej świadomym, kreatywnym i kochają-
cym rodzicem, który przygotowuje dziecko do sa-
modzielności i wyborów opartych na szacunku do 
każdego stworzenia.

realizatorka „Szkoły dla Rodziców"
Monika Majkowska

Nowe projekty dla osób bezrobotnych w 2021 r. 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach otrzymał re-
komendację na realizację dwóch konkursowych 
projektów w 2021 roku.Projekt „ZATRUDNIENIE 
kierunkiem dla Ciebie” został najlepiej oceniony 
przez komisję oceny projektów. Serdecznie zapra-
szamy do udziału osoby bezrobotne zarejestrowa-
ne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

Projekt pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”
Uczestnikami projektu będzie 160 osób bezrobot-
nych w wieku 18-29 lat.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziała-
nie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
W ramach projektu uczestnicy skorzystają:
a) z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 
wraz z obligatoryjnym Indywidualnym Planem Dzia-
łań oraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty;
b) z prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.
Rekrutacja do I tury uczestników projektu od 
04.01.2021r. do 28.02.2021r. lub do osiągnięcia 
grupy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.
Wartość całkowita projektu: 1.442.253,60 zł.
Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani 
Dominika Rutkowska-Pyk tel. 41/367-11-81

Projekt pn. „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie”
Grupę docelową będzie stanowiło 130 osób bezro-
botnych:
• powyżej 29 roku życia, w szczególności:
– osoby po 50 roku życia;
 – kobiety;
 – osoby z niepełnosprawnością;
 – osoby długotrwale bezrobotne;
 – osoby z niskimi kwalifikacjami;

• co najmniej 30% uczestników projektu będą 
stanowiły osoby bezrobotne, które utraciły za-
trudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pande-
mii COVID-19.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 
Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 
roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty 
konkursowe).
Zadania planowane do realizacji:
a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe        
z Indywidualnym Planem Działań;
b) staże na okres 6 miesięcy;
c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
d) szkolenia / kursy:
 – kurs „Operator koparko – ładowarki”;
 – kurs przygotowujący do egzaminu państwowego 
na prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przy-
spieszona;
 – kurs „Specjalista ds. finansowo – kadrowych”.
Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. – 28.02.2023r.
Wartość całkowita projektu: 2.526.373,61 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani 
Marzena Skwirowska tel. 41/367-16-12

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
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Ogłoszenia
Opłata za odpady w czynszu

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że z początkiem roku 2021 mieszkańcy nieruchomości wieloro-
dzinnych objętych  wspólnotą mieszkaniową opłatę za odpady uiszczać będą w czynszu.
Jest to zgodne z zapisem art. 2 ust.3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, w myśl którego, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym 
ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela loka-
lu polegające na konieczności złożenia deklaracji i uiszczania opłaty obciążają wspólnotę mieszkaniową albo 
spółdzielnię mieszkaniową. Opłata zostanie naliczona zgodnie z liczbą osób zamieszkujących poszczególne 
lokale i ujęta w czynszu miesięcznym.

Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – 
w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we 
wszystkich lokalach.

W związku z powyższym administrator nieruchomości, w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, którą repre-
zentuje, zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny jedną deklarację o wysokości opłaty dla 
całego budynku i uwzględnić w niej liczbę wszystkich mieszkańców.

Kursy bezpłatnej komunikacji gminnej

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. busy na linii Zawada-Kowala nie będą kursowały, a w dniu                     
31.12.2020 r. kursują zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

drogi powiatowe:
tel. 41 354 90 34

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

Służba dyżurna: Pan Andrzej Cedro

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWINACH

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

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

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

drogi gminne:

obwód drogowy Celiny

System łączności Wykonawcy ze sprzętem użytym w akcji tel. kom. 500 73 43 73

Akcja zima 2020/2021
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