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Szanowni Panstwo!

Zmieniamy świat, zmieniamy nasze otoczenie. Wspólnie.
Przed nami kolejna ważna inwestycja. Program rewitalizacji to kompleksowy wielolet-
ni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej i środowiskowej. Powstał on po konsultacjach z mieszkańcami, dziś, dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrznych, wkracza w fazę realizacji. Mam nadzieję, ze przed-
stawione przez nas propozycje przypadną Wam do gustu, w ciągu kilkunastu najbliż-
szych dni możecie wypowiedzieć się co do proponowanej przez nas formy skwerku, jaki 
powstanie na skrzyżowaniu ulicy Białego Zagłębia i Perłowej.
W najbliższych dniach będziecie mogli również wypowiedzieć się co do podziału fundu-
szu soleckiego i obywatelskiego na 2021. Do podziału jest niemal 500 tys., o których 
przeznaczeniu zadecydujecie Wy sami.
We wrześniu zapraszam również na wydarzenia organizowane przez nas: już 12 wrze-
śnia w Woli Murowanej wspólnie pożegnamy lato, dzień później uczcimy pamięć pole-
głych w bitwie pod Szewcami i rozstrzelanych w zgórskich lasach, a 27 września po raz 
pierwszy i ostatni w tym roku wszyscy razem przemierzymy naszą gminę na rowerach.

Zapraszam serdecznie! Do zobaczenia!

wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Praca doceniona
Każdego roku, do końca czerwca Rady Gminy po-
dejmują decyzję o udzieleniu absolutorium i wo-
tum zaufania wójtowi gminy za poprzedni rok. 
Choć ze względów epidemicznych termin ten zo-
stał w tym roku przedłużony, sesja nowińskiej 
Rady Gminy odbyła się zgodnie z planem.

W posiedzeniu 26 czerwca 2020 r. uczestniczyło 
15 radnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w porządku obrad znalazła się: debata nad 
raportem o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 
2019,  która zakończyła s ię podjęciem uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sitkówka-No-
winy wotum zaufania. Jedenastu radnych opowie-
działo się za jej przyjęciem, czerech – przeciwko. 
Następnie radni zapoznali się i rozpatrzyli sprawoz-
danie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny 
za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 
rok, zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu 
Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok, informacją
o stanie mienia gminy, ze stanowiskiem Komisji Re-
wizyjnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absoluto-
rium. Zarówno stanowisko Komisji Rewizyjnej, jak     
i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytyw-
nie odnosiły się do podejmowanych przez gminę
w 2019 r.  działań. Na podstawie przedłożonych do-
kumentów radni podjęli kolejne uchwały.
Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 
2019 rok opowiedziało się 12 osób, 3 były przeciwne.

Za podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny opowiedziało się    
11 osób, 4 były przeciwko.
– Udzielenie absolutorium i wotum zaufania to dla 
każdego włodarza dzień równie ważny, co wybory 

samorządowe, tym bardziej, że te pierwsze mają 
miejsce co roku. Wczoraj jedenastu radnych Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny opowiedziało się za udzie-
leniem mi absolutorium i wotum zaufania za 2019 r. 
Chciałbym raz jeszcze serdecznie im za to podzięko-
wać. Są to radni, którzy wraz ze mną realizują pew-
ne zobowiązanie wobec mieszkańców, zarówno
w sferze inwestycyjnej, jak i społecznej. Idąc wspól-
nie ze mną do wyborów podjęli pewne zobowią-
zanie i współpracują ze mną, cierpliwie realizują 
wspólny program, nie ulegają taniej sensacji. Do 
tego zobowiązaliśmy się przed dwoma laty i to 
właśnie robimy. Inwestycje, które zmienią oblicze 
gminy. Działania społeczne, które zwiększą partycy-
pację mieszkańców w każdej sferze – na co dzień. 
Nawet, jeśli część osób wypomina nam że mamy 
zadłużenie, to zobowiązania są zaciągane właśnie 
na inwestycje realizowane w głównej mierze przy 
udziale środków z Unii Europejskiej. Grzechem by-
łoby takiej szansy nie wykorzystać. Ludzie który nie 
chcą tego dostrzegać, są po prostu ignorantami. 
Niektórzy próbują kreować rzeczywistość, wskazu-
jąc, że w gminie są tylko podwyżki i afery: podwyżki, 
które wynikają z obowiązujących przepisów prawa   
i afery, których nie ma, co wielokrotnie potwier-
dziły kontrole instytucji z zewnątrz. Te same osoby 
nie dostrzegają realizowanych tutaj inwestycji, bo 
przecież tak najłatwiej. Ale ludzie, którzy przyjeż-
dżają do nas z zewnątrz, widzą i dostrzegają to, co 
się u nas dzieje zarówno w strefie inwestycyjnej, jak          
i społecznej. I są dla nas pełni podziwu i uznania,
a te przede wszystkim należą się mieszkańcom,
a także radnym oraz pracownikom instytucji samo-
rządowych, bez których to wszystko, co dzieje się 
w gminie, nie mogłoby się wydarzyć – komentował 
dzień po uzyskaniu absolutorium i wotum zaufania 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz na swoim profilu fa-
cebookowym. •

Ledowa gmina
– W ciągu najbliższych dwóch lat zamkniemy pro-
ces modernizacji oświetlenia ulicznego. Cała nasza 
gmina będzie ledowa – mów wójt Sebastian No-
waczkiewicz, podkreślając, że działania na rzecz 
ochrony środowiska są dla niego jednymi z najważ-
niejszych.

– Nasze działania rozpoczęliśmy w 2016 r. od wy-
konania audytu oświetleniowego. Wykazał on, że 
na terenie gminy znajduje się 1768 punktów świetl-
nych, z czego 80% wykorzystuje lampy sodowe. Ma-
jąc na uwadze ekonomiczne i ekologiczne przesłanki 
postanowiliśmy sukcesywnie dokonywać moderni-
zacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, 
zakładając wymianę źródeł światła na  efektywniej-
sze energetycznie oświetlenie ledowe – wyjaśnia 

Witold Mroczek z Urzędu Gminy. – Naszym celem 
było podniesienie standardu oświetlenia drogowe-
go, ułatwienie poruszania się po zmroku, 
a tym samym – podniesienie bezpieczeństwa – pod-
kreśla Witold Mroczek.

Jeszcze w ubiegłym roku zrealizowano dwa pierw-
sze etapy inwestycji, dzięki którym wymieniono 521 
punktów oświetleniowych, 119 słupów oświetlenia 
ulicznego oraz montaż 18 szaf sterujących. Dzięki 
ich realizacji roczny spadek emisji gazów cieplarnia-
nych wyniesie 221,48 ton równoważnika CO2,
a Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 221,48 
MWh/rok.
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W lipcu tego roku zawarto umowę na realizację 
trzeciego etapu inwestycji. Firma Energotech wy-
mieni 342 oprawy oświetleniowe ze starych opraw 
sodowych i halogenowych na oprawy LED. Cieka-
wostka jest, że w ramach zadania trzy latarnie będą 
hybrydowe z panelem fotowoltaicznym i turbiną 
wiatrową. Wymiana oświetlenia będzie obejmo-
wać miejscowość ulice Przemysłową i Perłową oraz 
całe osiedle w Nowinach. Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych wyniesie 66,87 tony 
równoważnika CO2/rok, zaś ilość zaoszczędzonej 
energii elektrycznej – 83,81 MWh/rok. Planowa-
ny termin zakończenia prac to koniec października 
2020 r.

W ostatnim czasie gmina Sitkówka-Nowiny uzyska-
ła również dofinansowanie na realizację czwartego 
etapu modernizacji oświetlenia ulicznego na ter-
nie gminy. Zadanie będzie realizowane do końca 
2022 roku. Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 151,40 ton równoważnika 
CO2, a Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 
187,85 MWh/rok. Zmodernizowane zostaną 567 
źródła oświetlenia ulicznego.

Na każdym etapie realizacji do oświetlenia ulic użyte 
zostaną oprawy wykonane w technologii LED emitu-
jące oświetlenie ciepłe, świecące światłem rozpro-
szonym, nieolśniewające mieszkańców posesji. Dla 
dodatkowych oszczędności uwzględniono redukcję 
mocy opraw w godz. od 23.00 do 4.00. Projekt ujed-
nolici system oświetlenia w gminie.

– Dzięki realizacji kompleksowej wymiany lamp na 
nowoczesne jako gmina zaoszczędzimy równowar-
tość energii elektrycznej, jaką wytwarza sto domów 
w ciągu roku i gazów cieplarnianych, jakie wytwarza 
niemal sto osób rocznie. Daje to ogromne korzyści: 
nie tylko poprzez poprawę stanu środowiska, ale 
także finansowe podkreśla wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz.

Łączna wartość modernizacji oświetlenia ulicznego 
na terenie całej gminy wyniesie 4 mln zł, a ponad 
2,4 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europej-
skiej. •

I ETAP

L i c z b a
z m o d e r n i z o w a n y c h
ź r ó d e ł  o św i e t l e n i a 521

II ETAP
IV ETAP

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W GMINIE SITKÓWKA-NOWINY

342

S z a c o w a n y  r o c z n y  s p a d e k
e m i s j i  g a z ó w  c i e p l a r n i a n y c h
[ t o n y  r ó w n o w a ż n i k a  C O 2 ]

I l o ś ć  z a o s z c z ę d z o n e j
e n e r g i i  e l e k t r y c z n e j
[ M W h / r o k ]

w a r t o ś ć  p r o j e k t u

w y s o k o ś ć
d o f i n a n s o w a n i a

1 .300.602 z ł

1 .105.511 z ł

567

151,40

187,85

66,87

83,81

221,48

221,48

844.000 z ł

434.000 z ł

III ETAP

1 .103.240 z ł

1 .783.500 z ł
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WIZUALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI NR EWID. 418/1 OBRĘB  GEODEZYJNY ZAGRODY W MSC. NOWINY

Zmieniamy Nowiny
Zagospodarowanie skwerku po dawnym przedszko-
lu, modernizacja placu handlowego czy objęcie mo-
nitoringiem osiedla – lada dzień ruszy program re-
wita l izac j i  z  dof inansowaniem zewnętrznym.
W lipcu podpisano pre-umowę w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitków-
ka-Nowiny”.

- Nowiny to bardzo dobre miejsce do życia. W nie-
wielkiej odległości znajdują się tu przychodnia, 
szkoła, ośrodek kultury, miejsca do rekreacji. Chcie-
libyśmy jednak jeszcze bardziej je ożywić i sprawić, 
by jego mieszkańcom było jeszcze lepiej. Dlatego 
zdecydowaliśmy się aplikować o środki w ramach 
RPO Województwa Świętokrzyskiego, które stano-
wić będą 75% wartości kosztów kwalifikowanych 
gminy, co daje kwotę 3 745 910,53 zł. Dodatkowo 

dofinansowanie dla gminy z budżetu państwa wy-
niesie 242 727,37 zł, a cała inwestycja zamknie się 
w kwocie 13 102 768,09 zł – wylicza wicewójt Łu-
kasz Barwinek.

W ramach inwestycji zaplanowano:
- utworzenie skweru/parku  w Nowinach,
- modernizację placu handlowego w Nowinach 
(obejmującą budowę zadaszenia, szaletów publicz-
nych,  przebudowę parkingu),
- monitoring osiedla w Nowinach, budowę instalacji 
świetlnej przeszkodowej i odgromowej na kominach 
na terenach inwestycyjnych (poprzemysłowych),
- utworzenie i funkcjonowanie Izby Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych,
- rozbudowę GOK „Perła”.
Ostatnie z tych zadań zostało już zakończone, jed-
nak, dzięki pozyskaniu dofinansowania, część kosz-
tów zostanie zrefundowana, a pozyskane środki, 
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WIZUALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI NR EWID. 418/1 OBRĘB  GEODEZYJNY ZAGRODY W MSC. NOWINY

które wrócą do budżetu gminy, będzie mozna prze-
znaczyć na kolejne inwestycje.

Rewitalizacja na terenie Nowin będzie realizowana 
do 2023 roku.

Na grafice poniżej znajduje się wizualizacja skwer-
ku/parku przy skrzyżowaniu ulicy Perłowej i Białe 
Zagłębie w Nowinach. Miejsce to jest obecnie wy-
korzystywane jako parking, docelowo - będzie się 
on znajdował wzdłuż ul. Białe Zagłębie, naprzeciw-
ko przychodni.

Na centralnym placu rekreacyjno-wypoczynkowym 
zaplanowano fontannę, której dysze znajdować się 
będą w posadzce. Dzięki temu stanowić będą wspa-
niałe miejsce dla dzieci w gorące dni, a po ich wy-
łączeniu plac, ktory będzie można zagospodarować. 
Wokół umiejscowione zostaną elementy placu za-
baw, hamaki i ławeczki. Przewidziano również nasa-
dzenia drzew i krzewów o różnej wyskokości. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkań-
ców do wypowiedzenia się co do przedstawionej 
koncepcji. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 21 
września poprzez e-mail: redakcja@nowiny.com.pl •

• Podpisanie umowy.
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Pierwsza taka debata
Ponad 30 osób wzięło udział w Pierwszej Deba-
cie Komunikacyjnej w gminie Sitkówka-Nowiny. 
– Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany przebie-
giem debaty, myślę, że wszyscy wyszliśmy z niej za-
dowoleni – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz, 
zapowiadając kolejne debaty w poszczególnych 
miejscowościach.

Ankieta komunikacyjna
W czerwcu gmina zwróciła się do mieszkańców             
z prośbą o wypełnienie ankiet dotyczących kurso-
wania linii autobusowej numer 19 do Szewc i Bo-
lechowic. Do Urzędu Gminy wpłynęło 91 ankiet: 9 
osób zainteresowanych trasą Zawada – Bolechowi-
ce, 31 osób zainteresowanych trasą Nowiny – Ko-
wala, 51 osób sprzeciwiło skróceniu trasy linii nr 
19 do Bolechowic i popierając pozostawienie trasy 
linii 19 bez zmian i bez wprowadzania komunika-
cji gminnej. Ponadto do Urzędu Gminy wpłynęło 
ponad 600 wniosków złożonych indywidualnie czy 
zbiorowo sprzeciwiających się skróceniu trasy linii 
nr 19. – Chciałbym serdecznie podziękować rad-
nym, mieszkańcom za zainteresowanie i glos w dys-
kusji w tej sprawie .  Dz ięk i  temu możemy s ię 
tu  spotkać
i porozmawiać o realnych potrzebach mieszkańców 
– podkreślał na spotkaniu wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz.

Propozycja gminy
Celem debaty było ustalenie priorytetów, nie tylko, 
jeśli chodzi o transport zbiorowy, ale komunika-
cję w ogóle. Po licznych głosach mieszkańców do-
tyczących kursowania linii autobusowej numer 19 
wiadomo było, że nie chcą oni, by jej trasa uległa 
jakiejkolwiek zmianie. – Zwróciliśmy się do ZTM                   
o przeanalizowanie wszystkich sugestii, jakie prze-
kazali nam mieszkańcy odnośnie kursowania linii 19 
– mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Podczas 
debaty zaproponowaliśmy mieszkańcom:
 – przesunięcie kursu z Bolechowic z godz. 5.26 na 
5.54 z dojazdem do Kielc (ul. Zagórska) o godz. 6.39 
(bez wjazdu do Zawady);
 – wprowadzenie kursu z Zawady o godz. 6.12 do 
Kielc (ul. Zgórska) o godz. 6.55;
 – przesunięcie kursu z Kielc (ul. Zagórska) z 16.09 
na 16.35 w kierunku Bolechowic (bez wjazdu do Za-
wady);
 – wprowadzenie kursu z Kielc (ul. Zagórska) o godz. 
16. 53 w kierunku Zawady.

Drugą propozycją, z jaką wystąpiła gmina, było 
wprowadzenie busów gminnych na trasie Kowa-
la – Nowiny – Zawada. – Długość kursu wynosiła-
by około 30 minut, na trasie znajdowałoby się 17 
przystanków, kursy ustalone zostaną w około 20-mi-
nutowych odstępach od kursów linii nr 19 z Zawa-
dy, dzięki temu mieszkańcy Zawdy, Szewc i Zgórska 
będą mieli możliwość korzystania z dodatkowych 

możliwości przejazdu – wyliczał wójt Sebastian No-
waczkiewicz.

Co do zasady mieszkańcy obecni na debacie przy-
jęli propozycje uzupełnienia kursów autobusowych 
dodatkową komunikacją gminna oraz dokonania 
zaproponowanych zmian w rozkładzie jazdy auto-
busów, sceptycznie natomiast podeszli do zamia-
ny kursów autobusowych w godzinach okołopołu-
dniowych na busy. – Szanuję decyzję mieszkańców, 
i, choć jest ona nieuzasadniona ekonomicznie, nie 
będę z nią dyskutował. Spotkaliśmy się po to, by 
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omówić wszystkie ważne kwestie i znaleźć rozwią-
zania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron 
dyskursu – podkreślał wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. Podczas debaty jednogłośnie stwierdzono, 
że wprowadzenie gminnej komunikacji na dwa lata 
jest swego rodzaju eksperymentem. – Tak napraw-
dę nikt nie wie, co za te dwa lata się wydarzy, jaka 
będzie polityka ZTM, czy się to sprawdzi. Dając so-
bie przyzwolenie na przeprowadzenie takiej próby, 
sprawdzamy, co będzie odpowiadało mieszkańcom, 
a co nie – podkreślał moderator debaty Jacek Gral-
czyk.

Podczas dyskusji kilka osób miało wątpliwości do-
tyczące komfortu korzystania z busów, zwłaszcza 
przez osoby starsze. Pojawiły się również propozy-
cje zorganizowania tramwaju szynowego. Nie udało 
się poruszyć kwestii elektromobilności czy ścieżek 
rowerowych, dyskusja została zdominowana przez 
rozmowy o kursach autobusów.

Debata była transmitowana za pośrednictwem pro-
filu gminy na Facebooku. W ciągu kilkunastu godzin 
wyświetliło ją ponad 2000 osób.

Dyskusje on-line
O ścieżkach rowerowych rozmawiano natomiast 
wiele podczas debaty on-line, która odbyła się za 
pośrednictwem platformy Zoom. – Umożliwiliśmy 
mieszkańcom skomunikowanie się z nami za po-
średnictwem Internetu, zapewniliśmy także moż-
liwość skorzystania z naszych laptopów i pomocy 
urzędników w ich obsłudze – wyjaśnia wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na konieczność 
montażu dodatkowych stojaków rowerowych, 
zwiększenia bezpieczeństwa na ścieżce rowero-
wej w Zgórsku czy rozwoju ścieżek rowerowych                  
w uzgodnieniu z rowerzystami.

Również w solectwach
– Pierwsze koty za płoty. Mam świadomość, że re-
gionie jesteśmy absolutnymi prekursorami, jeżeli 
chodzi o tego rodzaju debaty. Wiele osób pytało 
mnie, czy naprawdę odważę się ja przeprowadzić 
– śmieje się wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Głos 
mieszkańców jest dla mnie bardzo ważny, nie spo-
sób zarządzać gminą, nie znając oczekiwań ludzi, 
którzy tu żyją - dodaje.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i ustale-
niami  z debaty, na początku sierpnia zorganizowa-
no debaty komunikacyjne w Szewcach, Woli Muro-
wanej i Kowali. •

Napraw rower
Rowerzyści mogą już korzystać z dwóch samoobsługo-
wych stacji naprawy rowerów IBOMBO PRS – SCANDIC 
EUIPO. Pierwsza zlokalizowana jest w miejscowości 
Szewce obok pomnika partyzantów Armii Krajowej, 
druga zaś obok pływali „Perła”.

LGD „Perły Czarnej Nidy” wraz z innymi lokalnymi gru-
pami działania realizuje projektu współpracy Świę-
tokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka o akronimie 
ŚWIAT. Realizacja projektu ŚWIAT ma na celu rozwój 
turystyki w regionie i promocję atrakcji turystycznych.

Jednym z zadań realizowanych w ramach tego projektu 
było umiejscowienie samoobsługowych stacji naprawy 
rowerów w gminie Sitkówka-Nowiny. Stacje dedykowa-
ne są nie tylko rowerom, ale także wózkom dziecięcym 
czy inwalidzkim. Do dyspozycji są wkrętak, klucz imbu-
sowy, klucz torex, klucz plaski, klucz nastawny, łyżki do 
opon, szczypce i pompka, a także uniwersalny adapter 
przy niej. Rower można podwiesić na wsporniku. Po 
zeskanowaniu specjalnego kodu QR można uzyskać po-
moc. •

• Stacja naprawy rowerów w Szewcach.
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Droga dostępna dla mieszkańców
W ostatnim czasie Dyckerhoff Polska ogrodził 
swoją kopalnię znajdującą się na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny. Celem tych działań było zapew-
nienie bezpieczeństwa na terenie zakładu i unie-
możliwienie przebywania tam osób nieuprawnio-
nych. – W ten sposób firma ograniczyła dostęp do 
działek znajdujących się na początku Kowali. Na 
szczęście, dzięki dialogowi i współpracy, problem 
ten udało się szybko rozwiązać – mówi sołtys Re-
nata Posłowska.

O problemie poinformowali sołtys Renatę Posłow-
ską mieszkańcy pierwszych kilkunastu domów w Ko-
wali, mieszkających od strony Sitkówki. Są oni wła-
ścicielami działek położonych dalej od ich posesji. 
To głównie łąki, nieużytki, lasy. Dojazd do nich do-
tychczas był zapewniony drogą, która, jak się oka-
zało, stanowi własność Dyckerhoff Polska. Po ogro-
dzeniu zakładu okazało się, że dojazd do działek 
został mieszkańcom odcięty. - Na szczęście bardzo 
szybko znaleźliśmy rozwiązanie. Na drodze zamon-
towano szlaban. Mieszkańcy będą mogli się dostać 

do swoich posesji w weekendy i dni wolne od pracy, 
kiedy po drodze nie jeżdżą ciężarówki. Wystarczy, że 
zgłoszą taką potrzebę ochronie – wyjaśnia Renata 
Posłowska. •

• Szlaban na drodze dojazdowej.

Niemal 500 tys. do podziału
Jak każdego roku, we wrześniu mieszkańcy zadecy-
dują o przeznaczeniu środków finansowych z fun-
duszu sołeckiego i obywatelskiego na 2021 rok. W 
nadchodzącym roku do podziału jest niemal 500 
tys. zł. Zostaną one przeznaczone na ważne dla 
mieszkańców zadania.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy, o któ-
rych przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Dzię-
ki temu realizowane są zadania, które, z różnych 
względów, nie zawsze byłyby brane pod uwagę przy 
konstruowaniu budżetu. – Szczególnie cenię sobie 
zaangażowanie samych mieszkańców. Ich aktyw-
ność i świadome uczestnictwo w życiu publicznym 
realnie wpływają na współpracę z władzami samo-
rządowymi. – wyjaśnia wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz.
Fundusz sołecki działa w gminie Sitkówka-Nowiny 
już od 2009 r. Każde sołectwo ma do rozdyspono-
wania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby 
mieszkańców. Od trzech lat na tych samych zasadach 
swoje fundusze mają mieszkańcy miejscowości No-
winy, Słowik, Trzcianki oraz Sitkówka. Na przestrzeni 
lat dzięki środkom z jego realizacji zmodernizowano 
i wybudowano place zabaw, sfinansowano potrzeby 
zespołów ludowych czy  zadecydowano o budowie 
oświetlenia w poszczególnych sołectwach.
- W ostatnim czasie zauważam zmianę w sposobie 
rozdysponowania środków. Wcześniej przeznaczano 
je głównie na projekty dróg czy oświetlenia uliczne-
go, obecnie – głównie na infrastrukturę rekreacyj-
no-sportową, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać 
i aktywnie spędzać czas. Dzięki temu w sołectwach 

powstają place zabaw czy altany.. Niezwykle cieka-
we pomysły, jakie pojawiły się w ubiegłym roku to 
domki do apiinhalacji w Zgórsku oraz pumptrack w 
Nowinach. Ich projekty są już niemal gotowe, mam 
nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się rozpo-
cząć te inwestycje.

W 2021 r. jest do rozdysponowania łącznie niemal 
pół miliona złotych”
- Bolechowice  58 790 zł,
- Kowala 74 607 zł,
- Szewce 74 607,10 zł,
- Wola Murowana 49 539 zł,
- Zgórsko 74 607 zł,
- Nowiny  74 607 zł,
- Trzcianki  34 916 zł,
- Słowik 23 352 zł,
- Sitkówka 29 619 zł.

Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia udzia-
łu we wrześniowych spotkaniach w każdym sołectw 
czy miejscowości. To dzięki Państwa zaangażowaniu 
możemy realizować takie zadania i inwestycje, ja-
kich od nas oczekujecie. Mam nadzieję, że w spo-
tkaniach weźmie udział jak najwięcej osób – mówi 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. •
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decydujedecydujedecydujeMYMYMY
Szewce (remiza)

godz. 18.00godz. 18.00godz. 18.00

Bolechowice (szkoła)

2 września2 września2 września

Kowala (remiza)

9 września9 września9 września

Nowiny (szkoła podstawowa)

10 września10 września10 września

Wola Murowana (remiza)

14 września14 września14 września

Sitkówka, Słowik, Trzcianki (liceum)

22 września22 września22 września

Zgórsko (szkoła podstawowa)

p o d z i a ł  f u n d u s z y  s o ł e c k i c h
i  o b y w a t e l s k i c h

23 września23 września23 września

24 września24 września24 września
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– Poprzednie przetargi cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. To niezwykle atrakcyjne miejsce, więc 
liczę, że i tym razem uda nam się sprzedać działki 
niemal od ręki. Serdecznie zachęcam wszystkich, 
którzy chcieliby wybudować dom z dostępnością 
do wszystkich mediów, blisko centrum, a jednoc-
ześnie nieco na uboczu, nieopodal lasu – zachęca 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Wśród mimoz i lasów
Już we wrześniu gmina Sitkówka-Nowiny umożliwi 
zakup 25 działek budowlanych w Zgórsku, tuż nieo-
podal Domu Pomocy Społecznej. – To wyjątkowe 
miejsce – mówią mieszkańcy. – Wystarczy wyjść        
z domu, by po chwili przenieść się w czasie do wy-
darzeń sprzed lat. W pobliżu na przestrzeni wieków 
wiele się wydarzyło. W średniowieczu istniała tu 
osada, najprawdopodobniej jednego z władców 
Polski .  Nieopodal,  tuż po I I  wojnie światowej,
w pobliskich lasach dokonywano egzekucji Żołnier-
zy Wyklętych.

Blisko stąd do szlaków rowerowych i turystycznych, 
a obecnie miejsce to szczególnie pięknie wygląda 
jesienią, kiedy łąka obsypana jest cała na żółto 

Zamieszkaj w Zgórsku
kwiatami nawróci, zwanymi potocznie mimozami.
– W ostatnim czasie gmina podjęła tu szereg działań 
inwestycyjnych, począwszy od uzbrojenia terenu     
w sieci wod-kan, poprzez wybudowanie ścieżki ro-
werowej, dzięki której można bezpiecznie dojechać 
do drogi wojewódzkiej, a skończywszy na projekcie 
placu zabaw, który powstanie na skraju lasu. Warto 
podkreślić, że, obok tradycyjnych zestawów zaba-
wowych dla dzieci, znajdą się tu też siłownia, altana 
grillowa i domki do apiinhalacji – wylicza radna Ag-
nieszka Stępień.

Przystąp do przetargu
Przetargi ustne nieograniczone zostaną prze-
prowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Sitków-
ka-Nowiny. Warunkiem przystąpienia do każdego     
z przetargów jest wpłacenie w pieniądzu wadium
w wysokości określonej powyżej na konto Gminy Sit-
kówka-Nowiny Nr 82-8493-0004-0040 – 0429-2160-
0006 we wskazanym terminie. Przetargi odbędą się 
w dniach 14-16 września 2020 r. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać na stronie internetowej: htt-
ps://bit.ly/dzialki_zgorsko_2 lub pod numerem tel. 
(0-41) 347 50 70, (0-41) 347 50 71. •

Partnerstwo z Brójcami

• Podpisanie porozumienia o partnerstwie odbyło się w budynku GOK.

Choć od podjęcia intencyjnej uchwały w sprawie 
partnerstwa z gminą Brójce minęło już kilka mie-
sięcy, dopiero teraz udało się podpisać stosow-
ne porozumienie o partnerstwie. Na początku 
lipca z wizytą w Nowinach przebywał wójt gminy 
Brójce Radosław Agaciak wraz z radnymi.

Partnerstwo między gminami będzie polegało na 
utrzymaniu wzajemnych kontaktów zmierzających 

do rozwoju społecznośc i  lokalnych obu gmin,
a w szczególności współpracy w dziedzinie kultury, 
edukacji, turystyki, zdrowia, gospodarki komunal-
nej, promocji, rozwoju gospodarczego, innowacji
i inwestycji. – Jestem szczerze przekonany, że part-
nerstwo między naszymi gminami przyniesie wy-
mierne korzyści dla naszych mieszkańców – podkre-
śla Radosław Agaciak. 

Podczas wizyty delegacji z Brójec jej członkowie od-
wiedzili najbardziej charakterystyczne miejsca gmi-
ny, zwiedzając m.in. nowy budynek GOK i stadion. 
Wybrali się również na wycieczkę na Święty Krzyż. 
– Wszyscy z niecierpliwością czekamy, aż w końcu 
powrócimy do normalności, a epidemia koronawi-
rusa nie bedzie paraliżować naszych działań. Mamy 
wiele wspólnych planów, m.in. nawiązanie współ-
pracy pomiedzy kołami gospodyń i szkołami, waka-
cyjna wymianę uczniów czy chociażby rywalizację 
sportową w różnych konkurencjach - wylicza wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. •
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W  Z G Ó R S K U

z a m i e s z k a j

w w w . n o w i n y . c o m . p l

atrakcyjna okolica
blisko centrum
media
pzp
wielkość działki: ok. 0,1 ha 

WADIUM: do 08.09. 2020
PRZETARG: 14-16.09. 2020

SZCZEGÓŁY:
https://bit.ly/dzialki_zgorsko_2
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Pandemia wirusa SARS -CoV-2 - wytyczne

Obecnie trwają przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021.  Nie będzie tradycyjnego rozpo-
częcia roku szkolnego – każda z placówek powiadomi swoich podopiecznych o organizacji roku szkolnego 
za pomocą dzienników elektronicznych oraz przez umieszczenie odpowiednich wiadomości na stronach 
internetowych szkół i przedszkola. 

Dyrekcja, nauczyciele oraz organ nadzorujący opracowują procedury związane z bezpiecznym funkcjono-
waniem placówek. Podjęto wszelkie niezbędne działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci                  
i młodzieży w czasie dalszego obowiązywania stanu epidemii z uwagi na wznowienie zajęć stacjonarnych 
od 1 września 2020.   Budynki  szkolne i przedszkolne, sale lekcyjne zostały  przygotowane do nowego 
roku szkolnego zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS (//www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-
-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii).
Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych informacji a zarazem próśb do rodziców. Prosimy Państwa 
o zapoznanie się z nimi i pełną współpracę w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa. 
Na terenie placówek oświatowych od dnia 1 września 2020 roku obowiązuje:
1) Bezwzględna dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły;
2) Bezwzględne noszenie maseczek przez dzieci i młodzież w trakcie dojazdu do szkoły transportem szkol-
nym oraz podczas przerw i przy wejściu do szkoły;
3) Prosimy w miarę możliwości o dowożenie dzieci do placówek we własnym zakresie.
4) Na teren szkoły może wejść uczeń z jednym rodzicem, zachowując dystans, o który dba rodzic, wynoszący 
1,5 m od kolejnego opiekuna z uczniem oraz od pracowników szkoły, gdy uczeń i rodzic nie mają objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantan-
nie lub w izolacji domowej. Rodzice/opiekunowie bezwzględnie stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; 
5) Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń: będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie 
zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi, nie wolno przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 
(ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełno-
sprawnościami). 
6) Prosimy rodziców o aktualizację danych kontaktowych i szczególnie uczulamy na niezwłoczne odbieranie 
telefonów ze szkoły lub oddzwanianie/odpowiadanie na maile.
Prosimy śledzić dzienniki elektroniczne szkół oraz strony internetowe placówek jak i Gminy, gdzie na bieżąco 
będą podawane najważniejsze wiadomości związane z pracą szkół. •

Justyna Skrzypczyk
dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Przychodnia Nowiny
Szanowni Państwo,

Od marca cały czas obowiązuje w Polsce stan epidemii, w związku ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2.
W ostatni m czasie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowo wysokim wyniku ilości nowych zaka-
żeń w kraju – zakażenie wirusem wykryto w sobotę 22 sierpnia u 903 osób, 13 osób zmarło.
Od marca Przychodnia Nowiny SPZOZ funkcjonuje   w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnym 
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne te wskazują by placówka działała tak, by ograni-
czyć ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wśród Pacjentów i personelu medycznego. W trosce     
o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo Przychodnia nadal działa zgodnie z poniższym standardem:
1. Rejestracja do lekarza odbywa się telefonicznie pod numerami: 41 3475600 oraz 504 368 572.
2. Każdy Pacjent, również bez cech infekcji koronawirusem, w pierwszej kolejności umawiany jest na telepo-
radę – lekarz oddzwania do Pacjenta o wyznaczonej godzinie i podejmuje decyzje co do dalszego postępowa-
nia. Jeśli konieczna jest wizyta bezpośrednia u lekarza, Pacjent zostanie zaproszony do Przychodni.
3. Poradnia pediatryczna rejestruje małych Pacjentów na konkretną godzinę, bardzo prosimy by z dzieckiem 
do Przychodni przychodził tylko jeden Rodzic/Opiekun.
4. Poradnia ginekologiczna rejestruje Pacjentki na konkretną godzinę, lekarz ginekolog-położnik przyjmuje 
Pacjentki w gabinecie na I piętrze Przychodni.

Placówki edukacyjne
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5. Gabinet Fizjoterapii przyjmuje Pacjentów zgodnie z kolejką. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu 
sanitarnego ilość Pacjentów, którym jednocześnie udziela się zabiegów jest ograniczona.
6. Bardzo prosimy, by Pacjenci wchodzący na teren Przychodni korzystali z urządzenia do dezynfekcji rąk 
(naprzeciwko rejestracji oraz przy wejściu do windy) i zasłaniali usta i nos.
7. Przychodnia wystawia recepty na leki przyjmowanie stale, wystarczy zadzwonić i przekazać na rejestracji 
jakich leków Państwo potrzebują. Prosimy jednak nie zostawiać telefonu na ostatnią chwilę i poinformować 
nas o konieczności wystawienia recepty na kilka dni przed wybraniem ostatniej partii leku.

Drodzy Państwo, uprzejmie prosimy o pamiętaniu o ogólnych zasadach bezpieczeństwa – zachowaniu dy-
stansu, zakrywaniu ust i nosa oraz częstym myciu rąk. •

Michał Piast
dyrektor Przychodni Nowiny

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
Urząd Gminy Stkówka-Nowiny wciąż pozostaje zamknięty dla mieszkańców. Sprawy urzędowe można zała-
twiać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP), poczty elektro-
nicznej, profilu gminy na Facebooku lub telefonicznie. W przypadku konieczności wizyty w Urzędzie, prosimy 
o wcześniejsze ustalenie jej telefonicznie.

Kontakt:
e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
tel: 41 347 50 00
fax: 41 347 50 11
e-puap: /kq1020hqrt/skrytka
            /kq1020hqrt/SkrytkaESP
Fb: @gminasitkowkanowiny

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją sołtysi i inkasenci nie będą pobierać bez-
pośrednio opłat za odbiór odpadów komunalnych i podatku od nieruchomości od mieszkańców. Prosimy                      
o dokonywanie wpłat na konta bankowe:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Chęciny Filia Nowiny
nr rachunku: 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002
OPŁATA ZA ODBIOR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Chęciny Filia Nowiny
nr rachunku: 50 8493 0004 0040 0429 2160 0194 •

Ryszard Kusak
sekretarz Urzędu Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej pozostaje zamknięty dla mieszkańców, jednak wszelkie sprawy urzędo-
we można załatwiać poprzez kontakt przez biuro podawcze i telefonicznie. Obecnie wejście do GOPS znajdu-
je się od strony Przychodni Nowiny. Jednocześnie informujemy, ż eulegly zmianie numery telefonów GOPS:
• Bryk Kamila  Sekretariat    41 347-56-70
• Król Marcin  Kierownik    41 347-56-71
• Zatorska Kamila  Księgowość    41 347-56-72
• Zając Małgorzata  Administracja    41 347-56-73
• Harat-Pypeć Anna  Pracownicy socjalni   41 347-56-74
• Nowak Edyta  Pracownicy socjalni   41 347-56-75
• Bojnowska Agata  Pracownicy socjalni   41 347-56-76
• Oszust Iwona  Pracownicy socjalni   41 347-56-77
• Kurcz-Hersztek Paulina Asystent Rodziny   41 347-56-78
• Styczeń Ewelina  Fundusz Alimentacyjny  41 347-56-79
• Hałasa Joanna  Świadczenia rodzinne i wychowawcze 41 347-56-80
• Kowalska Katarzyna Świadczenia rodzinne i wychowawcze 41 347-56-81 •

Marcin Król 
kierownik GOPS
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Osobowość roku
Dwie osoby z gminy Sitkówka-Nowiny zostały wy-
różnione w plebiscycie „Osobowość Roku” organi-
zowanym przez Echo Dnia. Są nimi – poetka Lidia 
Jędrocha-Kubicka oraz wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. Poniżej publikujemy wywiady, jakich udzieli-
li dziennikarce gazety Paulinie Baran po zdobyciu 
wyróżnień. 

Pasja czyni szczęśliwym

Lidia Jędrocha, poetka z Nowin, z tytułem Osobo-
wości Roku w powiecie kieleckim w kategorii Kul-
tura. Nominowana została za twórczość poetycką, 
wyjątkowe wiersze, które są często publikowane, 
także na facebooku autorki oraz promowanie lite-
ratury własnej i nie tylko.
Pani Lidia co dzień jest nauczycielem w-f, jak 
sama mówi - zawód nauczyciela „wyssała z mle-
kiem matki” i nie wyobraża sobie bycia kim innym. 
Mimo to kilka lat temu zdecydowała, że zacznie pi-
sać wiersze. Poezja stała się jej pasją i sposobem 
na szczęście.

Co zadecydowało, że rozpoczęła Pani swoją przy-
godę z poezją?
L.J.: Piszę, żeby piękniej żyć. Żeby zauważać obszar 
naturalnego piękna przed i za sobą, łatwiej odzy-
skać energię po przepracowanym dniu, głębiej po-
oddychać i postukać sobie w klawiaturę komputera. 
Każdy się zmaga z problemami życia codziennego. 
Ja też.

Choć pisze Pani zaledwie kilka lat, ma Pani dość 
pokaźne osiągnięcia: jest Pani autorką kilku tomi-
ków wierszy oraz laureatką wielu konkursów…
L.J.: Moje wiersze publikuję m.in. w „Głosie Nowin”, 
wydałam również trzy tomiki wierszy, ukazały się 
one także w pracach zbiorowych. W ubiegłym roku 
można było je znaleźć m.in. w tomiku „SLApidarium” 
stanowiącym Antologię utworów absolwentów Stu-
diów Literacko-Artystycznych z okazji ich 25-lecia 
istnienia.

Kiedy czyta się Pani wiersze, odnosi się wraże-
nie, że słowa są „lekkie”,  nie ma Pani problemów             
z tworzeniem. Co Pani pomaga w pisaniu?
L.J.: Co mi pomaga w pisaniu? Oczywiście warsztat 
pisarski (ukończyłam prestiżową szkołę dla pisarzy 
SLA na UJ w Krakowie), miłość i szacunek do drugie-
go człowieka. Nawet jeśli życie jest usłane różami, 
to kolce wbijają się nam w podeszwy. I trzeba roz-
luźnić ten ból, poczuć lekkość. Żeby wróciło dobre 
samopoczucie, może wystarczy się rozejrzeć, pode-
rwać duszę i rozsiać zapach szczęścia? A potem zro-
bić krok i noga za nogą iść do przodu.

Należy być sobą

„Przede wszystkim należy być sobą” – wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, zwy-
cięzca w kategorii Polityka, samorządność i spo-
łeczność lokalna, zdradza sekrety swojej pracy.

W roku 2014 został Pan wójtem gminy Sitkówka-
-Nowiny. Dwa lata temu wyborcy znów obdarzyli 
Pana zaufaniem, wybierając na drugą kadencję. 
Teraz został Pan Człowiekiem Roku w kategorii 
„Samorządność”. Proszę powiedzieć, jak znalazł 
się Pan w samorządzie.
S.N.: Decyzję o zaangażowaniu się społecznie pod-
jąłem w 2010 r. Nie podobała mi się prowadzona 
przez ówczesnego wójta polityka. Priorytetem stały 
się dla mnie możliwość pracy dla wspólnoty gmin-
nej, realizowanie inwestycji i reagowanie na potrze-
by społeczne. Postanowiłem kandydować do Rady 
Gminy, której zostałem przewodniczącym. To był 
niezwykle intensywny czas, nie wiedziałem, że nad-
chodzące lata będą jeszcze bardziej angażujące.

Czy to właśnie zaangażowanie jest receptą na suk-
ces w lokalnej polityce?
S.N.: Przede wszystkim należy być sobą. Bycie sa-
morządowcem to praca 24 godziny na dobę, każde-
go dnia. Jestem w stałym kontakcie z mieszkańca-
mi - zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Trzeba reagować na 
potrzeby mieszkańców i to, co mówią, nie bać się 
rozmawiać, choć czasem to nie są łatwe rozmowy. 
Nie należy zapominać, że to właśnie ich potrzeby 
mamy realizować, a nie własne i przez ten pryzmat 
podejmować wszelkie działania.

Jakie widzi Pan obecnie szanse i zagrożenia dla sa-
morządu?
S.N: Z pewnością zagrożenie stanowią ostatnie re-
gulacje prawne, m.in. wprowadzona kadencyjność 
czy ograniczenia wynagrodzeń. Finansowe zagroże-
nie stanowią ograniczenia dochodów, m.in. zmniej-
szenie wpływów z PIT-u czy niekorzystne relacje 
wysokości subwencji oświatowej i wydatków gmin 
na oświatę. Z drugiej strony – dzięki ogromnemu 
wparciu z Unii Europejskiej samorządy mają szan-
sę na rozwój na niespotykaną dotąd skalę, a coraz 
większa świadomość i chęć partycypacji mieszkań-
ców powoduje wzmocnienie samorządów. •
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Niezwykły ślub wicewójta i jego wybranki
To było wydarzenie z rodzaju tych, o których opowiada się wiele tygodni.

W czwartek, 20 sierpnia 2020 r. w kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Nowinach przysięgę 
małżeńską złożyli przed sobą wicewójt gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek oraz pracownica Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach Ewelina Styczeń. Świadkami zawarcia związku małżeńskiego byli 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz oraz Katarzyna Kowalska, ślubu udzielał proboszcz parafii Nowiny ksiądz Józef 
Kubicza. W ceremonii uczestniczyli najbliżsi Państwa Młodych: rodzina i przyjaciele, ale nie zabrakło też pra-
cowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, którzy wraz z nimi chcieli przeżyć ten wyjątkowy dzień.

Jak mówi Młoda Para, na drodze do wypowiedzenia sakramentalnego „tak” stanęło wiele przeszkód natury 
formalnej. – Choć datę ślubu mieliśmy ustaloną już rok temu, nikt z nas nie spodziewał się epidemii korona-
wirusa. W marcu nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy mogli zawrzeć związek małżeński, a kilka tygodni 
temu okazało się, że miejsce, w którym planujemy wesele jest w „żółtej strefie”. Na szczęście los nam sprzy-
jał i w gronie życzliwych nam osób wyznaliśmy sobie miłość – mówi wicewójt Łukasz Barwinek. •

Młodej Parze życzymy, aby czerpała samą radość
z odkrywania piękna małżeństwa

oraz satysfakcji z kroczenia wspólną drogą przez życie.

Szczęścia i Miłości!
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Święto Wojska Polskiego w Kowali
Doskonale odwzorowanie najdrobniejszych szcze-
gółów, precyzja wykonania i zachwycający warkot 
silników – na lotnisku Klubu Modelarstwa Spor-
towego położonym w Kowali zaprezentowano 
najpopularniejsze modele polskich i latających                   
w polskich barwach samolotów. Wśród nich - PZL 
P.23 Karaś i PZL P.11c w skali gigant. To wszystko, 
by uczcić Dzień Wojska Polskiego przypadający              
w rocznicę Bitwy Warszawskiej. 

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzi-
nie dwunastej wciągnięciem flagi Polski na maszt             
z asystą pocztu flagowego Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kowali. Później nad niebem w Kowali przez 
długie godziny można było podziwiać loty mo-
deli samolotów polskiej konstrukcji oraz latające              
w polskich barwach wojskowych. Podczas licznych 
wejść „na żywo”, które można było oglądać na pro-
filu Klubu Modelarstwa Sportowego, poznaliśmy 
historię poszczególnych modeli, miedzy innymi PZL 
P.50 Jastrząb – jedynego takiego modelu. – W roku 
2014 podjąłem próbę skonstruowania tego modelu 
– mówi Wojciech Pilch - Zdobywałem dokumenta-
cję, fotografie, rozpocząłem jego budowę. W mię-
dzyczasie przebudowałem skrzydło, wyposażyłem 
model w blachy, śrubki, okleiłem folią aluminiową. 
Później okazało się, że konieczna jest wymiana silni-
ka na mocniejszy – wylicza.

Jak mówią konstruktorzy, proces budowy modelu 
trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Pieczoło-
wicie odwzorowane szczegóły pozwalają na cof-
nięcie się do czasów II wojny światowej, a nawet 
wcześniej, kiedy samoloty rozgrywały bitwy na nie-
bie. A i tych podczas imprezy w Kowali. Jak również 
kraks, które, niestety, są dość kosztowne. – Trzeba 
przyznać, że nie jest to najtańsze hobby, a nieraz se-
kundy nieuwagi decydują o tym, że samolot ulegnie 
rozbiciu – mówi Piotr Gołacki, przedstawiciel Klubu 
Modelarstwa Sportowego. – Niemniej jednak, to
z pewnością wciągająca i widowiskowa pasja – do-
daje, zachęcając wszystkich zainteresowanych do 
wizyty na lotnisku w Kowali.

Każdego roku pikniki modelarskie w Kowali przy-
ciągają tłumy widzów. Tak było i tym razem, choć 
– przede wszystkim przed ekranami komputerów, 
gdzie można było obejrzeć transmisję z pokazów. 
Na lotnisku zgromadzili się konstruktorzy i piloci, 
członkowie Klubu Modelarstwa Sportowego, by 
zaprezentować swoje modele i świętować setną 
rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 80-tą rocznicę bi-
twy o Anglię.

Organizatorem wydarzenia był Klub Modelarstwa 
Sportowego w Kielcach, a jego partnerami – Totali-
zator Sportowy i Gmina Sitkówka-Nowiny. •
fot. Wiktor Lass
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Moc atrakcji w gminie
Kończy się lato, powoli wracamy do swoich 
szkolnych i zawodowych obowiązków, wpadamy                
w codzienny rytm. A tymczasem w gminie Nowiny       
we wrześniu szykujecie moc atrakcji – tak dla du-
żych i małych.

Pożegnanie lata
Już 12 września o godz. 16.00 zapraszamy wszyst-
kich na plac zabaw Woli Murowanej. Tam powita-
liśmy lato i tam je pożegnamy. Wydarzenie będzie 
zorganizowane w formie pikniku sąsiedzkiego: moż-
na przynieść koce, krzesła, coś do jedzenia. Przygo-
towaliśmy m.in. animacje dla dzieci i rodzinne gry    
i zabawy. Będziemy wspólnie gotować, a o tym, jak 
robić to zdrowo i bez marnowania żywności pod-
powiedzą specjaliści z Banku Żywności oraz psycho-
dietetyk. Zasadzimy też rośliny w ogrodzie społecz-
nym. Na zakończenie, podczas disco pod chmurką 
zatańczymy hit tegorocznych wakacji z wyzwania 
#JerusalemaDanceChallenge. Organizatorami wy-
darzenia są stowarzyszenie Siła Woli i gmina Sit-
kówka-Nowiny.

Pamięć o tych, których nie ma
Jak każdego roku czcimy pamięć tych, którzy polegli 
w zgórskich lasach: zarówno żołnierzy wyklętych, 
którzy stracili tu życie, jak i partyzantów biorących 
udział w bitwie pod Szewcami, jaka rozegrana zo-
stała 18 września 1944 r. W uroczystej mszy świętej 
każdego roku biorą udział udział mieszkańcy gminy, 
przedstawiciele władz samorządowych, środowisk 
żołnierskich i kombatanckich.

13 września o godz. 14.30 spotkamy się przy sym-
bolicznych miejscach pamięci w zgórskich lasach, 
tam złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Stamtąd wy-
ruszą również uczestnicy podchodów patriotycz-
nych, które zostaną poprowadzone około 3-kilome-
trową leśną trasą. Podchody zostały przygotowane 
we współpracy z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej                

i Obywatelskiej. – Uczestnicy podchodów będą mu-
sieli wykazać się nie tylko wiedzą na temat wyda-
rzeń historycznych, ale i sprawnością i analitycznym 
myśleniem – mówi Jolanta Białek z Ośrodka.

O godz. 15.00 pod pomnikiem bitwy pod Szewcami 
zostanie odprawiona msza święta. Po jej zakończe-
niu udamy się do świetlicy w Szewcach, gdzie zor-
ganizujemy biesiadę patriotyczną. Nie zabraknie 
dobrej muzyki i partyzanckich opowieści oraz gier          
i zabaw dla najmłodszych.

Podczas wydarzenia zbierane będą pieniądze na 
rzecz budowy pomnika pamięci żołnierzy wyklętych, 
którzy zostali rozstrzelani w zgórskich lasach. To 
dzięki zaangażowaniu fundacji „Niezłomni” ośmiu 
z nich udało się odnaleźć, przy czym siedmiu – zi-
dentyfikować. Swą obecnością w komitecie zaszczy-
cili nas m.in. wicewojewoda Rafał Nowak, prezes 
fundacji „Niezłomni” Wojciech Łuczak, nadleśniczy 
Robert Płaski oraz członkowie rodzin żołnierzy wy-
klętych.

Wszyscy razem
Pomimo obostrzeń związanych z epidemią koro-
nawirusa wielki finał Zakręconych! Rodzinnych 
Rajdów Rowerowych odbędzie się. Tradycyjnie 
rozpoczniemy o godz. 13.30 pod basenem „Perła”                         
w Nowinach i wspólnie przemierzymy nowińskie 
szlaki – łącznie około 20 km. Będziemy jechać m.in. 
nowowybudowaną ścieżką rowerową, którą oficjal-
nie otworzymy. Na zakończenie rajdu odbędzie się 
piknik w Szewcach, podczas którego będzie można 
spróbować swych sił na torze przeszkód czy zdobyć 
nagrody w konkursie wiedzy o ruchu drogowym.  
Wszyscy, którzy zapisali się do naszego wyzwania
i od czerwca do września przemierzyli 200 km, mogą 
liczyć na nagrody. Czas na zgłaszanie się do wyzwa-
nia i przeslanie nam swoich tras mija 15 września. 
Spośród wszystkich biorących udział w naszym wy-
zwaniu nagrodzimy też tych, którzy przygotują dla 
nas najciekawszą relację i przemierzą najwięcej ki-
lometrów. Można jeszcze dołączyć do naszej zaba-
wy – szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stro-
nie internetowej www.nowiny.com.pl. •

• Uroczystości odbędą się pod pomnikiem w Szewcach.
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Powitanie lata w Woli
Niemal sto osób bawiło się podczas „Powitania 
lata w Woli” w gminie Sitkówka-Nowiny. Był tur-
niej o puchar Woli, festiwal gier dawnych i kino 
letnie. Dopisała pogoda, a przede wszystkim – hu-
mory. Bawiono się wyśmienicie.

Wola Murowana to jedno z pięciu sołectw w gminie 
Sitkówka-Nowiny. Do niedawna mieszające tu dzieci 
nie miały miejsca do zabawy. Kila lat temu gmina 
wykupiła grunty naprzeciwko remizy, a w ostatnim 
czasie, we współpracy z LafargeHolcim, wybudo-
wała tutaj plac zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym 
i siłownią zewnętrzną. – Cieszę się, że mieszkańcy 
naszego sołectwa mają gdzie spędzać wolny czas. To 
miejsce będzie służyło nie tylko zabawie, ale także 
integracji – mówi sołtys Aneta Wajs. – Przed nami 
jeszcze wiele pracy. Dzięki uprzejmości dyrektora 
Przemysława Podsiedlika z LafargeHolcim powstało 
tu boisk wielofunkcyjne i siłownia zewnętrzna, gmi-
na wybudowała plac zabaw z altaną rekreacyjną. 
Wiosną tego roku pozyskaliśmy rośliny z projektu 
Jestem na pTak!, Dzięki Caritas Polska i Caritas Die-
cezji Kieleckiej lada dzień powstanie tu łąka kwiet-
na i zasilimy teren woda dzięki montażowi beczek 
na deszczówkę, we współpracy z Fundacją Wspólnie 
zasadzimy kolejne rośliny – wylicza radny Piotr Pio-
trowicz, a  jednocześnie wiceprezes stowarzyszenia 
Siła Woli, które opiekuje się tym terenem.

Wyjątkowe powitanie lata
- Organizując powitania lata chcieliśmy zintegro-
wać mieszkańców, ale również podziękować firmie 
Lafarge za wkład w budowę placu zabaw – mówi 
Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-
-Nowiny. – Choć wciąż obowiązuje nas reżim sani-
tarny, zdecydowaliśmy się na zabawę na świeżym 
powietrzy, z zachowaniem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa – wyjaśnia.

• Nie obyło się bez przecięcia wstęgi.

Powitanie lata rozpoczęto od symbolicznego prze-
cięcia wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście      
i mali mieszkańcy Woli Murowanej. Później na bo-
isku wielofunkcyjnym rozegrano turniej, którego 
przebieg był nieco zaskakujący.

Pies gra w piłkę, czyli Turniej o Puchar Woli
Na początku na boisku pojawiło się 14 zawodni-
ków z dwóch drużyn: Woli i Nowin. Drużyna Woli 
składała się z dzieci i młodzieży, drużyna Nowin – 
z dorosłych. Mecz sędziował Piotr Lichota – na co 
dzień prezes i trener GKS Invex Remedies Nowiny. 
Już od samego początku gry na boisku pojawił się 
pies, który jednak nie przeszkadzał zawodnikom.                        
Z każdą minutą emocje rosły i udzieliły się także 
kibicom, dlatego kilku z nich dołączyło do drużyny 
Woli. W drugiej połowie meczu na bramce stanął 
sędzia, zastąpiony później przez jedną z mam. Za-
bawa była wyśmienita i tak naprawdę tylko to się 
liczyło. Mecz zakończył się wynikiem 5:2. Zwycięska 
drużyna z Woli otrzymała pamiątkowy puchar.

Festiwal gier dawnych i wspólne grillowanie
Po ekscytującym meczu przyszła pora na festiwal 
gier dawnych, który został przeprowadzony przez 
pracownice Gminnego Ośrodka Kultury. Skakanka, 
Baba Jaga patrzy czy Stary niedźwiedź – zabawy
z dawnych lat tłumnie przyciągnęły dzieci i mło-
dzież, które bawiły się w nie długo po zachodzie 
słońca. Na wszystkich czekał również poczęstunek 
– kiełbaski i żurek, a także napoje i słodycze przeka-
zane przez Bank Żywności w Kielcach.

Kino letnie
Po zmroku wszyscy zasiedli w leżakach, by obejrzeć 
seans kina letniego. Sensacyjny film Luca Bessona 
„Pozdrowienia z Paryża” został wybrany w głosowa-
niu internautów na profilu facebookowym gminy.
Wspólna zabawa zakończyła się tuż przed północą. •

• Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!
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Pompowali na stadionie
Akcja pomocy została rozpoczęta przez Marcina 
Topora z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszy-
nie. Początkowo zaangażowali się w nią strażacy, 
w krótkim czasie dołączyli przedstawiciele innych 
służb mundurowych, instytucji, firm, organizacji 
pozarządowych.

Akcja polega na robieniu pompek i zbiórce środków 
na leczenie półtorarocznego chłopca – Wojtusia 
Howisa. Wojtuś cierpi na rdzeniowy zanik mięśni 
(SMA). Dla ratowania jego życia potrzebna jest tera-
pia, której koszt wynosi dziewięć milionów złotych.

Również gmina Sitkówka-Nowiny dołączyła do akcji 
– nominowana przez gminę Brójce, sołectwo Mo-
dlimowo oraz DPS w Zgórsku postanowiła zaprosić 
wszystkich mieszkańców do udziału w akcji.

25 czerwca o godz. 16.00 na stadionie w Nowinach 
zjawiło się ponad 80 osób. To mieszkańcy gminy, 
radni, kluby sportowe: GKS Ekom Invex Remedies 
Nowiny, GKS Zio-Max Nowiny, Nowińska Akademia 
Futsalu, stowarzyszenie Siła Woli, Koło Gospodyń 
Nowoczesnych, OSP Kowala, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Nowinach,  Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowinach, Centrum Usług Wspólnych 
oraz Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny.

Do dalszej zabawy nominowano: prezydenta Kielc 
Bogdana Wentę i Urząd Miasta Kielce, Władysła-
wa Kosiniaka-Kamysza oraz redaktora naczelnego 
„Echa dnia” Stanisława Wróbla wraz z pracownika-
mi redakcji. •• W #gaszynchallenge w Nowinach wzięło udział ponad 80 osób.

Rozwijamy turystykę
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”          
w partnerstwie z pięcioma innymi LGD z terenu 
województwa świętokrzyskiego przystąpiła do re-
alizacji projektu mającego na celu wzrost atrakcyj-
ności turystycznej i promocję obszarów gmin Mo-
rawica, Chęciny i Sitkówka-Nowiny. Projekt nosi 
nazwę „ŚWIAT” co oznacza - Świętokrzyska Wspól-
na i Aktywna Turystyka".

Obszar LGD „Perły Czarnej Nidy” to jeden z najatrak-
cyjniejszych turystycznie obszarów Ziemi święto-
krzyskiej. Niewątpliwie największe jego bogactwo 
to historia z Zamkiem Chęcińskim w tle, pałace, 
dwory, kościoły, to także rzeki, zbiorniki wodne, 
lasy, jaskinie, muzea, zabytki techniki, kaplice, ka-
pliczki oraz liczne szlaki turystyczne i pewnie długo 
można by jeszcze wymieniać. Dzięki nim obszar LGD 
jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, 
a dzięki realizacji projektu ŚWIAT mamy nadzieję, że 
stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalny.
W ramach projektu LGD zaplanowała szereg zadań,   
a część z nich już zrealizowała, o czym z pewnością 
część z Państwa mogła się już naocznie przeko-
nać. Najgłośniej w ostatnim czasie było o nowym 
punkcie na turystycznej mapie LGD jakim stało się 
odtworzone stanowisko czołgu Pantera z okresu             
II Wojny Światowej, znajdujące się w lesie w Rado-
micach, przy drodze do Łabędziowa. Przypomnijmy, 
że jest to w miejscu, gdzie przed największą bitwą 
pancerną w regionie, która miała miejsce w stycz-
niu 1945 r. stacjonowało ok 57 czołgów niemieckie-
go okupanta Pantera z 16 Dywizji Pancernej (Pan-
zer Regiment 2) mających za zadanie powstrzymać 
nadciągające ze wschodu wojska sowieckie I Frontu 
Ukraińskiego. Do dnia dzisiejszego zachowały się 
stanowiska dla niemieckich pojazdów pancernych 
w tym 57 słynnych czołgów typu Pzkpvw V Panther. 

• LGD stworzy nowe szlaki turystyczne.
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Dla wielu osób przejeżdżających obok tych stano-
wisk historia jaka tu się rozgrywała pozostawała 
nieznana. 
Obok stanowiska ustawione zostały dwie tablice 
informujące tych wydarzeniach oraz o walorach 
przyrodniczych okolicznych lasów. Tablicę ustawio-
no również obok zalewu Morawica oraz w centrum 
Lisowa. Tablica obok zalewu informuje o szlaku 
pancernym, na który składają się krzyże przydroż-
ne wykonane po wojnie z elementów uzbrojenia, 
wspomnianego wyżej stanowiska czołgowego oraz 
krzyża pojednania w Radomicach. Tablica w Liso-
wie przedstawia opis bitwy pancernej jaka miała tu 
miejsce, a także radzieckie schematy przebiegu tej 

bitwy i radzieckiej ofensywy w regionie.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w gminie Mo-
rawica jest odnowienie oznakowania szlaku rowe-
rowego – niebieskiej pętli wokół gminy. Szlak ten 
został oznakowany w 2007 r. i przed odnowieniem 
oznakowania niemożliwe było przejechanie bez błą-
dzenia całego odcinaka dla osoby nie znającej tere-
nu. Przypomnijmy, że szlak ten liczy 45 km i w więk-
szości prowadzi drogami asfaltowymi. W ramach 
modernizacji w kilku miejscach został  zmieniony 
jego przebieg, co wynika z faktu, że niektóre odcin-
ki stały się nieprzejezdne bądź też ich przejechanie 
nastręczało sporych trudności. Nowe znaki namalo-
wane zostały na drzewach, słupach itp. zgodnie ze 
sztuką znakowania szlaków turystycznych i nikt nie 
powinien mieć problemów z przejechaniem trasy 
szlaku... no może poza jednym odcinkiem. W Bilczy 
jadąc ulicą Ściegiennego tuż przed drogą krajową 
oznakowanie się urywa. To z powodu remontu drogi 
krajowej na chwilę obecną nie ma możliwości ozna-
kowania szlaku, na tym krótkim odcinku. W każdym 
razie należy kierować się w na drugą stronę drogi 
73 w ulicę Marmurową i analogicznie w drugą stro-
nę, bo szlak jest oczywiście dwukierunkowy. 
 
Następnym zadaniem w ramach projektu są kon-
ferencje dot. wydarzeń z okresu II Wojny Świato-
wej i promujące szlak pancerny. Dwie takie kon-

ferencje już się odbyły. Pierwsza miała miejsce 
dn. 05.09.2019 roku w Centrum Kultury i Sportu              
w Chęcinach w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej. Prelegentami byli dwaj znakomici goście 
prof. zw. dr hab. Adama Massalski oraz mgr Marek 
Jończyk z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej 
w Kielcach. Prelekcja Pana Jończyka nosiła tytuł: 
Wojna obronna 1939 r. na kielecczyźnie natomiast 
Profesor Massalski mówił o „Konsekwencji wrze-
śnia 1939 r. - okupacji niemieckiej oraz tajnym na-
uczaniu i zagładzie Żydów chęcińskich”. Wydarzeniu 
towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych, zapre-
zentowane zostały oddziały obu walczących stron 
- Wojska Polskiego i Wehrmachtu, a także samo-
chód Steyr 1500 z działkiem przeciwlotniczym flak 
38. Druga konferencja miała miejsce 17.01.2020 r.         
w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. 
Prelegentami byli Konrad Maj z Archiwum Państwo-
wego w Kielcach oraz dr. Michał Zawisza z Delega-
tury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Pre-
lekcja Pana Maja nosiła tytuł: „Bitwa pancerna w 
styczniu 1945 i pozostałości wojenne w krajobrazie 
wsi" natomiast dr Zawiszy „Wyzwolenie, którego 
nie było". Zaprezentowana została wystawa archi-
walnych zdjęć z okresu powojennego oraz zdjęć 
elementów uzbrojenia wykorzystywanych w gospo-
darstwach domowych, a także krzyży przydrożnych 
wykonanych z pozostałości wojennych. Zaprezen-
towany zostały niemiecki transporter opancerzony 
Sdkfz 251 oraz żołnierze w niemieckich i radzieckich 
mundurach z tamtego okresu. W obu uroczysto-
ściach udział wzięło wielu znakomitych gości oraz 
liczna grupa uczniów ze szkół. Mamy nadzieję, że ta 
młodzież będzie dzisiaj zdolna do empatii i porów-
nując styczeń 1945 z styczniem 2020 roku zobaczy 
jak ważna jest wolna niepodległa ojczyzna, jak do-
brze jest się uczyć w polskiej szkole, bez okupanta 
na ulicy, który siał zagładę i terror. Trzecia konfe-
rencja będzie miała miejsce w Gminnym Ośrodku 
Kultury „PERŁA” w Nowinach.

18 września 1944 r. w szewczańskich lasach w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny rozegrała się bitwa, w której 
batalion Antoniego Hedy pokonał oddziały nie-
mieckie. Walkę stoczyły 2 ppLeg. i 3pp Leg., które 

• Ekspozycja podczas konferencji w Morawicy.

• Stanowiska dla niemieckich pojazdów pancernych.
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dotarły do lasów Pasma Zgórskiego. Ich zadaniem 
było m.in. odciągnięcie uwagi Niemców od rejonu 
Korczyna i Fanisławic. Główną przyczyną był prze-
widywany plan ataku na Kielce, co wiązało się z ko-
niecznością pozostawania dodatkowych sił wojsk 
polskich w odwodzie.
Kolejne zadanie zrealizowane zostało w gminie 
Sitkówka-Nowiny, gdzie zamontowano dwie samo-
obsługowe stacje naprawy rowerów. Pierwsza zlo-
kalizowana została w miejscowości Szewce obok Po-
mnika Partyzantów Armii Krajowej, druga zaś obok 
pływali „Perła”. Stacje wyposażone są w profesjo-
nalne narzędzia i korzystać z nich mogą wszyscy, 
którzy tego potrzebują. 

Ostatnim zadaniem, o którym możemy mówić           
w trybie dokonanym jest modernizacja szlaków 
turystycznych Ścieżka Mnicha oraz  archeo- geo-
logicznego w gminie Chęciny. Tytułowy Mnich to, 
to kamienna postać w mnisim habicie z kapturem, 
ustawiona na wzgórzu w pobliżu kościoła św. Bar-
tłomieja, z zarysem zamku w tle. W ramach zadnia 
zostały wykonane prace związane z podniesieniem 
walorów estetycznych infrastruktury na szlaku,
w tym wyczyszczenie oraz impregnacja tablic infor-
macyjnych, drewnianych i kamiennych figur, wymia-
na siedzisk w ławkach, a także czyszczenie, malowa-
nie barierek i murku na Ścieżce Mnicha oraz wiaty 
turystycznej na Górze Rzepka. Zakupiono także aku-
mulatory do podświetlenia Jaskini Piekło w Skibach. 
Do zrealizowania pozostało jeszcze kilka zadań,               

w tym wyznaczenie nowego szlaku pieszego Dale-
szyce-Chęciny przez Morawicę. Szczegółowy prze-
bieg szlaku znajdziecie Państwo w najnowszym wy-
dawnictwie LGD „Perły Czarnej Nidy” – „Przewodnik 
dla pasjonatów przygody + praktyczna mapa”, któ-
rego elektroniczna wersja dostępna jest na naszej 
stronie http://www.perlycn.pl/dok/2014_2020/
wlasny/Do_pobrania/Przewodnik.pdf, a po papiero-
wą zapraszamy do biura LGD lub punktów informa-
cji turystycznej. W ramach projektu powstaną także 
dwa pomosty do wyciągania kajaków. Usytuowane 
zostaną na Czarnej Nidzie w Morawicy obok muszli 
koncertowej i Wolicy tuż przed młynem. Wydana 
zostanie także książka dotycząca wydarzeń z okre-
su II Wojny Światowej i lat powojennych, w której 
opisany zostanie także szlak pancerny, o którym wy-
żej była mowa. Podejmowane będą także działania 
promujące region. 
Dzięki projektom współpracy, jakie są realizowane          
w okresie programowania na lata 20014-2020 po-
wstało wiele wspólnych inicjatyw, które przyczyniły 
się wzmocnienia aktywności lokalnych mieszkań-
ców, powstania wartości dodanej w postaci wymia-
ny doświadczeń i wielopłaszczyznowej współpracy 
niezbędnej do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. 
Mamy nadzieję, że realizowany przez nas projekt 
choć w małym stopniu spełnia Państwa oczekiwa-
nia oraz, a zrealizowane zadania będą inspiracją do 
podejmowania kolejnych wyzwań. •

LGD Perły Czarnej Nidy

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach po-
stanowili pomóc środowisku naturalnemu. Będą 
zbierać deszczówkę i wysieją łąkę kwietną. A to 
wszystko dzięki pozyskaniu grantu z projektu „Lau-
dato Si” zainicjowanego przez Caritas Polska we 
współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej.

Kropla do kropli
– Brak opadów atmosferycznych i wysoka tempera-
tura prowadzą do jednego – suszy. A ta – do znacz-
nego wyczerpania zasobów wodnych w dorzeczach, 
zagrożenia pożarowego, klęski nieurodzaju. W roku 
2020 to najpoważniejszy problem środowiskowy,
z którym przyjdzie zmierzyć się mieszkańcom zarów-
no miast, jak i wsi. W Polsce deficyt wody narasta od 
dziesięcioleci – mówi Agata Ludew, koordynatorka 
projektu. – W naszej gminie powstał pierwszy ogród 
społeczny w Woli Murowanej. Ogród funkcjonuje, 
ale są duże utrudnienia w związku z podlewaniem 
– brak jest tu dostępu do wody bieżącej, a rośliny 
wymagają regularnego nawadniania ze względu na 
to, iż jest to bardzo młody ogród. Po zrobieniu burzy 
mózgów w naszym Szkolnym Kole Caritas postano-
wiliśmy, że postaramy się w jakiś sposób temu zara-
dzić – wyjaśnia.

Ogród zostanie wyposażony w system magazynowa-
nia wody (rynny zamocowane na altanie, z których 
będzie spływała woda do beczek), powstanie też 
łąka kwietna, która nie tylko wzbogaci ekosystem, 
ale także zwiększy poziom wilgotności powietrza       
i nie będzie przyczyniać się do wysuszenia gleby.       
Z myślą o ptakach i owadach zostaną zamontowane 
pojniki, co pomoże im przetrwać największy okres 
suszy. Dzieci i młodzież wezmą udział w warsztatach 

• Szkolne Koło Caritasu pozyskało grant z Caritas Laudato Si.
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edukacyjnych poświęconych zagadnieniom zwią-
zanym z wodą i ochroną je zasobów. Odbędą się 
one w miesiącu święta Stworzenia, bezpośrednio 
nawiązującego do Encykliki Laudato Si, stanowiąc 
podsumowanie działań proekologicznych podejmo-
wanych w duchu encykliki. Dzięki realizacji projektu 
ogród społeczny i jego „mieszkańcy" – ptaki, owady, 
rośliny będą mieli większy dostęp do zasobów wod-
nych, dzięki czemu ich szanse na przetrwanie suszy 
znacznie wzrosną. Skorzystają na tym także ucznio-
wie szkoły, ich opiekunowie i użytkownicy ogrody 
społecznego – dzięki osobistemu zaangażowaniu     
w realizację projektu wzrośnie ich świadomość eko-

logiczna i zaangażowanie w dbanie o przyrodę. Dba-
n ie  o  ogród  nauczy  dz iec i  odpowiedz ia lnośc i
i rozważnego korzystania z zasobów naturalnych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu przy 
Szkolnych Kołach Caritas – rok 2020, w ramach 
projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ 
w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokal-
nych” >>> http://laudatosi.caritas.pl/ •

fot.: Caritas Diecezji Kieleckiej

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, 
realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

Stypendia wójta przyznane
78 uczniów otrzymało stypendia wójta gmi-
ny przyznawane na mocy Uchwały Rady Gminy. 
56 uczniów otrzymało stypendia naukowe, a 22 
uczniów – sportowe.

- Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w 
nauce przysługuje uczniom, którzy w danym roku 
szkolnym spełnili następujące warunki:
a) w szkole podstawowej - uzyskali średnią ocen co 
najmniej 5,5;
b) w klasach szkół ponadpodstawowych - uzyskali 
średnią ocen co najmniej 5,1; lub
c) uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu, 
olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz spo-
sobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olim-
piad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm. ) lub 
konkursu rekomendowanego lub objętego patrona-
tem Kuratora Oświaty bądź Ministra Edukacji Naro-
dowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim – wy-
jaśnia Justyna Skrzypczyk, kierownik Centrum Usług 
Wspólnych. Z kolei prawo do ubiegania się o sty-
pendium sportowe Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny 
przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkol-
nym w konkurencji indywidualnej byli finalistami w 
zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w konku-
rencji zespołowej zajęli miejsca od pierwszego do 
trzeciego w zawodach sportowych, turniejach, mi-
strzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Łącznie przyznano 56 stypendiów naukowych,           
w tym -za średnią ocen dla 47 osób, za średnią ocen 
plus za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata kon-
kursu dla 5 osób, za tytuł finalisty 4 osoby. Stypen-
dia sportowe trafiły do 22 osób.

W Szkole Podstawowej w Nowinach nagrodzono 
44 osoby (36 stypendia naukowe, 8 sportowych),           
w ZSP w Nowinach: Liceum Mistrzostwa Sportowe-
go: 8 osób (stypendia sportowe), w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Bolechowicach: 17 uczniów 
(stypendia naukowe), w Zespole Placówek Integra-
cyjnych w Kowali: 9 uczniów (3 naukowe, 6 sporto-
wych).
- Niezwykle żałuję, że w tym roku nie mogę bezpo-
średnio pogratulować uczniom osiąganych przez 
nich sukcesów.  – mówi wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Liczba stypendystów kazdego roku pokazuje, 
że mamy w naszej gminie naprawdę zdolną mło-
dzież, która jest dla nas powodem do dumy - pod-
kreśla.

SP Kowala:
- stypendia naukowe: Michalina Bodzioch, Mikołaj 
Sylwar, Maria Joanna Frączek,
- stypendia sportowe: Wojciech Kwiecień, Aleksan-
der Wójcik, Kuba Chojnecki, Bartosz Morzeński, Ja-
kub Górajski, Tymoteusz Kwiecień

SP Bolechowice:
- stypendia naukowe: Natalia Janus, Mikołaj Pękal-
ski, Bartosz Prędotka, Kacper Stachura, Jan Chro-
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bot, Franciszek Pabjan, Robert Woś, Dawid Barto, 
Mikołaj Kasperek, Hanna Sobczyk, Karol Szymonek, 
Paulina Pyczek, Julia Kruk, Krzysztof Martyniszyn, 
Aleksandra Woś, Weronika Jarząb, Oliwia Wajs

SP Nowiny
- stypendia naukowe: Maciej Niziołek, Wiktor Ka-
sza, Lena Bartkiewicz, Aleksandra Kotwica, Katarzy-
na Zwierzchowska, Gabriela Zabłocka, Milena Kem-
pa, Oliwia Łysak, Anna Stępniewska, Oliwia Wójcik, 
Julia Kopolovets, Szymon Sołtys, Maya Konieczna, 
Anna Kaczmarska, Natan Wójcik, Jowita Gryń, Karol 
Adamczyk, Wiktor Januszek, Paulina Okła, Natalia 
Lifke – Dobrzańska, Małgorzata Gajek, Wiktoria Ba-

siak, Antoni Bąbel, Aleksandra Domańska, Amelia 
Szymkiewicz, Alan Baran, Emilia Biernat, Alicja Cę-
cek, Piotr Szczepanik, Antonina Nowaczkiewicz, Ga-
briela Toczek, Adam Czarnecki, Jakub Topór, Oskar 
Przeworski, Tomasz Nockowski, Alicja Wawrzecka, 
Wiktor Domagała, Luiza Konopacka, Franciszek 
Gouzd
- stypendia sportowe: Karol Adamczyk, Wiktor Ja-
nuszek, Antoni Bąbel, Lena Janus, Jakub Giełżecki

Liceum w Nowinach:
- stypendia sportowe: Igor Podsiadły, Dawid Tutaj, 
Karol Pawłowski, Kacper Załęcki, Mateusz Rodak, 
Filip Szmajder, Oskar Jabłoński, Hubert Jaroń. •

Nowińskie liceum z patronem
W przerwie ćwierćfinałowego meczu Pucharu Pol-
ski pomiędzy GKS Nowiny a Wisłą Sandomierz 
uroczyście podpisano umowę, na mocy której 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej objął patrona-
tem Szkolę Mistrzostwa Sportowego w Nowinach.         
Ze stron Związku podpis złożyli: Mirosław Mali-
nowski (prezes Zarządu) oraz Tomasz Domaradzki 
(wiceprezes Zarządu). Szkolę Mistrzostwa Sporto-
wego reprezentowali: Sebastian Nowaczkiewicz - 
wójt Gminy Sitkówka Nowiny i Kornelia Bem Ko-
zieł - dyrektor ZSP w Nowinach.

- Na mocy porozumienia będziemy pomagać part-
nerom w wielu płaszczyznach. Począwszy od pod-
noszenia umiejętności młodych piłkarzy, poprzez 
wsparcie trenerów szkoły w zakresie szkoleniowym, 
pomocy merytorycznej w działaniu, nawiązywaniu 
kontaktów z innymi ośrodkami piłkarskimi, koń-
cząc na wsparciu w zdobywaniu biletów na różnego 
rodzaje mecze czy pomocy w otrzymaniu sprzętu 
sportowego - podkreślił prezes Malinowski. 

• Podpisanie umowy.

- Cieszę się, że mamy takiego mecenasa naszego 
projektu. To ważne, bo współpraca z ŚZPN może 
przynieść wiele korzyści - podsumował wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz. •

Nowiny niepokonane
GKS NOWINY 2005 został zwycięzcą I Turnieju Pił-
karskiego Gmin Partnerskich o Puchar Wójta Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Nowaczkiewicza, który odbył 
się 3 lipca 2020 r. na nowińskim stadionie.

W zmaganiach turniejowych uczestniczyły zespo-
ły REGA ARENA TEAM Płoty, Partyzant Radoszyce, 
GKS Nowiny 2006 oraz GKS Nowiny 2005. Turniej 
rozegrały roczniki 2005 – 2007. – Planowaliśmy, że 
w turnieju wezmą udział drużyny z Bracławia i El-
sterberga. Niestety, z powodu epidemii nie mogły 
one dotrzeć do Nowin – wyjaśnia wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Idea zorganizowania turnieju 
narodziła się już wiele miesięcy temu. Nie da się 
ukryć, że współzawodnictw sportowe jest doskona-
łym sposobem nie tylko na doskonalenie własnych 
umiejętności, ale również na naukę bycia fair play 

• Zwycięska drużyna GKS Nowiny 2005..
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mistrz Michał Pękala, który towarzyszył piłkarzom 
podczas turnieju. Kibicowała również liczna repre-
zentacja miasta  gminy Płoty na czele z burmistrzem 
Radosławem Mackiewiczem, który nie ukrywał fa-
scynacji Nowinami – Jestem tutaj po raz pierwszy   
i musze przyznać, ze jestem pod ogromnym wraże-
niem. Infrastruktura sportowa, jaką dysponujecie, 
jest godna pozazdroszczenia – podkreślał.

Zadowolenia z wyników turnieju nie krył trener 
rocznika 2005 Łukasz Góral. – To doskonałe pod-
sumowanie naszej wieloletniej współpracy. Cieszę 
się, że moi podopieczni świetnie sobie radzą w roz-
grywkach, ale przede wszystkim, że tworzą zgrany 
zespół, bo tak naprawdę to jest najważniejsze – 
wyjaśniał. •

czy integrację. Dzięki takim turniejom nasza mło-
dzież nie tylko sprawdza swoje postępy, ale także 
zawiera nowe znajomości. Płyną z tego wyłącznie 
korzyści – wyjaśniał.

Turniej został rozegrany w systemie „każdy z każ-
dym”. Po rozegraniu wszystkich meczów końcowa 
klasyfikacja wyglądała następująco:
1. GKS Nowiny 2005
2. Reda Arena Team Płoty
3. GKS Nowiny 2006
4. Partyzant Radoszyce
– Serdecznie dziękuję za dzisiejszy turniej i już dziś 
zapraszam, zarówno nowińskie drużyny, jak i Pana 
Wójta, do Radoszyc, gdzie będziemy mogli się zre-
wanżować i rozegrać kolejne mecze – mówił bur-

• Na trzecim miejscu uplasaował się GKS Nowiny 2006.

• To były prawdziwe piłkarskie emocje.

Zmagania GKS Zio-Max Nowiny w IV lidze
Po skróconym sezonie 2019/2020 GKO Zio-Max no-
winy rozpoczął rundę jesienną w IV lidze. Nadzieje 
kibiców rozbudził doskonały wynik, z jakim GKS 
zakończył poprzedni sezon. Po przerwie na boisku 
spowodowanej brakiem meczów nasi zawodnicy 
jeszcze nie są jednak w doskonalej formie, ale li-
czymy, że wkrótce się to zmieni.

Nowy sezon zainaugurował mecz wyjazdowy               
we Włoszczowie. 19 lipca GKS Zio-Max Nowiny zo-
stał podjęty przez Hetmana Włoszczowę. - Niestety, 
to był bolesny start sezonu w naszym wykonaniu. 
Do Nowin wracamy bez punktów – mówił prezes 
klubu Przemysław Cichoń. Tego dnia na wyjeździe 
drużyna straciła dwie bramki.

Tydzień później w Starachowicach w meczu z SKS 
Star Starachowice GKS Zio-Max Nowiny zdobył kom-
plet punktów, strzelając aż trzy bramki. Pierwsze 
gole w tym sezonie zdobyli Bartosz Papka i Jakub 
Olearczyk. Tego dnia drużyna straciła jedną bramkę.

Rozgrywki ligowe po kilku miesiącach wróciły          
do Nowin dopiero 3 sierpnia. Na własnym boisku                     
z meczu z AKS 1947 Busko-Zdrój GKS Zio-Max No-

winy strzelił aż cztery bramki, wygrywając do zera 
(Szmalec, Olearczyk x2, Bujak). - Wspaniałym do-
pingiem wykazali się nasi kibice, serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie okazane nam podczas meczu, 
z pewnością byliście dziś naszym 12 zawodnikiem 
– komentował Przemysław Cichoń.

W czwartej, wyjazdowej kolejce, nasi zawodnicy 
przegrali z Moravia Morawica 3:1. Po ligowej poraż-
ce w Morawicy piłkarze GKS-u podjęli na własnym 
stadionie MKS Orlicz Suchedniów. Doskonale roze-
grana druga polowa meczu przesądziła o spekta-
kularnym zwycięstwie – 5:1. Bramki strzelili: Kuba 
Olearczyk (2x), Wojciech Niebudek, Bartosz Papka, 
Dominik Szewczyk.
22 sierpnia, w rozegranym w Połańcu meczu, nasi 
zawodnicy przegrali 0:1.

Po sześciu kolejkach GKS Zio-Max Nowiny plasuje 
się na dziewiątej pozycji w tabeli. •
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Zawodnicy sumo znów wracają do Nowin!
godz. 9.00 – Zawody Pucharu Polski Dzieci
godz. 10.30 – Losowanie zawodniczek i zawodników 
w grupie kadetów i młodzików
godz. 10.40 – Zawody Pucharu Polski Kadetek i Ka-
detów, Młodziczek i Młodzików
godz. 12.00 – Uroczyste otwarcie zawodów
od godz. 12.20 – Ciąg dalszy walk sumo, finały, de-
koracja zawodników
 
Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympa-
tyków sportu!

Zawody będą realizowane zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami oraz wytycznymi Głównego Inspek-
tora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Minister-
stwa Edukacji Narodowej, w związku z epidemią 
COVID-19.

Karol Kucharczyk
prezes Guliwer Kielce

12 września 2020 roku w Nowinach, pod patrona-
tem Sebastiana Nowaczkiewicza Wójta Gminy Sit-
kówka – Nowiny, odbędzie się Puchar Polski Kade-
tek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci 
w Sumo.

Puchar Polski w Sumo jest imprezą sportową rangi 
ogólnopolskiej, w której biorą udział zawodniczki
i zawodnicy z całego kraju (w wieku do 16 lat). Są to 
kwalifikacje do mistrzostw Europy. 

Program zawodów
Piątek: 11.09.2020 r. 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Nowiny, ul. Gim-
nazjalna 1.
Przyjazd ekip
Waga zawodniczek i zawodników

Sobota: 12.09.2020 r.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Nowiny, ul. Gim-
nazjalna 1.
godz. 9.00– 09.30 – II waga zawodniczek i zawodni-
ków + kontrola ważności badań

Dziennik pandemiczny (fragmenty)
Już prawie nie pamiętamy, jak to się wszystko zaczęło. 12 marca 2020 r. podjęto decyzję o zamknięciu 
szkół, kilka dni później - wielu instytucji i przedsiębiorstw. Z dnia na dzień ogarniał nas coraz większy 
niepokój. Pierwsze tygodnie koronawirusa w Polsce uwieczniła na papierze Pani Lidia Jędrocha-Kubicka. 
Spójrzmy na nie Jej oczami.

Zapis zwątpienia

12 marca 2020
Wiodącym tematem jest koronawirus. Obecny
w rozmowach, we wszystkich środowiskach w całym 
kraju, na świecie. Skupia na sobie uwagę, a wyobraź-
nia dopatruje się nawet końca świata. Przywłaszcza 
myśli, zabiera spokój. Właśnie dowiedziałam się, że 
od jutra uczniowie nie pójdą do szkół. Skończyłam 

lekcje i udałam się na zakupy. Godzina trzynasta,
a do sklepu trudno się wcisnąć. Ale co ja mam ku-
pić? – zastanawiałam się w myślach. Nagle usłysza-
łam głos koleżanki: Kup spirytus i papier toaletowy 
‒ krzyknęła w moją stronę. Kupiłam litr spirytusu             
i papier toaletowy. Wróciłam do domu. Wtedy zo-
rientowałam się, że nie mam   chleba. Przecież ta 
choroba wstąpiła do nas na chwilę – pomyślałam. 
Jedzenia nie zabraknie. Gorączkowo zaczęłam czy-
tać informacje w internecie. Przedstawiciele branży 
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spożywczej zapewniają, że są dobrze zaopatrzeni. 
Produkcja żywności               w Polsce jest na wyso-
kim poziomie, są zapasy. Jesteśmy krajem rolniczym, 
niemal samowystarczalnym. Ta informacja   odrobinę 
mnie uspokoiła.
Staram się oddzielić rzeczywistość od newsów. Oglą-
dam wieczorne wiadomości. Pojawiają się prośby
o ograniczenie wizyt w różnego rodzaju placówkach. 
Odwołano egzaminy prawnicze, zawieszono msze, 
porody rodzinne, zamknięto sieć kin, wstrzymano po-
dróże z Europy do USA. Przez okres dwóch tygodni 
będą zamknięte szkoły, przedszkola i uczelnie. Jesz-
cze nie panika, ale trudno zachować spokój. Myślę, 
że najtrudniejsze dni dopiero przyjdą. Przed snem po-
wiedziałam do siebie: Obserwuj wszystko uważnie, 
żeby ci nic nie umknęło. Zaczynam mówić do siebie. 
O Boże!

Dziś 51 potwierdzonych przypadków zakażenia koro-
nawirusem. Odnotowano 20 nowych, 
pierwszy zgon

19 kwietnia 2020
Ciepłe, kwietniowe popołudnie. W ułamku sekundy 
spokój niedzieli umknął. Zaledwie kilkaset metrów 
od domu pojawił się ogień i czarny słup dymu. Sta-
łam przy wschodnim oknie z nosem przyklejonym do 
szyby. Zdrętwiałam. Potężny wybuch wstrząsnął oko-
licą. Gigantyczny pożar. Zatrzęsły się meble i szyby 
w oknach. Co chwilę słychać eksplozje chemicznych 
oparów. Trudno było się nie przerazić tym widokiem. 
W ogniu stanęło składowisko odpadów, którego 
mimo starań prowadzonych od kilku miesięcy, nie 
udało się usunąć. Brudne kłęby całkowicie zasłoni-
ły niebo. Odwróciłam twarz od okna i krzyknęłam: 
Musimy uciekać! Przełożyłam torebkę przez ramię, 
zakręciłam gaz i przelałam w słoik strogonowa. Mąż 
zabrał ze stołu owoce i spirytus. Zbiegając po scho-
dach, złapałam smycz psa i prosto do samochodu. 
Na ulicy korek, po chwili ktoś nas wpuścił. Jedziemy, 
wciąż nas mijają wozy strażackie i policja. Zatrzy-
mamy się u syna na plebanii – pomyślałam. Potem 
zobaczymy co dalej. Razem z nami po niebie płynę-
ła czarna smuga dymu. Nagle przełożyłam rękę na 
tylnie siedzenie, jakbym czegoś szukała. Odwracając 
się, krzyknęłam: Boże! ‒ zapomniałam jamnika. Łzy 
same napłynęły mi do oczu. Wracamy – krzyknęłam! 
Byliśmy na drodze expressowej około 30 kilometrów 
od domu. Musieliśmy przejechać jeszcze kilka kilo-
metrów, żeby zawrócić. Kilkaset metrów od domu 
zatrzymała mnie policja. Ulica zamknięta. Wprowa-
dzono alarm zagrożenia chemicznego. Rozpoczęto 
ewakuację mieszkańców. Błagam policjanta, żeby 
mnie przepuścił, zabiorę tylko psa. Miałam wrażenie, 
że patrzy na mnie jak na wariatkę i zaraz puknie się 
w czoło. Pewnie widząc moje zapłakane oczy, pozwo-
lił mi wrócić. Pieszo. Kilka metrów przeszłam, potem 
biegłam płacząc w głos. Jest! Sara stała przy bramie 
i czekała na mnie. Wiedziała, że po nią wrócę. Złapa-
łam ją pod pachę i znowu biegłam, ile sił w nogach. 
Wsadziłam na tylne siedzenie. Bezskutecznie próbo-
wałam zapanować nad łzami, które rozmazywały mi 
i tak zmętniały obraz. Chciałam coś powiedzieć, ale 

tylko rozchyliłam usta i poruszyłam nimi. Jak mo-
głam, jak mogłam o niej zapomnieć. Dręczyły mnie 
wyrzuty sumienia. Sara to członek naszej rodziny. 
Jest z nami 16 lat. Towarzyszy nam niemal na każdym 
kroku. Nawet wakacje z nią spędzamy. Wybieram ho-
tele, do których przyjmują z psami. W Kazimierzu nad 
Wisłą zna wszystkie ścieżki, którymi    chodzimy. Gdy 
wracam z pracy, wita mnie rozmachanym ogonem. 
Mój mały kudłacz szorstkowłosy. Część ludzi nie rozu-
mie, jak można tak zżyć się z psem.
Po godzinie dotarliśmy do syna, byliśmy ponad pięć-
dziesiąt kilometrów od domu, a na niebie wciąż wi-
doczny ciemny pas dymu. Poczułam uczucie ciężkości 
w żołądku. To zapewne z nerwów. Ale afera w Nowi-
nach. Mówili o nas w wiadomościach na wszystkich 
programach, w całej Polsce!
Wreszcie minęła obfitująca w wydarzenia niedziela.

Zakażonych ‒ 9287, 360 ofiar śmiertelnych

31 maja 2020
Ostatni dzień Zapisu zwątpienia i ostatni zimnego 
maja. Choć pandemia nadal przyrasta   dostosowa-
łam się do niej. Na nowo wracam do życia. Dobre sło-
wa, dobre emocje. Czuję, że mogę dużo, ale jeszcze 
nie wszystko. Czy izolacja pociągnie za sobą jakieś 
skutki, zmiany na poziomie psychiki? Nie wiem. Ta 
gmatwanina wielu spraw, bezsilność, osamotnienie 
często wyprowadzały mnie z równowagi.
Przez te dwa miesiące nie było wielkiego świata, ale 
cztery ściany i życie w nich. Czy to wszystko prędko 
się zapomni? Zresetuję to, czego doświadczyłam? 
Będę się cieszyć każdą chwilą, minutą? Czy oby po-
trafię nie rozpamiętywać, co było wczoraj? Docenię 
małe rzeczy? Może odczekam i wrócę do tych samych 
nawyków? Czas na nikogo nie poczeka, to ja muszę 
go dogonić, mierzyć się z rzeczywistością. Świat już 
się obudził z pandemicznego snu   i nie jest bardziej 
zielony. Żeby tylko ludzie się nie zachłysnęli znosze-
niem restrykcji i nie zaczęli masowo imprezować. Bo 
sytuacja może się powtórzyć. Musimy wszyscy inteli-
gentnie działać i mieć się na baczności. Nie wystarczy 
doprowadzić konia do wodopoju, koń jeszcze musi 
się napić. Zasypiam z nadzieją, że ten wirus nie jest 
niezniszczalny i nie zostawi swoich oparów. Postawi 
kropkę, a nie znak zapytania. I choć przemodelował 
życie, jutro ruszam w odmienioną przyszłość. Nową 
normalność. Prawdą jest, że wszyscy zdawaliśmy eg-
zamin bez przygotowania. A może to był tylko spraw-
dzian ze zwykłej, ludzkiej życzliwości? Co dalej? Czas 
pokaże. Bez dystansu, ale na pewno będę ostrożniej-
sza.
I jeszcze coś z pozytywów. Podczas tej izolacji na-
uczyłam się płacić rachunki przez internet, smaczniej 
i dietetycznie gotuję, i nie przytyłam dwóch, staty-
stycznych kilogramów. I to jest mój pandemiczny suk-
ces.

Zakażonych ‒ 23 786, 1064 ofiary śmiertelne*
*Dane statystyczne i bieżące informacje na podsta-
wie środków masowego przekazu. •

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Dzieje Nowin
Pierwotnie jako Osiedle Nowiny, stanowiły zespół 
domów wielorodzinnych (tzw. bloków), wznoszo-
nych od 1962 r. jako zaplecze mieszkaniowe dla pra-
cowników zakładów przemysłowych zwanych „Bia-
łym Zagłebiem”. W roku 2012 zmieniono urzędowo 
nazwę miejscowości na Nowiny, jednocześnie zmie-
niając typ jednostki osadniczej z osiedla na wieś. 
Z analizy dostępnych materiałów źródłowych moż-
na stwierdzić, że teren osiedla mieszkaniowego na-
leżał wcześniej w części do Markowizny, czyli gruntu 
należącego do Młyna Marek, a częściowo do Młyna 
Nowiny (Nowy Młyn w 1804; Sitkowieckie Nowiny 
(1930-1961). Z tego czasu pozostała dawna głów-
na droga lokalna prowadząca od Słowika do młyna 
Trzcianka (ob. Trzcianki), dziś nosząca nazwę Fami-
lijna. Na wysokości budynku gimnazjum od drogi tej 
prowadziała droga polana do młyna Marek. 
Cały obszar położony na prawym brzegu rzeki 
Bobrzy, od Słowika aż do Lurowizny (należącej do 
wsi Brzeziny), znajdował się w granicach wsi Zgór-
sko, z dwoma wyjątkami. Pierwszy dotyczył brzegu 
rzeki na wysokości stawu we wsi Murowana Wola, 
gdzie murowana grobla łączyła dwa wzniesienia – 
jedno po stronie Woli Murowanej, a drugi po stro-
nie wsi ze znajdującym się tam wzniesieniem Góra 
Jaźwice. Drugi należał do młyna Marka, czyli Mar-
kowizny. 
Teren należący do młyna  biskupiego miał dostęp 
do wschodniego brzegu rzeki. W materiale źródło-
wym wymieniony został po raz pierwszy w 1529 r. 
Był on wraz z gruntem, obejmującym zwykle w po-
dobnych przypadkach powierzchnię jednego łana, 
częścią uposażenia sołtysa dawnej wsi lokowanej na 
prawie niemieckim. Zapewne do aktu jej lokacji do-
szło za pontyfikatu biskupa krakowskiego Bodzanty 
(1348-1366). W dokumencie z 1351 r. wydanym dla 
Wacława (Więczysława) de Poslowicze utrwalony 
został przywilej na wykarczowanie i skolonizowanie 
lasu zwanego Dyminij, położonego pomiędzy dro-
gą z nowo zakładanej wsi do Bilczy (in Byelczam),              
a drogą z Bilczy do Posłowic. Z kolei w dokumencie 
w 1355 r. biskup ten powierzył Jakubowi, kmieciowi 
z Posłowic lokację wsi w lesie zwanym Wachlow, po-
łożonym pomiędzy wsiami Tharnow i Costomloth. 
W opisie Jana Długosza (1440) w opisie wsi nie 
znajdujemy ani sołectwa ani też młyna. We wsi było 
ponad 13 łanów kmiecych należących do biskupa            
i jeden łan kmiecy należący do kanonii Żydowskiej 
dający 1 ½ grzywny osiem korców owsa. Co więcej, 
brak jest tej wsi w spisie przenoszonych wsi na pra-
wo niemieckie z 1459 r. 
Powtórna lokacja Posłowic miała miejsce za bisku-
pa krakowskiego i kardynała Jerzego Radziwiłła ok. 
1599, o czym wspomnia opis z 1645 r. Wówczas też 
opisano uposażenia sołtysa, obejmujące dwa łany, 
mieszkańców wypalających węgiel drzewny dla 
huty białogońskiej, a do wsi należał młyn , który 
trzymał Jan Marek „z nadania biskupa Szyszkow-
skiego”(1616-1630), a „za prawem Zadzika” (1635-

1642). W inwentarzu 1789 r. wspomniana przy 
opisie tej wsi karczma i młyn „uprzywilejowany na 
osoby Bonawenury i Marianny z Dymińskich Ziemic-
kich małżonków”. Bonawentura Ziemicki w 1801 r. 
wykazany został jako dzierżawca młyna Marek. 
Z młynem związany był również grunt, obejmujący 
około 16-22 hektary, lasy, łąki i prawo wrębu do lasu 
posłowickiego. W oparciu o ten grunt sformowano 
okresowo funkcjonujący folwark. Hodowano w nim 
bydło, owoce, gęsi. Co wydaje się ważne, przez te-
ren należący do młyna prowadziła droga do Kielc 
przez Teren Biesaka. Pobierano w tym miejscu cło 
od pędzonych wołów, co potwierdza lustracja woje-
wództwa sandomierskiego z 1565 r.
Majątek ziemski o nazwie Markowizna Młyn po 
1791 r. stał się własnością królewską, a potem rzą-
dową. Przed 1824 r. młyn z gruntem stał się wła-
snością Zakładów Metalowych w Białogonie, przy 
czym w 1831 r. planowano budowę na tym terenie 
hamerni lub walcowni. Przez cały wiek XIX młyn                          
z gruntem należał do gminy Niewachlów oraz pa-
rafii katedralnej w Kielcach. W końcu wieku jej po-
siadaczem był Żyd z Chęcin Mojżesz Majer. Jego 
spadkobiercy sprzedali młyn z gruntem przed 1922 
r. pod budowę tartaku motorowego przez Firmę Ra-
binowicz. W Księdze adresowej RP z 1930 r. właści-
cielem ziemskim w gminie Dyminy był Nysyn Rubi-
nowicz.
Jak pisze ksiądz Jacek Pycia, w końcówce lat 20. 
XX w. właściele Markowizny i Zalesia postanowili 
rozparcelować swoje majątki. Proces ten trwał kil-
ka lat, i z pewnością związany jest z parcelacją wsi 
Zgórsko i Zagrody. Od tego czasu likwidacji uległ fol-
wark Markowizna, a młyn stał się własnością pry-
watną. 
W roku 1941 r. doszło do ostatecznego scalenia 
gruntów wsi. Zagrody, Zagrody-Słowik, Zagórsko 
oraz Markowizny. Pozwoliło to na dokończenia par-
celacji zaczętej w jeszcze w okresie przedwojennym. 
Dzięki temu zaczęto planowaną zabudowę mieszka-
niową. Przy dawnej drodze lokalnej prowadzącej
z Zagród przez Trzcianki do Woli Murowanej (obec-
nie ulice: Familijna, Perłowa, Przemysłowa), po-
wstały pierwsze parterowe domy. Młyn Markowi-
zna został w latach 50. XX w. przejęty przez państwo 
(w późniejszym czasie przerobiony zostanie na dom 
mieszkalny), a tereny należące do niego zostały po-
dzielone. Część przekazano pod fabrykę materiałów 
budowlanych, teren leżący na północ noszący na-
zwę Słowik-Markowizna, został podzielony na dział-
ki budowlane. Ostatnia część dawnej posiadłości 
młynarza została w latach 80. XX w. podzielona
na działki pracownicze.
Tak więc, osiedle Nowiny powstało na terenie części 
wsi Zgórsko i Zagrody w części centralnej, zaś część 
północna obejmuje teren należący dawniej do Mar-
kowizny. •

Dariusz Kalina
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Aktywność klubu SENIORiTA
Postawa obywatelska
W dniu 05 lipca 2020 r. byliśmy uczestnikami pikni-
ku pt „Jak prezentować postawę obywatelską”.
Była to dla nas świetna gratka. Trzymiesięczna prze-
rwa uwięziła nas  w domach, dlatego duża grupa 
naszych seniorów ochoczo przystąpiła do realizacji 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Spotkanie było zorganizowane z zachowaniem 
wszystkich reguł bezpieczeństwa. Oprócz maseczek 
na twarzach naszych seniorów gościł uśmiech, za-
dowolenie, chętnie braliśmy udział w konkursach.
Świetnie zorganizowana zabawa pokazała integra-
cję międzypokoleniową. Koleżanki z KGW Kowalan-
ki przygotowały smaczny poczęstunek, natomiast 
druhowie serwowali dania grillowe.
Zaprezentowano wzorcowe postawy obywatelskie 
od „małego strażaka” aż do dorosłych. 

Biesiada Seniorów
Wspólnym odśpiewaniem pieśni patriotycznych 
rozpoczęliśmy Biesiadę Seniorów, która odbyła się 
dnia 18.07.20 r., była poświęcona „Pamięci Histo-
rycznej – Szlakiem Zgórskich Powstańców”.
Piknik ten miał na celu integrację środowiska lo-
kalnego. Dlatego nie zabrakło tańca, zabawy, kon-
kursów i śpiewów rozbrzmiewających w szewskich 
lasach do późnych godzin.
W biesiadzie wzięło udział 50 osób, najbardziej cie-
szy to, że na naszych imprezach pojawiają się osoby, 
które na co dzień same spędzają czas i jak przyznają 
takie wydarzenia zostają długo w ich pamięci.

Taniec i śpiew to najlepsza higiena dla ciała i duszy.
Podczas biesiadowania odbywały się biesiadne kon-
kursy, nie tylko z tematyki lokalnej historii, ale rów-
nież humorystyczne.

Do losowania nagród zaprosiliśmy prawdziwą „Ma-
rysię” w osobie Nikoli – która też została wynagro-
dzona upominkiem.
Potrawy grillowe przygotowali nasi Panowie, 
'szwedzki stół” zaś nasze Panie. •

Andrzej Wojdyła
stowarzyszenie SENIORiTA

Powrót do przeszłości

• Aktywny czas stowarzyszenia SENIORiTA.

Czasami jest tak, że znienacka pojawiamy się gdzieś, 
zupełnie nie spodziewając się, że tam akurat będzie-
my. Nowoczesne tym razem odbyły prawdziwą po-
dróż do przeszłości. Za sprawą zaproszenia na Zlot 
pasjonatów fotografii - Cudzechwalicie który odbył 
się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni pojawiłyśmy 
się w kostiumach i scenerii, oddających klimat epo-
ki i stylizowanej na czas XX-lecia międzywojennego. 
Ujęcia obrazują styl życia i modę dworską, życie 
mieszczańskie i ciężką pracę ludzi na roli.
Zachwyciła nas również mini-sesja w rzece – śnież-
na biel sukienek doskonale komponowała się z ota-
czającą przyrodą.

Dla uczestników zlotu Koło Gospodyń Nowocze-
snych przygotowało smakowity poczęstunek. •

Anita Dziwoń
Koło Gospodyń Nowoczesnych

Fot.: Grzegorz Dziwoń

• Koło Gospodyń Nowoczesnych.
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Wiersz “Samotność” autorstwa Lidii Jędrochy-Ku-
bickiej otrzymał wyróżnienie w XXIII Ogólnopol-
skim Konkursie Poetyckim "O Ludzką Twarz Czło-
wieka".

Na tegoroczną edycję nadeszło 208 zestawów wier-
szy z polski i spoza jej granic. Jury w składzie: Karol 
Maliszewski, Nowa Ruda – poeta, krytyk literacki 
– przewodniczący jury Adam Lizakowski, Pieszyce– 
poeta ks. Wacław Buryła, Krośnice – poeta, organi-
zator konkursu -  po wnikl iwym zapoznaniu s ię
z wszystkimi nadesłanymi zestawami wierszy przy-
znało nagrody główne, wyróżnienia główne i wy-
różnienia dodatkowe. Wśród nagrodzonych znala-
zła się poetka Lidia Jędrocha-Kubicka, której wiersz 
“Samotność” zostanie opublikowany. •
 

samotność
 

podpływa śpiesznym nurtem,
wbija palec w oko, nóż w plecy
i chodzisz z jedną, wielką raną.

 
wciąż się napina jak pajac na sznurku.

duszę rozbiera do nagości
i do potu lgnie.

 
usta zaplecione smutkiem milczą.

w rozszerzonych źrenicach czerń, na języku
gorycz. rozpuszczona w ślinie wnika głębiej.

 
w środku spustoszenie przelewa się w obłęd

i tęsknisz za sobą,
tamtą sobą.

 
jeśli w niej utkniesz, całkiem cię pochłonie,
a potem zabije. nawet nie zdążysz zawyć

jak wilk z samotności.

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

Przydrożna Madonno
Przydrożna Madonno Maryjo
pod baldachimem lipy,
stoisz w cieniu miłego drzewa,
wszystkich przechodniów chcesz ukoić,
a ptak z radości wokół śpiewa
 lecz prosta Maryjo Matko
 jest przed Tobą droga do Boga
 a żal Ci smutkiem duszę ściska
 bo człowiek kroczy swoja drogą
 omija Twą troskliwą przystań
Twoje oliczki dziwnie zbladły,
trochę od słońca - więcej od tęsknoty.
Chcesz człowiczego serca dotchnąć,
uśmierzyć bóle i różne kłopoty.
 dlatego Jezusowa Matko droga
 nie stać nas na pobożne „Zdrowaś Maryja"
 na skierowanie serc do Ciebie?
 a Ty Jezusowa Matko kochasz nas
 bo Ty jesteś naszą Matką i nadzieją w niebie
 i nie umiemy żyć bez Ciebie.

Henryka Brzoza

Dwa serca
Utkam ci szatę z pajęczyny

Żeby twe ciało otulała
Bo to powinność jest dziewczyny

Żeby o swoją miłość dbała

W serce ci włożę promienie słońca
Tak by cię zawsze grzały

Serce i dusza będą gorące
Bo ciepło będą miały

W serce ci wleję miłości sporo
Żebym ją zawsze miała

Lecz ja nie przyjmę tego z pokorą
To miłość żąda bym się poddała

Ktoś tam na górze miał swoje plany
Żeby dwa serca połączyć

Tobie ja dałam mój kochany
Nic nas nie może rozłączyć

Irena Kostrzewska

O ludzką twarz człowieka
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Smsowy system powiadamiania mieszkańców
Przypominamy, że na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny działa SMS-owy System Powiadamiania 
Mieszkańców. Mieszkańcy mogą na bieżąco do-
wiadywać się o ważnych sprawach dziejących się w 
ich sołectwach i na terenie gminy. Wystarczy wy-
słać jeden rejestrujący SMS (opłata według stawek 
operatora), aby otrzymywać darmowe informacje 
o wydarzeniach kulturalnych, przerwach w dosta-
wie prądu czy zagrożeniach pogodowych.

Jak prawidłowo zarejestrować się do systemu
Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci 
bezpłatnych wiadomości SMS są osoby, które pra-
widłowo zarejestrują się w systemie informatycz-
nym Powiadomienia SMS. Rejestracja w systemie 
informatycznym i zgoda na powiadomienia SMS po-
lega na wysłaniu przez osobę wiadomości  SMS
z nazwą miejscowości gminy Sitkówka-Nowiny na 
numer 799 599 522: Uwaga! W treści sms nie uży-
wamy polskich znaków np. „ó” czy „ł”!

Jak prawidłowo wyrejestrować się z systemu
W bardzo prosty sposób użytkownicy mogą też 
zrezygnować z korzystania z usługi, dokonując 

prawidłowego wyrejestrowania się z systemu in-
formatycznego Powiadomienia SMS. Prawidłowe 
wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Po-
wiadomienia SMS polega na wysłaniu wiadomości 
SMS o treści miejscowosc.stop np. Nowiny.stop na 
numer 799 599 522. System prześle SMS-em po-
twierdzenie poprawnego wyrejestrowania się.

Czego możemy się dowiedzieć
Dzięki systemowi informatycznemu Powiadomień 
SMS mieszkańcy mogą otrzymywać treści dotyczące 
następujących zagadnień:

Alarmy i zagrożenia – treści z dziedziny Alarmy i za-
grożenia wysyłane są w przypadku wprowadzenia 
przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, 
stanów alarmowych i stanów zagrożenia. W przy-
padku wystąpienia zagrożenia na danym terenie 
informacje zostaną wysłane do wszystkich użytkow-
ników przypisanych do zagrożonych miejscowości 
bez względu na wybraną tematykę informowania 
prowadzoną w systemie Powiadomienia SMS.
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Wydarzenia kulturalne – treści z dziedziny Wyda-
rzenia kulturalne dotyczą wydarzeń kulturalnych;

Komunikaty urzędowe – treści z dziedziny Komuni-
katy urzędowe wysyłane są w razie potrzeb i przy-
gotowywane są na podstawie oficjalnych decyzji, 
zarządzeń i ogłoszeń;

Wydarzenia sportowe – treści z dziedziny Wydarze-
nia sportowe, dotyczą wydarzeń sportowych.

Podatki, transport, odpady - informacja na temat 
zbliżających się terminów opłat. •

Życie bez cukrzycy
Projekt „Regionalny Program Zdrowotny w zakre-
sie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy 
typu 2” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszy Europejskich w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowany 
na zlecenie Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. przez fir-
mę Market Research World z siedzibą w Gliwicach 
przy ulicy Mastalerza 26/13.

Zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem te-
lefonu 41 375 72 06 lub wykonaniem podstawowe-
go testu ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 na 
stronie internetowej www.bezcukrzycy.uzdrowisko-
busko.pl . Test można wykonać na papierowej wer-
sji kwestionariusza. Wypełnione formularze można 
wrzucić do urny znajdującej się w Urzędzie Gminy. 
Zachęcamy gorąco do kontaktu poprzez stronę in-
ternetową lub za pośrednictwem infolinii co zdecy-
dowanie przyśpieszy dalsze działania w przypadku 
wykrycia ryzyka zachorowalności. Formularze są 
również dostępne w urzędzie gminy.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz 
szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią 
ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. We-
d ł u g  Ś w i a t o w e j  O r ga n i z a c j i  Z d r o w i a  ( W H O )
w przeciągu 10 kolejnych lat  będzie ona jedną
z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. 
Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu skła-

dowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarcza-
jącej aktywności fizycznej oraz złych nawyków ży-
wieniowych. Według danych publikowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publika-
cji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w woje-
wództwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, 
rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2, 
oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na 
to schorzenie. 
Wychodząc na przeciw problemowi, Uzdrowisko 
Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn. „Regionalny 
Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wcze-
snego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfi-
nansowane ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020. Celem głównym programu jest ochrona 
zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie pro-
filaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród miesz-
kańców województwa świętokrzyskiego poprzez 
przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowot-
nej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.
Program badań przesiewowych oraz późniejsze eta-
py takie jak indywidualne konsultacje dietetyczne 
oraz zajęcia z fizjoterapeutą to największe tego 
typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z większych 
realizowanych w Europie. W pierwszym etapie pla-
nowane jest dotarcie do grupy aż 241 680 osób
w wieku 45-64 lat stanowiących około 70% całej po-
pulacji województwa. 

a l a r m ó w  i  z a g r o ż e ń
w y d a r z e ń  k u l t u r a l n y c h
k o m u n i k a t ó w  u r z ę d o w y c h
w y d a r z e ń  s p o r t o w y c h
t e r m i n ó w  p ł a t n o ś c i

S M S - O W Y  S Y S T E M
P O W I A D A M I A N I A  M I E S Z K A Ń C Ó W

b ą d ź  n a  b i e ż ą c o  i  o t r z y m u j  b e z p ł a t n e  i n f o r m a c j e  z  g m i n y  n a  t e m a t :

j a k  t o  z r o b i ć ?
w y ś l i j  S M S   z  n a z w ą  m i e j s c o w o ś c i  g m i n y  S i t k ó w k a - N o w i n y  n a  n u m e r  7 9 9  5 9 9  5 2 2

N O W I N Y   Z G O R S K O   Z A G R O D Y  T R Z C I A N K I   S I T K O W K A  K O W A L A  
W O L A  ( d l a  m i e s z k a ń c ó w  W o l i  M u r o w a n e j )

B O L E C H O W I C E   S Z E W C E   Z A W A D A   S L O W I K

p o d a t k i  t r a n s p o r t  o d p a d y

P A M I Ę T A J :  d l a  k a ż d e j  m i e j s c o w o ś c i  w y ś l i j  o d r ę b n e g o  S M S - a  i  n i e  u ż y w a j  p o l s k i c h  z n a k ó w
k o s z t  a k t y w a c j i  u s ł u g i  z g o d n y  j e s t  z  p o s i a d a n y m  p r z e z  U ż y t k o w n i k a  p l a n e m  t a r y f o w y m  u  d a n e g o  o p e r a t o r a
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R o d z i n i e  i  B l i s k i m

s e r d e c z n e
w y r a z y  w s p ó ł c z u c i a  z  p o w o d u  ś m i e r c i

  Ś . P .
K r z y s z t o f a  S t a c h a c z y k a

 c z ł o n k a  O S P  w  S z e w c a c h
 

s k ł a d a j ą :

W ó j t  G m i n y  S e b a s t i a n  N o w a c z k i e w i c z
w r a z  z  p r a c o w n i k a m i  U r z ę d u

o r a z  P r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  G m i n y
Z b i g n i e w  P y k

w r a z  z  r a d n y m i

R o d z i n i e ,  N a j b l i ż s z y m

o r a z  P r z y j a c i o ł o m

s k ł a d a m y

w y r a z y  n a j g ł ę b s z e g o  w s p ó ł c z u c i a

 

c z ł o n k o w i e  O S P  w  S z e w c a c h

m i e s z k a ń c y  S z e w c

Z  w i e l k i m  ż a l e m  p r z y j ę l i ś m y

w i a d o m o ś ć  o  ś m i e r c i

n a s z e g o  s ą s i a d a ,

c z ł o n k a  l o k a l n e j  s p o ł e c z n o ś c i ,

o d d a n e g o  s t r a ż a k a  i  k o l e g i

Ś . P .
K r z y s z t o f a
S t a c h a c z y k a

Zdrowie i życie mieszkańców województwa świę-
tokrzyskiego to nasz wspólny priorytet, dlatego 
zdecydowaliśmy się dołączyć do działań zachęcają-
cych mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udzia-
łu w projekcie. W pierwszym etapie realizowane 
są badania przesiewowe polegające na wywiadzie 
kwestionariuszowym (formularz FIND RISK). Ważne 
jest, aby podczas wywiadu udzielić rzetelnych infor-
macji, gdyż na jego podstawie określane jest ryzyko 
zachorowania na cukrzycę typu 2. To szybkie działa-
nie nie zajmie więcej niż 2 minuty a może zmienić 
mieć wymierny wpływ na jakość dalszego życia.
W kolejnych etapach prowadzone będą badania me-
dyczne, konsultacje dietetyczne oraz indywidualne, 
a także grupowe zajęcia z trenerem/fizjoterapeutą. 
Wszystkie działania, w ramach projektu, kierowane 
do mieszkańców województwa świętokrzyskiego są 
i będą całkowicie bezpłatne.
W najbliższym czasie w programie TVP Info, Radio 
Kielce, Radio EM oraz materiałach dystrybuowa-
nych przez Echo Świętokrzyskie będą emitowane in-
formacje o tym projekcie. Na terenie naszej gminy 
dystrybuowane będą plakaty, ulotki, a także dzia-
łania telekomunikacyjne. Plakat zawierający infor-
macje o projekcie został wywieszony w gablocie. 
Informacje o projekcie są również opublikowane na 
stronie internetowej Gminy.

WYBIERZCIE ŻYCIE BEZ CUKRZYCY i włączcie się
w walkę o zdrowie. •



GŁOS NOWIN • LIPIEC - SIERPIEŃ 2020

35

27 WRZEŚNIA 2020 R.

Z

A

K

R

Ę

C

O

N

E

!

O D Z I N N E

A J D Y

O W
E R O W

E  

G M I N A  S I T K Ó W K A - N O W I N Y
S Z C Z E G Ó Ł Y :  W W W . N O W I N Y . C O M . P L  

2
0

2
0

R

W

S
Z

Y

S
C

Y

 
R

A

Z
E

M

ZBIÓRKA:
GODZ.  13.30
BASEN PERŁA
W NOWINACH

NOWINY -  ZAGRODY -
ZAWADA -  CZERWONA
GÓRA -  ZELEJOWA -
JAWORZNIA -  ŁAZISKA -
ZAWADA -  SZEWCE



GŁOS NOWIN  • LIPIEC - SIERPIEŃ 2020 

36


