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Szanowni Państwo!

 Zdobycie brązowego medalu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu w kategorii U-16 
to osiągniecie niespotykane dotychczas nie tylko w naszej gminie, ale również w całym województwie 
świętokrzyskim. Wygrana cieszy tym bardziej, że ci sami zawodnicy znaleźli się również w finałach U-18 
i U-20, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej w i całej historii rozgrywek.
Doskonałe wyniki naszych zawodników pokazują, że inwestycja w sport ma sens. Dzięki ich osiągnięciom 
rośnie ranga nie tylko samych zespołów, ale także liceum sportowego, do którego część z nich uczęszcza. 
Już wkrótce rozpoczniemy nabór kolejnego rocznika sportowców, którzy w Nowinach będą mieli możli-
wość zdobywania kwalifikacji pod czujnym okiem najlepszych trenerów.

W tym numerze „Głosu Nowin” możecie przeczytać również o pracach prowadzonych przez Fundację 
„Niezłomni”. Mam nadzieję, że ich działania doprowadzą do odkrycia kolejnych mogił ofiar komunistycz-
nego terroru, które zostały rozstrzelane i pochowane w zgórskich lasach. Jesteśmy to winni nie tylko im 
samym i ich przodkom, jesteśmy zobowiązani do odkrywania kart historii naszego kraju i regionu.

Na zakończenie warto wspomnieć o domkach dla kotów, które stanęły na terenie osiedla w Nowinach. 
Inicjatywa Pani Edyty Kasprzyckiej spotkała się z ogromną przychylnością nie tylko ze strony mieszkań-
ców naszej gminy, ale również pobliskich miejscowości. Kocie wolontariuszki już działają, jestem przeko-
nany, że ta akcja przyniesie dużo dobrego.
            

wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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27 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
po raz pierwszy w nowym roku odbyła się sesja 
Rady Gminy. Uczestniczyli w niej wszyscy radni. 
Przedmiotem obrad było m.in. wprowadzenie no-
wej inwestycji do budżetu, przekazanie majątku                     
w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej czy też ustalenie średniej ceny jed-
nostki paliwa.

Na sesję przybyli również mieszkańcy, którzy chcieli 
zdobyć informacje na temat budowanej ścieżki ro-
werowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 762.

 – Absolutnie rozumiem mieszkańców, którzy chcą 
dokładnie poznać inwestycję realizowaną w ich są-
siedztwie. Cieszę się, ze przybyli na sesję, bo dzię-
ki temu wiele tematów zostało wyjaśnione – mówi 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Ta inwestycja jest 
realizowana na podstawie przepisów tzw. specusta-
wy drogowej, w oparciu o procedurę „zaprojektuj        
i wybuduj”. Już rok temu na działkach mieszkańców 
pojawił się geodeta, który wytyczał przebieg plano-

Dyskusje o realizowanych inwestycjach
wanej ścieżki rowerowej, mieszkańcy byli też uczest-
nikami toczącego się postępowania administracyjne-
go. W zeszłym roku w mediach było też dość głośno               
o toczącej się inwestycji – odbyliśmy szereg rozmów 
z mieszkańcami ulicy Szewskiej, gdzie również prze-
biega ścieżka rowerowa, była ona także przedmio-
tem działań promujących Urzędu Marszałkowskiego.  
Nie sposób było nie wiedzieć o tym, że planowane są 
takie działania – mówi kierownik inwestycji w Urzę-
dzie Gminy Andrzej Waśko.

Podczas sesji mieszkańcy pytali przede wszystkim       
o możliwości późniejszego podłączenia się do sieci 
gazowniczej. Jak wyjaśnił Andrzej Waśko, w zakresie, 
w  j a k i m  p l a n o wa n e  b y ł y  d z i a ł a n i a  zw i ą za n e
z przebiegiem sieci gazowniczej na terenie Zgórska, 
gdzie ma być prowadzona inwestycja, podjęte zo-
stały działania, by sieć została wybudowana przed 
inwestycją drogową. Również w późniejszym cza-
sie będzie możliwość podłączenia się do sieci. – To 
jednak jest inicjatywa mieszkańców. Należy złożyć 
stosowny wniosek w zakładzie gazowniczym, gmina 
nie jest uczestnikiem postępowania na żadnym eta-
pie – podkreślał. W związku z wątpliwościami zwią-
zanymi z indywidualnymi ustaleniami dot. przebiegu 
ścieżki rowerowej przez działki mieszkańców ustalo-
no, że przedstawiciele Urzędu Gminy i wykonawcy 
spotkają się z nimi w terenie, aby omówić wszelkie 
wątpliwości. – Szczerze zachęcam w przyszłości na 
rozpoczęcie rozmów właśnie w Urzędzie. Jesteśmy 
do Państwa dyspozycji, wiele spraw możemy wyja-
śnić na miejscu, w ciągu kilku minut. Rozumiem, że 
nie zawsze mieszkańcy znają przepisy, nie ma takiej 
konieczności, natomiast my, urzędnicy, jesteśmy po 
to, by rozwiać wszelkie wątpliwości – podkreślał wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. •

• Sesja Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2020 r.

Wsparcie samorządów dla Policji
Symboliczne przekazanie samochodów dla kie-
leckich policjantów odbyło się 3 lutego na placu 
przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
Zakup trzech radiowozów został dofinansowany 
przez gminy powiatu kieleckiego oraz Starostwo 
Powiatowe w Kielecach.

W oficjalnym przekazaniu uczestniczył starosta kie-
lecki Mirosław Gębski, członkowie Zarządu Powia-
tu w Kielcach: wicestarosta Tomasz Pleban i Stefan 
Bąk, Komendant Miejski Policji w Kielcach podinsp. 
Piotr Zalewski wspólnie z funkcjonariuszami kie-
leckiej komendy, burmistrzowie Daleszyc – Dariusz 
Meresiński i Chęcin – Robert Jaworski, zastępca 

wójta Nowin – Łukasz Barwinek. Podczas spotkania 
obecny był poseł RP – Krzysztof Lipiec
Samochody sfinansowane zostały przy wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz urzędów 
gmin i miast w Chęcinach, Sitkówce-Nowiny, Straw-
czynie, Daleszycach oraz Bielinach, gdzie radiowozy 
będą służyć policjantom.

Nieoznakowany radiowóz trafi do jednostki                     
w Strawczynie, osobowy Hyundai będzie służył              
w chęcińskim komisariacie, natomiast terenowe 
Isuzu sprawdzi się w rękach policjantów z Daleszyc 
nie tylko w codziennej służbie, ale także podczas 
transportowania policyjnej łodzi.
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Szewce. Niewielka miejscowość w gminie Sitków-
ka-Nowiny, położona pośród lasów i łąk pomiędzy 
pasmami Zgórskim i Bolechowickim. Wydawać by 
się mogło, że jej mieszkańcy prowadza tu iście sie-
lankowe życie. I z pewnością tak by było, gdyby 
nie, wybudowana w 2013 r., droga ekspresowa S7 
stanowiąca obwodnicę Kielc w kierunku Krakowa.

–  S z u m  i  wa r ko t  n i e  u sta j e  a n i  w  d z i e ń ,  a n i
w nocy. Pobyt w domu albo na podwórku powoduje 
ból głowy od hałasu pochodzącego od nowej dro-
gi. W nocy nie jest lepiej. W upalne noce nie moż-
na otworzyć okien, gdyż hałas dobiegający z drogi 
przeszkadza w odpoczynku, a w dni bezwietrzne 
hałas ten zagłusza nawet telewizory. Jadące tiry              
i motocykle przekraczające dozwoloną prędkość to 
dopiero zmora mieszkańców – mówi sołtyska Ewa 
Fudali.

Powodem jest fakt, że pomiędzy drogą ekspresową 
a domami mieszkańców jest tylko pusta przestrzeń. 

To potęguje, i tak już nieznośny, hałas. – W naszej 
ocenie emisja fal dźwiękowych powstających z eks-
ploatacji drogi ekspresowej jest znacząco wyższa, 
niż zakładano w dokumentach projektowych odno-
śnie hałasu na naszym terenie. Nie uwzględniono 
bowiem w pełni specyfiki ukształtowania terenu       
i propagacji fal dźwiękowych z tym związane – mówi 
radna Edyta Giemza. – Odzwierciedlenie obaw 
mieszkańców znajdujemy w „Programie ochrony 
środowiska na lata 2015-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2025”. Za najbardziej uciążli-
we uznano w nim najruchliwsze drogi w regionie – 
„siódemkę” i S74, w samych Szewcach dopuszczalne 
normy hałasu przekraczają wartość 10 dB.

Na apel opublikowany na profilu radnej Edyty 
Giemzy na Facebooku odpowiedziało wielu miesz-
kańców, wskazując dodatkowo na problemy z istnie-
jącym w okolicy Miejscem Obsługi Podróżnych:
– W nawiązaniu do poruszonego tematu hałasu do-
biegającego z drogi S7 mieszkańcy ulicy Kredo-
wej w Szewcach również dołączają się do przedsta-
wionego w piśmie apelu. Jednocześnie chcielibyśmy 
zwrócić uwagę na uciążliwości jakie niesie ze sobą 
bezpośrednie sąsiedztwo Miejsca Obsługi Podróż-
nych „MOP Szewce Wschód" z naszymi posesja-
mi. Oczywistą uciążliwością jest hałas, lecz my tu-
taj mamy jeszcze inne problemy: w bezpośrednim 
sąsiedztwie naszego domu zlokalizowane zostało 
miejsce postojowe dla pojazdów przewożących ma-
teriały niebezpieczne. Cysterny przewożące najróż-
niejszego rodzaju chemikalia, paliwa oraz gazy par-
kują ok 35 metrów od naszego domu. Dodatkowo 
MOP położony jest na wysokim nasypie, co powo-
duje, że cysterny mamy na wysokości okien piętra 
naszego domu. Często zdarza się, że pod naszymi 
oknami, na postój nocny, parkuje naczepa typu 
chłodnia, której agregat chłodniczy zasilany osob-
nym silnikiem spalinowym, uruchamia się cyklicz-
nie co kilka minut, generując uporczywy hałas przez 

Dodatkowo, powiat przekazał 16 tys. 541 zł dofi-
nansowanie sprzętu techniki policyjnej w postaci 
mobilnego modułu do analizy zadymienia spalin sil-
ników w pojazdach samochodowych z przeznacze-
niem dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowe-
go KMP w Kielcach. •

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach

• Uroczyste przekazanie radiowozów.

Walka z hałasem

• Od lewej: Ewa Fudali, Edyta Giemza, Rafał Dobrowolski.
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Z końcem roku 2019 gminę Sitkówka-Nowiny zamieszkiwało 7714 mieszkańców. W ciągu całego roku ich 
liczba zwiększyła się o 63 osoby. W 2019 roku urodziło się 68 dzieci, zmarło 65 osób. Tyle mówią statystyki.

– Chciałbym, by nasi mieszkańcy czuli się tutaj wyjątkowo, dlatego każdego nowo narodzonego mieszkańca 
staram się witać osobiście – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. Kolejne z cyklu spotkań z noworod-
kami i ich rodzicami miało miejsce 10 lutego 2020 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz wraz z kierownikiem USC Marią Turczyn wręczyli im listy gratulacyjne, kwiaty oraz kocyki         
z herbem gminy. 

Witamy w gminie Sitkówka-Nowiny Lenę, Szymona, Michała, Wojciecha, Nelę, Lenę i Hannę.

całą noc. Przed tym dźwiękiem nie chronią nawet 
szczelnie zamknięte okna – pisze Marta Zabłocka.
Obecnie radna Edyta Giemza i sołtyska Ewa Fudali 
wystosowały pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, by podjęto działania mające 
na celu zmniejszenie występującego hałasu poprzez 

rozpoczęcie budowy ekranów dźwiękoszczelnych 
na wspomnianym odcinku. – Hałas i zanieczyszczo-
ne powietrze w istotny sposób oddziałują na nasze 
zdrowie i komfort naszego życia – podkreśla radna 
Edyta Giemza. W przypadku braku reakcji ze strony 
instytucji Panie zapowiadają zaangażowanie miesz-
kańców w protest i dalsze działania w tej sprawie. •

Witamy w gminie Sitkówka-Nowiny

Polityka senioralna
Z każdym rokiem w naszej gminie przybywa se-
niorów. Całe nasze społeczeństwo starzeje się, nic 
więc dziwnego, że analogiczna sytuacja występuje        
w naszej gminie. W roku 2018  gminę zamieszki-
wało 1713 seniorów, w ciągu roku ich liczba zwięk-
szyła się do 1747 osób. Władze gminy podejmują 

działania mające na celu wspieranie seniorów
i umożliwienie im aktywnego życia w społeczeń-
stwie.

Aktywni seniorzy
Seniorzy z gminy Sitkówka-Nowiny można spotkać 
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w działających tutaj kołach gospodyń wiejskich: 
Bolechowiczan, Kowalanek i Szewczanek, a także 
w chórze Nowina. Osoby zainteresowane zajęciami 
plastycznymi należą do sekcji plastycznej Nowinian-
ki. W 2019 r. powstały dwa stowarzyszenia: „Aktyw-
ny Senior” i „SENIORiTA”, które skupiają osoby star-
sze, w głównej mierze pochodzące z Nowin.

Na co dzień seniorzy mogą korzystać z wielu zajęć 
odbywających się na terenie gminy Sitkówka-No-
winy. Stowarzyszenie „Aktywny Senior” raz w ty-
godniu organizuje zajęcia zumby i nordic walking, 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” - aqua aerobic            
i gimnastykę ogólnorozwojową, z których można 
korzystać bezpłatnie. Do dyspozycji seniorów jest 
również basen za złotówkę i grota solna za 3 złote. 
Wszystko to w ramach Karty Seniora, która funkcjo-
nuje ty od dwóch lat. Jej posiadacze mogą korzystać 
również ze zniżek u partnerów programu.

Gmina Sitkówka-Nowiny umożliwia seniorom udział 
w wydarzeniach kulturalnych, nie tylko organizu-
jąc je, ale także finansując transport na spektakle 
teatralne czy do filharmonii. Współfinansuje tak-
że wycieczki krajoznawcze: w 2018 r. do Krakowa             
i Łagiewnik, a w 2019 r. - do Kazimierza Dolnego,         
a także wieczorki taneczne (listopad 2019 - Andrzej-
ki, luty 2020 - zakończenie karnawału). Seniorzy 
mają też możliwość uczestniczyć w uroczystościach 
państwowych i kościelnych, a także je współorga-
nizować. Przykładem jest choćby ubiegłoroczne 
„Święto Niepodległości” współorganizowane przez 
stowarzyszenie „Aktywny senior”.

Profilaktyka
Przez dwa lata seniorzy mieli możliwość korzystania 
z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych w Przy-
chodni Nowiny. Organizowane z myślą o nich zaję-
cia sportowe również mają na celu utrzymanie ich 
w dobrej kondycji. W ramach projektu „COOLtural-
ny i Aktywny Senior” w 2019 r. mieli oni możliwość 
skorzystania z konsultacji z dietetykiem, kardiolo-
giem, rehabilitantem czy psychologiem.
Dedykowana im jest też „Koperta życia”, która zo-

stała przekazana niemal wszystkim seniorom w gmi-
nie. Ma ona za zadanie ułatwić diagnostykę i lecze-
nie w przypadku zagrożenia zdrowia osoby starszej.

Kierunki działań
Gmina Sitkówka-Nowiny jest jedną z gmin należą-
cych do Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego.     
W ramach prowadzonych wspólnie działań, w 2019 
r. podjęto się sporządzenia dokumentu „Polityka 
senioralna KOF – diagnoza, kierunki działań na lata 
2020 – 2030”.  Jako doradca wójta gminy ds. senio-
rów wraz z panem Witoldem Mroczkiem byliśmy 
koordynatorami ze strony gminy w konsultacjach 
dotyczących tego programu. Celem wypracowane-
go dokumentu było określenie aktualnego stanu 
polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze funkcjo-
nalnym oraz analiza danych zastanych dotyczących 
polityki senioralnej oraz wskazanie możliwych kie-
runków działań w tym zakresie. Wypracowany do-
kument pozwolił ocenić stan obecny tego, co robi 
się dla seniorów, poziom infrastruktury zdrowotnej, 
kulturalnej, sportowej, etc. Przeanalizowano wa-
runki życia seniorów, działania podejmowane dla 
seniorów. W badaniach ankietowych uczestniczyło 
73 seniorów z naszej gminy (ogółem 931 osób), zaś 
31 osób – w wywiadach (ogółem: 281 osób). Przed-
stawiciele gminy wzięli też udział w warsztatach 
konsultacyjnych w Kielcach.

W wyniku przeprowadzonych badań opracowano 
dokument „Polityka senioralna KOF – diagnoza, kie-
runki działań na lata 2020 – 2030”. Na terenie całe-
go obszaru KOF postuluje się w nim w szczególności 
następujące działania w odniesieniu do seniorów:
• intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie 
opieki zdrowotnej,
• wprowadzenie systemu teleopieki,
• poszerzenie katalogu ulg i zniżek, dzięki którym 
seniorzy będą mogli uczestniczyć w działaniach 
edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych,
• wzmocnienie aktywizacji i integracji seniorów,
• kampanie informacyjne zachęcające osoby starsze 
do angażowania się w działania wolontariackie,
• organizacja spotkań międzypokoleniowych,
• umożliwienie jednorazowego bezpłatnego prze-
jazdu dla seniorów mających trudności z porusza-
niem się,
• tworzenie klubów seniora,
• poprawa stanu infrastruktury gmin kof pozwala-
jących na bezpieczne i komfortowe poruszanie się,
• tworzenie poradni geriatrycznych. •

Bogumiła Kowalczyk
społeczny doradca wójta gminy Sitkówka-Nowiny

ds. polityki senioralnej

• Zumba gold.
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Fundacja Niezłomni wraca do Zgórska
Fundacja Niezłomni wraca do Zgórska. – Naszym 
celem jest odnalezienie kolejnych miejsc pochów-
ku ofiar komunistycznego terroru – mówi prezes 
fundacji Wojciech Łuczak. – Chcemy oddać cześć 
należną bohaterom, chcemy, by pamięć o nich nie 
zaginęła – podkreśla.

Dotychczasowe badania
Pierwsze oficjalne wzmianki o tym, że w zgórskich 
lasach mogli zostać rozstrzelani i pochowani polscy 
żołnierze, pojawiły się w 2005 r. Wtedy to, z inicjaty-
wy Józefy Życińskiej, wdowy po jednym z Niezłom-
nych, IPN próbował odnaleźć mogiłę jej męża. Nie 
doszło jednak do tego i przez wiele lat w tej kwestii 
nic się nie działo. Aż do 2015 roku, kiedy to Funda-
cja Niezłomni pojawiła się w Zgórsku. – Impulsem 
do rozpoczęcia działań był film o zgórskich mogiłach 
o p u b l i k o w a n y  w  s i e c i .  S k ł o n i ł o  t o  m n i e
i moich kolegów z fundacji do zainteresowania się 
tym tematem, rozpoczęliśmy poszukiwania świad-
ków i analizę dokumentów – mówi Wojciech Łuczak. 
W grudniu 2015 roku w bezimiennym grobie w lesie 
koło Zgórska członkowie fundacji odnaleźli szczątki 
dwóch osób. W ciągu kilku miesięcy znaleziono ko-
lejne ciała. Po przeprowadzeniu badań porównaw-
czych materiału genetycznego DNA pobranego od 
rodzin ofiar udało się ustalić tożsamość czterech za-
mordowanych. Byli to Aleksander Życiński, Czesław 
Spadło, Józef Figarski i Karol Łoniewski. Kolejnymi 
odnalezionymi byli: Roman Mojecki ps. Róg, Piotr 
Pecel i Jan Wosiński. Nie udało się zidentyfikować 
jednej osoby.

Nowe tropy
Wszyscy oni byli żołnierzami powojennego podzie-
mia, osadzonymi w kieleckim więzieniu. Na podsta-
wie archiwaliów udało się ustalić, że w latach 1944-
1956 wydano 163 wyroki śmierci. – Wciąż nie udało 
się odnaleźć około 50 osób. Dlatego powróciliśmy 
do Zgórska, by kontynuować nasze poszukiwania. 
Są one oparte przede wszystkim na analizie doku-
mentów, ale także na informacjach przekazanych 
przez świadków. W ostatnim czasie na tym terenie 
zostały odnalezione kolejne łuski od nabojów z pi-
stoletów, jakich używano tuż po wojnie. To wszyst-
ko pozwoliło nam na wytyczenie kolejnych prawdo-
podobnych miejsc pochówku – wyjaśnia Wojciech 
Łuczak. – Trudno określić, jak długo potrwają nasze 
prace. Póki co, uzyskaliśmy zgodę na prowadzenie 
badań przez najbliższe dwa lata, ale mam nadzieję, 
że dzięki wsparciu osób, którym zależy na jej powo-
dzeniu, uda się nam dokonać odkryć jak najszybciej. 
W poszukiwaniach uczestniczą wolontariusze – de-
tektoryści ze stowarzyszeń Libera ResPublica oraz 
grupy Fort – dodaje.

O Niezłomnych
Mianem żołnierzy wyklętych, niezłomnych okre-
śla się antykomunistyczny, niepodległościowy ruch 

partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski         
i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służ-
bami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi 
im służbami w Polsce.

1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu wyko-
nano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarzą-
du Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". 
Upamiętniając te wydarzenia, po sześćdziesięciu la-
tach ustanowiono 1 marca Narodowym Dniem Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych.

Od kilku lat w tym dniu organizowane są wyda-
rzenia upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Od 
ubiegłego roku odbywa się Kielecki Marsz Żołnie-
rzy Wyklętych, którego trasa biegnie z Ośrodka 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej przez Karczów-
kę aż do Zgórska, gdzie wielu z nich straciło życie.                              
W samym OMPiO znajduje się wystawa poświęcona 
żołnierzom wyklętym, zaś w Zgórsku – trzy pamiąt-
kowe krzyże i symboliczna mogiła. – Chcielibyśmy 
upamiętnić miejsce pochówku ofiar pomnikiem, 
dlatego w  najbliższym czasie podejmiemy działa-
nia, których celem będzie utworzenie społecznego 
komitetu budowy pomnika – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, deklarując jednocześnie pomoc za-
równo Fundacji Niezłomni, jak i przedstawicielom 
innych instytucji, które prowadzą poszukiwania        
w zgórskich lasach.

O Fundacji
Fundacja Niezłomni powstała z inicjatywy Wojcie-
cha Łuczaka i Bartłomieja Ilcewicza. Zajmuje się 
przede wszystkim poszukiwaniem bezimiennych 
grobów żołnierzy polskiego podziemia niepodle-
głościowego, zamordowanych przez komunistów. 
Realizuje również akcję informacyjną, genetyczno 
– historyczną „Niezłomny jest w Tobie”, prowadzo-
ną we współpracy z Polską Bazą Genetyczną Ofiar 
Totalitaryzmów. •

• Poszukiwania Żolnierzy Niezłomnych zostaly wznowione.
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Powolne kapanie spadających z omszałego sufitu 
kropel wody, odgłosy zgrzytającego w zamku klu-
cza, jęk torturowanych współtowarzyszy niedoli - 
codzienność w powojennym więzieniu kieleckim 
dłużyła się w nieskończoność, bez nadziei na po-
prawę losu, bo niewielu udało się ujść stąd z ży-
ciem.  Większość wyruszała stąd w swoją ostatnią 
wędrówkę, by na jej końcu zostać poddanym egze-
kucji, a później - bezimiennie zakopanym w świę-
tokrzyskich lasach. O losach Żołnierzy Wyklętych 
na kilkanaście dni przed obchodami święta upa-
miętniającego ich dokonania rozmawiamy z Woj-
ciechem Łuczakiem - prezesem Fundacji „Niezłom-
ni” oraz Sebastianem Nowaczkiewiczem - wójtem 
gminy Sitkówka-Nowiny.

Po roku Fundacja „Niezłomni” wraca do Zgórska, 
by przywrócić pamięć o polskich żołnierzach, któ-
rzy stracili tu życie. Swoje prace prowadzicie tu już 
od 2015 roku…
Wojciech Łuczak: Nasze pierwsze działania miały 
miejsce we wrześniu 2015 r. kiedy to weryfikowa-
liśmy miejsce wskazywane jako pochówek czterech 
partyzantów Aleksandra Życińskiego, Czesława 
Spadło, Józefa Figarskiego i Karola Łoniewskiego,           
w miejscu symbolicznej mogiły nie znaleźlismy 
miejsca pochówku. W kwietniu 2016 r., w miejscu 
oddalonym o kilometr w oparciu o badania sonda-
żowe udało nam się zlokalizować mogiły, a po prze-
prowadzeniu eksploracji archeologicznej - odnaleźć 
szczątki, które następnie zostały poddane ekshu-
macji, przeprowadzono też analizę antropologiczną 
i  porównawcze badania genetyczne. Spośród ośmiu 
osób złożonych w czterech grobach osób zdołaliśmy 
zidentyfikować siedem. Pamiętać jednak należy, że 
wciąż poszukujemy około 50 osób, które zostały 
skazane na wyrok śmierci i przebywały w kieleckim
więzieniu. Wielce prawdopodobne jest to, że część 
z nich została pochowana właśnie w zgórskich la-
sach. Dlatego postanowiliśmy powrócić tu, by ich 
odnaleźć.

Co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o poszukiwa-
niu mogił bezimiennych żołnierzy i powołania fun-
dacji?
WŁ: Moje działania w tym zakresie rozpoczęły się, 
gdy w 2013 r. jako wolontariusz pomagałem w pra-
cach na powązkowskiej „Łączce”. Kilka miesięcy póź-
niej przeprowadziłem w Szczecinie pierwszą kwestę 
na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych. 
W przypadku Zgórska impulsem do rozpoczęcia 
działań był film o zgórskich mogiłach opublikowany 
na kanale YouTube, a następnie – spotkanie z Józefą 
Życińską, wdową po Aleksandrze Życińskim. To wła-
śnie dla takich osób, jak ona to robimy. Pamiętam  
ten moment, kiedy podeszła do mnie jego córka         
i powiedziała mi ze łzami w oczach po ułożeniu jej 
ojca w trumnie: „Dziękuję, mogłam się pierwszy raz 
w życiu przytulić do taty”.

To właśnie dlatego to robimy. Chcemy oddać cześć 
należną bohaterom, chcemy, by pamięć o nich nie 
zaginęła, by ich bliscy w końcu mogli dowiedzieć się 
o nich prawdy i zorganizować im godny pochówek.

Panie Wójcie, przez długi czas niewiele było wia-
domo na temat żołnierzy pochowanych w gminie 
Sitkówka-Nowiny.
Sebastian Nowaczkiewicz: Z całą pewnością nie 
mówiono tym tak powszechnie jak teraz, nie mie-
liśmy też takiej wiedzy. Choć już w 2005 roku pra-
ce prowadził tu IPN, to tak naprawdę niewiele było 
wiadomo. Choć krążyły legendy o metalowym krzy-
żu znajdującym się w lesie w Zgórsku, że znajdowa-
ły się tam partyzanckie mogiły, nikt tak naprawdę 
jednak nie wiedział, z jakiego okresu mogły pocho-
dzić. Co dziwne, regularnie pojawiały się tan znicze 
i wieńce, mówiono o kobiecie, która odwiedza to 
miejsce raz w roku. Jedyny przekaz, jaki się zacho-
wał to informacja przekazana przez dawnego leśni-
czego, który był świadkiem rozstrzelania czwórki 
partyzantów podziemia antykomunistycznego 24 
września 1948 r. Opisał on niezwykle szczegółowo 
samą egzekucję oraz jej miejsce. Z niewyjaśnionych 
powodów wskazał miejsce oddalone od faktyczne-
go o około 1 km, po drugiej stronie drogi, tam, gdzie 
obecnie znajduje się symboliczna mogiła żołnierzy. 
Dziś o tragicznych, powojennych wydarzeniach         
w naszej gminie wiemy znacznie więcej, jednak zde-
cydowanie zbyt mało, by móc powiedzieć, że kar-
ty tej historii zostały już zapisane. Ubiegłoroczne 
prace nad monografią gminy niewiele dały w tym 
zakresie. Jestem niezwykle zobowiązany Fundacji 
Niezłomni, że kontynuuje prace poszukiwawcze.

Za każdą bezimienną mogiłą kryje się czyjaś histo-
ria - ludzka tragedia. Czy pamięta Pan jakieś szcze-
gólne sytuacje związane z odnajdywaniem ofiar?
WŁ: W mogiłach znajdujemy często elementy odzie-
ży, takie jak metalowe guziki czy sprzączki pasków, 
niekiedy medaliki. W jednej z nich znaleźliśmy me-
dalik z matką Boską. Należał on do Aleksandra Ży-
cińskiego, a podarowała mu go jego mama. Prze-
kazaliśmy ten medalik wdowie, pani Józefie. Jej 
życzeniem było, by po jej śmierci medalik trafił wraz 
z nią do trumny. To chyba jedna z najbardziej wzru-
szających historii, niezwykle symboliczna.

Skoro jesteśmy przy Aleksandrze Życińskim – czy 
to prawda, że on stał się głównym motorem poszu-
kiwań w tym rejonie?
WŁ: Na pewno w jakimś stopniu tak się stało.                 
Z pewnością ogromną rolę w poszukiwaniach ode-
grała jego żona i jej determinacja w odnalezieniu 
grobu męża. Całe swoje życie poświęciła właśnie 
temu celowi. Umarła zaledwie kilkanaście miesięcy 
po jego odnalezieniu. Sam Aleksander Życiński był
żołnierzem AK w zgrupowaniu Jana Piwnika „Ponu-
rego", a od 1945 służył w Brygadzie Świętokrzyskiej

„Mogłam sie pierwszy raz w życiu przytulić do taty"
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NSZ płk. Antoniego Szackiego „Bohuna". W grud-
niu 1944 roku został schwytany w ulicznej łapance 
i wysłany do obozu pracy do Niemiec, skąd uciekł 
i wstąpił do Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Został 
aresztowany 26 maja 1945 w okolicach Buska-Zdro-
ju, skazany na 7 lat więzienia i zwolniony w marcu 
1947 na mocy amnestii. Powrócił jednak do konspi-
racji jako dowódca kilkunastoosobowego oddziału, 
walczącego na ziemi kieleckiej i radomskiej. Aresz-
towano go 7 maja 1948 r., już 31 lipca skazano go 
na karę śmierci, a zamordowano 24 września 1948 r.

Poza Aleksandrem Życińskim Fundacja Niezłomni 
zidentyfikowała jeszcze siedmiu żołnierzy, którzy 
zostali rozstrzelani i pochowani w Zgórsku. Kim oni 
byli?
WŁ: Byli to Czesław Spadło, Józef Figarski i Karol Ło-
niewski, których odnaleźliśmy podczas pierwszych 
prac poszukiwawczych. W późniejszym czasie uda-
ło nam się zidentyfikować jeszcze Romana Mojec-
kiego, Piotra Pecla i Jana Wosińskiego. Niestety, do 
dziś nie znamy tożsamości jednej z odnalezionych 
ofiar.

Takich osób, które przebywały w kieleckim więzie-
niu, było dużo więcej. Jak potoczyły się ich
losy?
WŁ: Więźniowie polityczni przebywali na ul. Zamko-
wej w Kielcach od początku 1945 r. do końca 1956 r. 
Na 163 z nich wydano kar śmierci. Wyroki były wy-
dawane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach. 
Więźniowie przebywali oni w celach kilka, kilkana-
ście tygodni, gdy toczyło się śledztwo, a następnie 
byli wywożeni pod Kielce. Tam dokonywano egze-
kucji i  porzucano w bezimiennych mogiłach, nie 
przywiązując specjalnie wagi do samego pochówku, 
a jedynie, by ukryć miejsce tak, by pozostało nieod-
nalezione. Wciąż nie udało nam się odnaleźć około 
50 osób, na których wykonano wyroki śmierci.

W najbliższym czasie Fundacja Niezłomni wraz         
z gminą Sitkówka-Nowiny zamierza przeprowadzić 
akcję informacyjną o Żołnierzach Wyklętych?
WŁ: Mamy świadomość, że świadków zdarzeń              
z tamtych lat jest coraz mniej. Tak naprawdę to dla 

nas walka z czasem, za kilka lat może okazać się, że 
nie będzie już z kim rozmawiać o ofiarach terroru 
komunistycznego. Poszukujemy osób, które będą 
mogły powiedzieć coś na temat, udzielić wskazó-
wek.
SN: Zamierzamy zwrócić się do mieszkańców naszej 
gminy bezpośrednio w listach i na łamach lokalnej 
gazety o pomoc, a także dotrzeć do mieszkańców 
Kielc za pośrednictwem ogłoszeń i ulotek w miej-
scach, gdzie mogą je też odczytać osoby starsze – 
bibliotekach czy domach seniora. Liczymy również 
na media, które ze swym przekazem docierają do 
szerokiego grona odbiorców.

Od pewnego czasu gmina Sitkówka-Nowiny anga-
żuje się w działania związane z utrwaleniem pa-
mięci o żołnierzach Wyklętych. Dlaczego i w jaki 
sposób to robicie?
SN: We wrześniu każdego roku w Szewcach odby-
wają się uroczystości związane z oddaniem hołdu 
osobom, które zginęły w tych okolicach. Od kilku lat 
upamiętniamy je także 1 marca, w Dniu Żołnierzy 
Wyklętych, kute od 2011 roku jest ich świętem. To 
nie tylko msze święte czy złożenie kwiatów na mo-
giłach, ale także współorganizacja marszu, którego 
trasa wiedzie od OMPIO w Kielcach przez wzgórze 
Karczówka aż do Zgórska. W tym roku we wrześniu 
planujemy przybliżyć tę tematykę młodszym i spe-
cjalnie dla nich zorganizować grę terenową poświę-
coną Niezłomnym, a dla nieco starszych, we współ-
pracy z LGD „Perły Czarnej Nidy” – konferencję 
naukową.

W najbliższym czasie Fundacja Niezłomni i gmina 
Sitkówka-Nowiny zamierzają upamiętnić Żołnierzy 
Wyklętych pochowanych na terenie gminy?
SN: Obecnie mamy trzy krzyże poświęcone Żołnie-
rzom Wyklętym w niedalekiej odległości od sie-
bie, jest też symboliczna mogiła, która znajduje się          
w pierwotnie wskazanym miejscu pochówku por. 
Aleksandra Życińskiego. Niestety, jest ona oddalona 
od mogiły odnalezionej w 2015 r. o blisko kilometr. 
Od pewnego czasu myślimy o budowie pomnika, 
dlatego zdecydowaliśmy się powołać społeczny ko-
mitet budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych. Chcie-
libyśmy, by stanął w miejscu, gdzie Fundacja Nie-
złomni odnalazła pierwsze mogiły. W najbliższym 
czasie podpiszemy akt założycielski komitetu budo-
wy pomnika, a później rozpoczniemy zbiórkę na ten 
cel. Mam nadzieję, że uda się go postawić w możli-
wie krótkim czasie.
 
Dziękuję za rozmowę. •

• Wojciech Łuczak podczas badań.
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Upamiętnili wydarzenia sprzed lat
W dniu 17 stycznia 2020 r. w Samorządowym Cen-
trum Kultury w Morawicy Lokalna Grupa Działnia 
„Perły Czarnej Nidy" zorganizowała konferencję pt: 
II Wojna Światowa na terenie Gmin Morawica, Chę-
ciny, Sitkówka-Nowiny.

Konferencję  otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Mo-
rawica Marian Buras oraz Prezes Lokalnej Grupy Dzia-
łania Marcin Dziewięcki, którzy przywitali zaproszo-
nych gości.

Prelegentami podczas wydarzenia byli dwaj znako-
mici goście: Konrad Maj z Archiwum Państwowego w 
Kielcach oraz dr. Michał Zawisza z Delegatury Instytu-
tu Pamięci Narodowej w Kielcach. Pierwsza prelekcja 
przeprowadzona przez Konrada Maja nosiła tytuł: „Bi-
twa pancerna w styczniu 1945 i pozostałości wojenne 

w krajobrazie wsi" natomiast dr. Michał Zawisza mó-
wił o „Wyzwoleniu, którego nie było".

Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa archiwalnych 
zdjęć z okresu powojennego oraz pokazy przygotowa-
ne przez Pana Józefa Mrozowskiego - kolekcjonera po-
jazdów militarnych. Zaprezentowane zostały niemiec-
ki transporter opancerzony Sdkfz 251 oraz żołnierze 
w niemieckich i radzieckich mundurach z tego okresu.

W uroczystościach udział wzięło wielu znakomitych 
gości oraz liczna grupa uczniów ze szkół. Mamy na-
dzieję, że ta młodzież będzie dzisiaj zdolna do empatii 
i porównujac  styczeń 1945 z styczniem 2020 roku zo-
baczy jak ważna jest wolna niepodległa ojczyzna, jak 
dobrze jest się uczyć w polskiej szkole, bez okupanta 
na ulicy, który siał zagładę i terror. To była bardzo cen-
na i pouczająca lekcja historii.

Organizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Dzia-
łania „Perły Czarnej Nidy", partnerami: Miasto i Gmi-
na Morawica oraz Delegatura Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Kielcach. Patronat medialny objęli: Portal 
Informacji Kulturalnej, Radio Fama, Radio eM, Radio 
Kielce, Echo Dnia, Regionalne Centrum Informacji Tu-
rystycznej. 

W kontekście ciekawej dyskusji, jaka miała miej-
sce 17.01.2020 roku, słuchacze  z zainteresowaniem 
przyjęli zapowiedź kolejnej konferencji we wrześniu       
2020 r., tym razem w Gminie Sitkówka-Nowiny. •

Informacja prasowa LGD „Perły Czarnej Nidy"

• Konferencja dot. II wojny światowej.

Kocie sprawy
Od kilku dni wolno żyjące  w Nowinach koty mają 
gdzie mieszkać. Z inicjatywą wystąpili mieszkańcy 
– trzy kocie domki zostały zakupione z funduszu 
obywatelskiego. Będą się nimi opiekować wolon-
tariusze, którzy zadbają o ich wyżywienie, czystość 
domków i sterylizację.

Inicjatorką zakupu domków dla kotów była Edyta Ka-
sprzycka, na co dzień wychowawczyni w pobliskim 
przedszkolu, która od wielu lat troszczy się o bez-
pańskie zwierzęta na terenie Nowin. – Chciałabym 
uwrażliwić innych na krzywdę zwierząt, pokazać, że 
warto im pomagać i dbać o nie. W naszym przed-
szkolu uczymy tego na co dzień, bo wiemy, że empa-
tia wobec zwierząt skutkuje w przyszłości empatią 
wobec ludzi – mówi. – Koty od zawsze mieszkały na 
terenie osiedla: w piwnicach bloków, na ogródkach 
działkowych. Większość z nich jest wysterylizowa-

na, dbamy tez o ich zdrowie. Dzięki domkom będzie 
łatwiej określić nam, co się z niemi dzieje, czy mnie 
potrzebują pomocy.

Dwa z domków już są zamieszkałe przez koty, trzeci 
wciąż czeka na „domowników”. 14 lutego przy jed-
nym z nich spotkali się koci miłośnicy, by uroczyście 
przekazać wolontariuszom opiekę nad domkami. 
W imieniu radnych Agnieszka Stępień i Tadeusz 
Kucharczyk przekazali zapas kociej karmy, a  wójt 
gminy wręczył siedmiu osobom certyfikaty kociego 
wolontariusza. Kocimi domkami będą zajmować się: 
Joanna Kozak-Plutka, Katarzyna Hanas, Patrycja Du-
dek, Marcelina Uherik, Wiktoria Kasprzycka, Ilona 
Caban i Edyta Kasprzycka. Część z nich, jak Joanna 
Kozak-Plutka, od wielu lat pomaga nowińskim ko-
tom, część zaś odpowiedziała na apel gminy na jej 
profilu na Facebooku i sama zgłosiła się do pomocy. 
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Wolno żyjące koty zostały też wsparte przez Animal-
ki – uczniów VI LO w Kielcach, którzy w ramach re-
alizowanego przez siebie projektu wytwarzają maty 
węchowe, koce i szarpaki dla czworonożnych pupili.

– Bardzo spodobał nam się pomysł, aby zapew-
nić wolno żyjącym kotom możliwość schronienia. 
Potrzebują one naszej pomocy, zwłaszcza, gdy na 
dworze jest zimno i deszczowo – mówi Aleksandra 
Cęcek, na co dzień mieszkająca w gminie Sitków-
ka-Nowiny. – Mamy nadzieję, że kocyki przekazane 
przez nas będą długo służyły kotom, a one same 
szybko zadomowią się w  swoich domkach – dodaje.

Domki zostały sfinansowane z funduszu obywatel-
skiego Nowin na rok 2020 r. W ramach niego zaku-
piono trzy domki, każdy dla sześciu kotów, o łącznej 
wartości 3 tysięcy złotych. •

– Cieszy mnie, że ta inicjatywa spotkała się z taką 
przychylnością ze strony pozostałych mieszkańców 
i, że znaleźli się chętni, by wspierać nasze działa-
nia – podkreśla Joanna Kozak – Plutka. Kotami będą 
opiekować się też przedszkolaki, które licznie przy-
były na spotkanie, by pozdrowić koty i zaśpiewać im 
piosenkę.

O karmę dla kotów zatroszczą się uczniowie szkół     
i mieszkańcy. W placówkach edukacyjnych i w Urzę-
dzie Gminy w wyznaczonych do tego miejscach bę-
dzie można ją zostawić. Od wielu lat gmina prowa-
dzi też darmową sterylizację zwierząt, nie ma więc 
obaw, że będą się one nadmiernie rozmnażać. – To 
wyjątkowa inicjatywa mieszkańców, chciałbym za 
nią podziękować wszystkim,  a w szczególności Pani 
Edycie Kasprzyckiej, która włożyła całe serce w to, 
by pomóc kotom – podkreślał wójt Sebastian No-
waczkiewicz.

• Kocie wolontariuszki.

Karnawałowe szaleństwo

• Animalki przekazaly koce dla kotów.

Ostatki, czyli karnawałowe szaleństwo nie ominę-
ły gminy Sitkówka-Nowiny. Na zabawach karnawa-
łowych bawili się i duzi, i mali, wspaniale spędza-
jąc czas.

Mnóstwo atrakcji dla dzieci
Tradycyjnie już z inicjatywy radnych i sołtysów so-
łectw odbyły się bale karnawałowe w Szewcach 
(14 lutego)i w Kowali (15 lutego). Ich organizato-
rami byli: wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz, radne: Renata Posłowska, Renata 
Krzysiek-Nowakowska, Edyta Giemza, sołtys Ewa 
Fudali. Organizatorem balów był Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w Nowinach.

Było mnóstwo tańców, a wspaniale atrakcje za-
pewnili animatorzy z Animacje Superakcje takie jak 
przeciąganie liny, zabawa bańkami mydlanymi, kon-
kurencje z chustą Klanza. Każdy otrzymał słodki po-
częstunek. no i przede wszystkim mnóstwo cudow-
nych, uśmiechniętych dziecięcych buziek. W Kowali 
wszystkie dzieci otrzymały piękne, bezowe lizaki, 
które ufundowała Renata Posłowska, a wykonała je 
Barbara Kowalska - mieszkanka Kowali.

• Zabawa karnawałowa w Szewcach.
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Bal seniorów
15 lutego w sobotni wieczór Seniorzy z Gminy Sit-
kówka-Nowiny świetnie bawili się na wieczorku 
karnawałowym, który zorganizowany został przez 
Zarząd Stowarzyszenia Aktywny Senior przy współ-
udziale Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowi-

nach. W wydarzeniu wzięło udział ponad pięćdzie-
sięciu seniorów z gminy, którzy przez wiele godzin 
bawili się w rytm muzyki serwowanej            przez 
DJ. •

• Zabawa karnawałowa w Kowali (fot.: J. Kozak-Plutka).

• Zabawa karnawałowa seniorów (fot.: K. Janiec).

Wieści z placówek edukacyjnych
Karnawałowo w przedszkolu
Grupa Kotki z Przedszkola Samorządowego im. Plu-
szowego Misia w Nowinach, na zaproszenie dzieci 
i ich opiekunów z Niepublicznego Przedszkola spe-
cjalnego dla dzieci z autyzmem Słowicza Ferajna 
wspólnie bawili się na Balu Karnawałowym.

Zabawie towarzyszyła radość, śmiech i spontanicz-
na aktywność dzieci, a cały bal karnawałowy prze-
biegł w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczył 
dzieciom wiele niezapomnianych chwil, które na 
długo pozostaną w ich pamięci.
Dziękujemy rodzicom za wspaniałe stroje, a Słowi-
czej Ferajnie za cudowną współpracę.

Edyta Kasprzycka
Anna Węgrzyn

Dzielimy się radością
Z inicjatywy uczennic I Liceum Ogólnokształcącego 
im. S. Żeromskiego w Kielcach w Przedszkolu im. 
Pluszowego Misia w Nowinach odbyły się warsztaty 
międzypokoleniowe.

Kinga Banak, Aleksandra Paszkowska, Alicja Sołtysik 
i Magdalena Łukasik realizują projekt, którego ce-
lem jest wspólne spędzanie czasu. - Postanowiłyśmy 
zrobić własny projekt społeczny o nazwie "Dzielimy 
się radością" razem z platformą Zwolnieni z Teorii. 
Promujemy wspólne spędzanie czasu z młodzieżą 
poprzez organizowanie warsztatów i wspólnych za-
baw. W ramach projektu postanowiłyśmy odwiedzić 
przedszkole samorządowe im. Pluszowego Misia
w Nowinach i razem z dziećmi podzielić się swoimi 

• Bal karnawałowy w Słowiczej Ferajnie.
• Warsztaty międzypokoleniowe.
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pasjami i zainteresowaniami – mówi Kinga Banak, 
na co dzień mieszkanka naszej gminy. -  Dzieci mo-
gły poznać ciekawe doświadczenia fizyczne i che-
miczne, posłuchać gry na gitarze i razem z nami 
śpiewać i tańczyć do znanych piosenek, a także 
obejrzeć spektakl o smoku wawelskim w zorganizo-
wanym przez nas teatrze cieni. Dziękujemy dyrekcji 
i dzieciom za miłe przyjęcie – dodaje.

Projekt ma na celu zachęcenie dzieci oraz seniorów 
do spędzania czasu z młodzieżą. Działania uczennic 
można śledzić na Facebooku na profilu „Dzielimy 
się radością".

Karnawałowo w Szkole Podstawowej w Nowinach
W środę 12 lutego 2020 roku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach uczest-
niczyli w balu karnawałowym. Sala gimnastyczna 
wyglądała inaczej niż na co dzień i zamieniła się
w prawdziwą salę balową. Najpierw bawili się 
uczniowie klas I-III, a po południu klas IV-VIII.

Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiu-
mach, przebrane za  bohaterów znanych bajek  i nie 
tylko.  Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  
postaci. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili 
podziw. Wyglądali naprawdę bajkowo.
Wszyscy uczestnicy balu bawili się znakomicie przy 
rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na praw-
dziwy bal. Były pociągi, korowody, kółeczka i tańce 
w parach. Wszyscy mogli uczestniczyć w zabawach 
i konkursach. Humor dopisywał zarówno dzieciom 
jak i  dorosłym. W trakcie balu znalazł się również 
czas na krótki odpoczynek oraz słodki poczęstunek. 
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem 
opuszczały salę.
Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie 
czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przy-
niosła wiele radości. Dziękujemy dzieciom i rodzi-
com za zaangażowanie  w przygotowanie pięknych 
balowych strojów. Dzień ten dostarczył dzieciom 
wielu przeżyć i miłych wrażeń, zresztą – zobaczcie 
sami! Kolejny bal karnawałowy już za rok!

wychowawcy klas I-III

Czy warto kłamać?
W dniu 19 lutego 2020 r. odwiedziła Biedronki pani 
bibliotekarka, aby na podstawie znanej literatury 
dla dzieci porozmawiać o tym, czy warto kłamać.    
Po wnikliwej analizie wiersza Juliana Tuwima ,,O Grze-
siu kłamczuchu i jego cioci" przedszkolaki zgodnie 
stwierdziły, że kłamstwo nie popłaca. Biedronki po-
znały znaczenie m.in. takich przysłów: ,,kłamstwo 
ma krótkie nogi", ,,lepsza byle jaka prawda niż do-
bre kłamstwo", ,,z kłamstwem daleko się nie zaj-
dzie", ,,kłamstwo rujnuje, prawda buduje".

W drugiej części spotkania przedszkolaki bawiły się 
w listonosza, który miał doręczyć list bez adresu za-
dając dzieciom tylko trzy pytania. Odbiorca otrzy-
mywał liścik, w którym było napisane o nim miłe 
zdanie. Ta zabawa sprawiła im ogromną radość. Na 
zakończenie wszytkie Biedronki sedrecznie podzię-
kowały pani Kasi z biblioteki szkolnej za interesu-
jące zajęcia. Tym sposobem został zrealizowany V 
moduł Międzynarodowego Projektu Czytelniczego 
,,Magiczna Moc Bajek".

opiekunowie Biedronek
ZPI w Kowali

Na straży przyrody
Przedszkolaki z najstarszej grupy Tygryski, wraz ze 
swoją panią Sylwią Górską, wzięły udział w akcji 
edukacyjnej „Na straży przyrody”.
Celem akcji było propagowanie wśród dzieci w wie-
ku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat ekolo-
gii, w tym w szczególności na temat ochrony zagro-
żonych gatunków zwierząt oraz roślin.
Do realizacji projektu dzieci otrzymały kolorowe 
książeczki, ,,zielone listy ” do wyhodowania kwia-
tów.
Zwieńczeniem i podsumowaniem zajęć przedszkol-
nych było wykonanie zbiorowej pracy, która została 
wysłana na konkurs plastyczny pt. „Jesteśmy straż-
nikami przyrody”.

Sylwia Górska
ZPO w Bolechowicach

• Zabawa karnawalowa w nowińskiej szkole.

• Magiczna Moc Bajek.
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Ferie z GOK Perła
Gminny Ośrodek Kultury Perła, w dniach 27.01 – 
7.02.2020 r., realizował program zajęć feryjnych 
dla dzieci zgodnie z założeniami projektu „Ferie 
zimowe w Gminie Sitkówka-Nowiny 2020”.   

Tegoroczne ferie zimowe z GOK Perła w Nowinach 
upłynęły pod znakiem fantastycznej zabawy - twór-
czych dokonań plastycznych, zabaw, gier integra-
cyjnych, zajęć plastycznych, sportowo-ruchowych, 
warsztatów akrobatycznych prowadzonych przez 
doświadczoną instruktorkę – Katarzynę Jaworską, 
zabaw tematycznych, logicznych, słownych, ćwiczą-
cych pamięć, koncentrację oraz rozwijających twór-
cze myślenie, zajęć kreatywnych, artystycznych, 
warsztatów ekologicznych, itp.  

W czasie ferii odbył się Wielki Konkurs Talentów – 
29 stycznia dzieci wystąpiły na scenie auli ze swo-
imi największymi talentami – śpiewały, grały, grały 
na instrumentach, tańczyły, opowiadały kawały, itp. 
Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową. 
Podczas feriid zieciaki pojechały do kieleckiego kina 
Helios na bajkę pt. „Urwis”. Historia uroczego szcze-

niaka bardzo podobała się dzieciom.

3 lutego na najmłodszych czekała prawdziwie baj-
kowa niespodzianka – w auli GOK Perła dla wszyst-
kich dzieci wystąpił największy w Polsce objazdowy 
Teatr Lalek PINOKIO z Nowego Sącza, który wysta-
wił spektakl pt. „Kłamstwa Kozy”. Przedstawienie 
bardzo podobało się wszystkim milusińskim, ale 
przede wszystkim niosło za sobą mądre przesłanie, 
że nie warto kłamać, a także, że trzeba zawsze po-
trafić przeprosić, jeśli zrobiło się komuś przykrość 
lub krzywdę. Spektakl poprzedziły występy wokal-
ne podopiecznych Studia Piosenki Miniaturka - Ali-
cji Siedleckiej, Lilianny Grudzień oraz Magdy Sularz. 
Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek.
Zajęcia odbywały się również w Parku Wodnym Per-
ła – dzieci bardzo chętnie korzystały z uroków wod-
nego szaleństwa  pod czujnym okiem ratowników.
Na zakończenie ferii zimowych zorganizowano dla 
dzieci bal przebierańców – zabawę taneczną, pod-
czas której odbyła się sesja zdjęciowa w zabawnych 
przebraniach, konkurs tańca oraz rozdanie nagród 
rzeczowych.

Ogółem z zajęć realizowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury Perła w Nowinach w ramach projektu 
„Ferie zimowe w Gminie Sitkówka-Nowiny 2020” 
skorzystało 86 dzieci. Codziennie w zajęciach brało 
udział 30 – 38 osób, z czego niemal wszyscy bra-
li czynny udział w proponowanych zabawach oraz 
warsztatach. Tygodniowe plany zajęć dostępne były 
odpowiednio wcześniej na profilu fb Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowinach.  Szczegółowe  plany 
zajęć opracowano w taki sposób, aby każdy dzień 
był jak najbardziej urozmaicony, tak, żeby każde 
dziecko mogło znaleźć dla siebie coś ciekawego.

Magdalena Świąder
GOK Perła

• Zajęcia plastyczne.

• Kłamstwa Kozy.

• Chwila relaksu.



GŁOS NOWIN  • LUTY 2020 

16

Mamy to! Relacja trenera
Na turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski nasza drużyna wybierała się zarówno z du-
żymi nadziejami, jak i obawami. Z jednej strony 
mieliśmy świadomość, że jesteśmy mocną dru-
żyną, a z drugiej jechaliśmy zagrać z najlepszymi         
z najlepszych w Polsce.

Plan na piątkowy mecz był jasny i klarowny nie 
przegrać, a najlepiej wygrać. Jak to zwykle bywa     
w pierwszych meczach turniejów finałowych,                   
w szeregi naszej drużyny wkradł się stres. Ani się nie 
obejrzeliśmy minęło sześć minut meczu (mecz trwa 
2 x 12 min efektywnego czasu gry), a na zegarze 
widniał wynik 2:0 dla drużyny AF Pyskowice. Jedno 
już było wiadome – gorzej tego meczu się nie dało 
rozpocząć. Przy wyniku 2:0 dla naszych przeciwni-
ków postanowiliśmy wziąć naszych przeciwników 
„na czas”. Od tego momentu nasza drużyna przejęła 
inicjatywę i z każda minutą dominowała rywala. Jaki 
był tego efekt? Po dwóch bramkach Andrzeja Mu-
siała oraz jednej Oskara Jabłońskiego wygraliśmy 
cały mecz 3:2 i spokojnie udaliśmy się na zasłużony 
wypoczynek, mając już w głowie sobotnie dwa spo-
tkania.

Rozpoczęliśmy je od spotkania z Constract Luba-
wa, która, naszym skromnym zdaniem, była jedną 
z najlepszych ekip na tym turnieju. Niestety, po raz 
kolejny rozpoczęliśmy mecz stresem i błędami indy-
widualnymi, co zaowocowało szybką stratą bramki. 

Jednak z każdą minutą nasi zawodnicy czuli się co-
raz pewnej na parkiecie, co doprowadziło do bram-
ką strzelonej przez Igora Podsiadłego i wyrównania 
wyniku na 1:1. Mecz z popularnymi ,,constructora-
mi'' stał na bardzo dobrym poziomie i żadna z dru-
żyn nie miała zamiaru zaryzykować, na początku 
drugiej połowy popełniliśmy błąd indywidualny
i straciliśmy bramkę. Mając w głowie myśl, że poraż-
ka z drużyną z Lubawy wyrzuca nas z turnieju, rzu-
ciliśmy się do ataku, co zaowocowało stałym frag-
mentem gry (rzut rożny), który to po atomowym 
uderzeniu Musiała zamieniliśmy na drugą bramkę. 
Do końca meczu się już nic nie zmieniło – wynik na 
tablicy 2:2,  a my dopisujemy kolejny punkt  w tur-
nieju i mamy ich już cztery. Przed ostatnim meczem 
wiedzieliśmy jedno: jeśli meczu z Beniaminkiem 
Starogard Gdański nie przegramy, znajdziemy się w 
ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Początek był fatalny. 
Straciliśmy szybko bramkę i znów to my musieliśmy 
gonić wynik. Drużna gospodarzy postawiła poprzecz-
kę bardzo wysoko, raz po raz zagrażając naszej 
bramce. Niestety, nasza postawa nie napawała 
optymizmem, lecz ciągle z wiarą i nadzieją z całych 
sił staraliśmy się odmienić losy tego meczu. W dru-
giej części meczu udało się nam przejąć inicjatywę 
i raz po raz atakowaliśmy coraz groźniej bramkę 
przeciwnika, w tej części meczu swoje szanse mar-
nowali Pokora oraz Podsiadły. Gdy wydawało się, 
że już drużyna z Starogardu ,, dowiezie'' zwyięstwo 
do końca, tym samym wyrzucając nas z turnieju, jej 
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biców. Niektórzy z nich nie dowierzają, że ,,Kop-
ciuszek'' turnieju GKS Futsal Nowiny jest w sta-
nie postawić się silnemu Rekordowi Bielsko Biała.                                
W końcówce meczu, po stałym fragmencie gry, tra-
cimy bramkę na 2:1 i już wiemy, że pozostaje nam 
walka ,,tylko'' lub ,,aż'' o brązowy medal.

Ostatni, szósty mecz turnieju jest ogromnym wy-
zwaniem dla zawodników: pojawia się zmęczenie 
w głowie myśl o przegranym półfinale, który się 
skończył 15 minut wcześniej. Nie mieliśmy już nic 
do stracenia, zatem obrana taktyka mogła być tylko 
jedna: „na nich''. To był już ostatni krok do spełnie-
nia jednego z marzeń każdego młodego zawodnika, 
czyli medalu Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy
w całym turnieju od początku meczu graliśmy dobre 
zawody, co zaowocowało szybko strzeloną bramką 
przez Oskara Jabłońskiego. Z każdą minutą ubywa-
ło nam sił, trudny turnieju dały o sobie znak i po 
prostym błędzie straciliśmy bramkę na 1:1, do koń-
ca meczu nic się nie zmieniło. O brązowym medalu 
miały rozstrzygnąć rzuty karne. Do rzutów karnych 
trener wyznaczyłem Bartosza Musiała, Igora Pod-
siadłego oraz Mateusza Waryłkiewicza. Okazał się 
to bardzo dobry wybór, bo po trzech seriach wy-
grywaliśmyrzuty karne 3:2 i moglismy się cieszyć 
z pierwszego dla klubu GKS Ekom Invex Remedies 
Nowiny, Gminny Sitkówka Nowiny oraz Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego medalu Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w Futsalu U-16.

Ten ogromny sukces osiągnęli: Hubert Jaroń, Filip 
Szmajdel, Dawid Tutaj, Oskar Jabłoński, Bartosz 
Musiał, Maciej Pokora, Maciej Waryłkiewicz, Kacper 
Załęcki, Mateusz Rodak, Jakub Wrona, Filip Kubicki, 
Karol Pawłowski, Igor Podsiały Kierownik drużyny: 
Nikodem Włodarz, Trener drużyny: Piotr Lichota. •

trener Piotr Lichota

zawodnicy popełnili błąd, który dał nam bramkę na 
1:1 i upragniony awans do najlepszej ósemki dru-
żyn w Polsce. Trzeci dzień turnieju to już rozgrywki 
pucharowe. Obowiązywała tylko jedna zasada – kto 
przegrywa ten odpada. Los nas połączył z zwycięz-
cą grupy D SMS Jarosław, drużyna ta zostawiła za 
swoimi plecami w grupie takie drużyny jak Gwiaz-
da Ruda Śląska oraz Hurtap Łęczyca. Początek me-
czu był dość wyrównany, każda drużyna w tej fazie 
skupia się przeważnie na obronie, żeby nie stracić 
bramki. Po składnej akcji Maciej Pokora pokonał 
bramkarza, dzięki czemu udaje nam się zdobyć pro-
wadzenie 1:0. Wydawało się, że nasza drużyna ma 
pełną kontrolę nad spotkaniem i tylko kwestią cza-
su jest zdobycie kolejnych bramek. Niestety, znowu 
popełniliśmy prosty błąd, przez co drużyna z Jaro-
sławia strzeliła bramkę na 1:1. Przez chwilę zrobiło 
się nerwowo. Nasi zawodnicy, trochę zaskoczeni ta-
kim obrotem sytuacji, popełniali kolejne błędy, lecz 
na szczęście drużyna z Podkarpacia nie potrafiła ich 
wykorzystać. Na pięć minut przed końcem meczu po 
koronkowej akcji bramkę na wagę awansu do pół-
finału strzelił Bartosz Musiał. To była historyczna 
chwila, z której cieszyli się wszyscy.

W półfinale czekała już na nas drużyna Rekordu 
Bielsko Biała, czyli obrońcy tytułu oraz jeden z głów-
nych faworytów turnieju. Bilans bramkowy drużyny
z Bielska przed naszym meczem wynosił 23-2. Po-
czątek meczu jest ,,tradycyjny'' – tracimy szybko 
bramkę na 1:0. Drużna z Bielska w tym momencie 
meczu zdominowała naszą drużyną i tylko ofiarna 
gra naszych zawodników pozwoliła nie stracić wię-
cej bramek. Po pierwszych pięciu minutach nasza 
drużyna ,,wraca z dalekiej podróży'' i ku zdziwieniu 
kibiców oraz zawodników z Bielska Białej strzela 
bramkę na 1:1 (strzelcem bramki Oskar Jabłoński). 
Od tego momentu mecz staje się wyrównany i obie 
drużyny tworzą świetne widowisko, ku radości ki-

Młodzi futsaliści świętują
Po raz pierwszy w historii drużyna z naszego woje-
wództwa stanęła na podium podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu w kategorii U-16. W mi-
niony poniedziałek młodzi futsalowcy z Nowin przyjęli 
gratulacje z rąk wójta gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stiana Nowaczkiewicza.

GKS Futsal Invex Remedies Nowiny to pierwszoligowa 
drużyna, od wielu lat znajdująca się w ogólnopolskiej 
czołówce. Teraz do starszych kolegów dołączają szesna-
stolatkowie, którzy  podczas Mlodzieżowych Mistrzostw 
Polski  w Futsalu w Stargardzie Szczecińskim w kategorii 
U-16 zdobyli brązowy medal rywalizując szesnastoma 
ekipami z całej Polski.

– Sam nie gram w futsal, ale od wielu lat jestem wier-
nym kibicem naszej drużyny, dlatego szczególne cieszą 
mnie Wasze wyniki. – Jesteście wspaniałą wizytówką 
naszej gminy, mam nadzieję, że w niedługim czasie do

• Spotkanie z wójtem.
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Wielkie rozgrywki

W niedzielę 26 stycznia 2020 roku zakończyły się 
rozgrywki XV Edycji Nowińskiej LIGI FUTSALU imie-
nia Michała Panasa o Puchar Wójta Gminy Sitķów-
ka - Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza oraz 
rozgrywki Amatorskiej Ligi Futsalu i RS ACTIVE Pu-
charu Nowińskiej Ligi Futsalu.
15 lat za nami!

Rozgrywki odbywają się na hali sportowej przy ulicy 
Gimnazjalnej 1 w Nowinach już od 15 lat. Pierw-
szym organizatorem i pomysłodawcą Nowińskiej 
LIGI FUTSALU był Michał Panas - nauczyciel i trener 
futsalu. Obecnie Nowińska Liga Futsalu składa się    

z 1 NLF i Amatorskiej LF oraz rozgrywek dla wszyst-
kich drużyn: Puchar RS Active NLF.

Simset.Net po raz drugi mistrzem NLF
W rozgrywkach pierwszoligowych do ostatniej ko-
lejki ważył się los mistrzostwa pomiędzy Simsetem 
Jędrzejów i Ziomaxem. Ostatecznie zwyciężyła dru-
żyna z Jędrzejowa, która już drugi raz triumfowała 
w rozgrywkach, dysponując w tym roku mocną
i wyrównaną kadrą zawodników. Tuż za plecami 
podopiecznych Michała Stępnia znalazł się ZIOMAX, 
który tydzień wcześniej uległ "mistrzowi" w meczu 
bezpośrednio decydującym o tytule. ZIOMAX był 
zaskoczeniem na plus NLF. Trzecią siłą ligi została 
drużyna FC GNIEWCE mająca w swoim gronie Naj-
lepszego Zawodnika Filipa Jarosińskiego. Najlep-
szym Bramkarzem został Dawid Zimny z Jędrzejo-
wa. Najlepszych strzelców zostało dwóch: Kamil 
Blicharski (Real) i Piotr Brzoza (Ziomax). Organiza-
torzy wyróżnili również Najbardziej Wartościowego 
Zawodnika powyżej 40 roku życia: Adama Ogonow-
skiego z ZIOMAX - u. Wyróżniono również drużynę 
Piekarni, która jako jedyna wzięła udział we wszyst-
kich edycjach czyli od roku 2004. W rozgrywkach 
brały również udział drużyny: Real Łaziska, Korona 
MM, FC Ślichowice, ZKS Górnik, Acapulco FT i Ma-
gnolia B Klasa.

FC Albatros zwycięzcą Amatorskiej LF!
Po raz pierwszy wystartowała Amatorska Liga Fut-
salu. Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn, które 

wiemy się o Waszych kolejnych sukcesach – gratulował 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz, przekazując zawodni-
kom pamiątkowe koszulki z ich nazwiskami.

Do składanych życzeń dołączyła dyrektorka nowińskie-
go liceum – Kornelia Bem – Kozieł. – Jestem dumna, że 
aż dziewięciu zawodników GKS-u to uczniowie naszej 
szkoły. Wspolpraca przynosi wymierne korzyści i to wi-
dać – podkreślała.

Już w najbliższy weekend zawodnicy GKS Ekom Invex 
Remedies nowiny udadzą się do Warszawy, gdzie rozegra-
ją mecze w finałach mistrzostw Polski w kategorii U-18. 
– Cała ta sytuacja to spełnienie marzeń każdego trenera 
futsalu. Nie dość, że zdobyliśmy brązowy medal na mi-
strzostwach w kategorii U-16, to jeszcze jesteśmy w fina-
łach w kategoriach U-18 i U-20. To chyba pierwsza taka 
sytuacja w Polsce – mówi trener Piotr Lichota. •

• Sinset.Net mistrzem NLF.

• Ziomax.

• FC Albatros.
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rywalizowały w lidze w systemie mecz i rewanż. Bez-
konkurencyjna okazała się drużyna FC ALBATROS. 
Drugie miejsce zajęła Alma Alpinex, a trzecie Suazo 
Team. Najlepszym Bramkarzem został Michał Rącz-
ka (Alma Alpinex), Najlepszym Zawodnikiem: Mate-
usz Matysek (FC Albatros) i Najlepszym Strzelcem 
Bartek Bracha (Alma Alpinex)

ZIOMAX Z RS Active Pucharem NLF!
Równolegle z rozgrywkami ligowymi toczyły się roz-
grywki pucharowe do których przystąpiło 16 drużyn 
z NLF i ALF. W finale pucharu ZIOMAX po bardzo 
emocjonującym meczu pokonał Simset.Net Jędrze-
jów i po raz pierwszy zdobył puchar. Dużą niespo-
dziankę sprawiła drużyna Almy Alpinex, która jako 
jedyna z Amatorskiej Ligi Futsalu dotarła do najlep-
szej czwórki pucharowej. Najlepszym strzelcem RS 
ACTIVE Pucharu LIGI został Bartek Bracha z Almy 
Alpinex.

Wielkie podziękowanie!
Tegoroczna edycja odbyła się przede wszystkim 
dzięki wsparciu Gminy Sitkówka-Nowiny z zadania: 
„XV Edycja Nowińskiej Ligi Futsalu i Amatorska Liga 
Futsalu”.
Gminny Klub Sportowy NOWIŃSKA AKADEMIA FUT-
SALU jako organizator rozgrywek składa podzięko-

wania dla Wójta Gminy Sitķówka-Nowiny Pana Se-
bastiana Nowaczkiewicza za objęcie patronatu nad 
imprezą, firmie Trzuskawica S.A. za ufundowanie 
pucharów dla najlepszych druźyn, RS ACTIVE za 
ufundowane nagród w rozgrywkach Pucharu No-
wińskiej Ligi Futsalu. Wielkie podziękowanie dla sę-
dziów oraz obsługi medycznej, wszystkich kibiców 
za wsparcie, a przede wszystkim drużynom za udział 
w tegorocznych rozgrywkach i już dziś zapraszamy 
wszystkich do XVI Edycji Nowińskiej Ligi Futsalu. •
   

Michał Ziernik
GKS NAF

• Najlepszy bramkarz.

• Najlepszy zawodnik.
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Wierszem pisane

Idę przed siebie byle dalej
W oddali widzę świetlisty punkt
Idę przed siebie chcę odnaleźć
Ostatnie chwile mojego snu

Sen który był piekłem i niebem
W którym tak serce bolało
W tym śnie mi brakowało ciebie
Nic myśli nie rozjaśniało

Idę przed siebie wyciszyć duszę
Może tam znajdę ukojenie
Dlaczego idę? Wiem, że muszę
Złagodzić serca cierpienie

Z mojego snu została garstka
Proszę poskładaj go w całość
Bez ciebie zawsze jestem martwa
Dlatego potrzebna mi twoja miłość

Uspokój serce ułóż moje sny
Żeby swój finał miały
Potrafisz zrobić to tylko ty
Nie pozwól żeby się rozwiały
Irena Kostrzewska

Idę przed siebie

b end p
obrastamy nimi jak kurzem. przylgnęły

do ciała świata i zdzierają z niego skórę.
owijając sobą jak bandażem

krwawiącą ranę, chłoną ziemię.
w szczelnie zaciśniętych ramionach

pęka, odbarwiona przejrzystość
znika niczym cień o świcie.

gęste krople powietrza
dławią krtań.

ścieli się popiel.
ciekawe, czy Boga to nie przeraża,
a aniołom nie zszarzeją skrzydła?

może świat został w tle?
ten dzisiejszy umiera

ubrany w beton i plastik.

obrastamy nimi jak zwierzęta sierścią.
jeśli się wmieszają pomiędzy nas,

zginiemy w ich tłumie.

Lidia Jędrocha-Kubicka

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.

Niepokorni
Niepokorni byli kiedyś 
Więc ich za to mordowano
Żeby mogił ich nie szukać    
Skrzętnie wszystko ukrywano

Ci dawniejsi  patrioci
Są gdzieś w lasach pochowani
Nikt im piersi nie ozłoci
My modlimy się dziś za nich

Choć przeminął czas żałoby
To spokoju nam nie daje
Chcemy wiedzieć gdzie ich groby
Bo nam serce  wciąż się kraje

Patriotów mordowano
Za to że wolności chcieli
W  ciemnym lesie pochowano
Tak by ludzie nie wiedzieli

Lecz pomimo takiej zbrodni
Ukrywanej wciąż latami
Chcemy aby byli godnie
Z honorami  pochowani

Henryk Skowerski

Matka Boża Gromniczna
Drugiego lutego pamiętajmy szczególnie

o Matce Bożej Gromnicznej inaczej
Ofiarowania Pańskiego obchodzimy

Dzień Życia Konsekrowanego
a w tym miejscu pamiętajmy szczególnie
w modlitwie za wszystkich braci i siostry

zakonne, które poświęciły swoje życie
Panu Bogu i Jego Matce najświętszej

Maryi Pannie

Henryka Brzoza
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Co słychać u gminnych artystów
Konkurs Kolęd i Pastorałek
26.01.2020 r. w niedzielę w Domu Kultury we Włosz-
czowie odbył się finał XXVII Świętokrzyskiego Kon-
kursu Kolęd i Pastorałek, podczas którego wystąpili 
laureaci przeglądów rejonowych w Jędrzejowie
i Skarżysku-Kamiennej.

Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentowali artyści 
zrzeszeni w chórze Nowina pod kierunkiem Krzysz-
tofa Jończyka (podczas występu finałowego chórem 
dyrygował Wojciech Materek), zespole śpiewaczym 
Bolechowiczanie pod kierunkiem Krzysztofa Korba-
na, zespole śpiewaczym Szewczanki i zespole obrzę-
dowym Kowalanki pod kierunkiem Feliksa Korbana. 
Osobą towarzyszącą artystom z Nowin podczas kon-
kursu finałowego był dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Perła Pan Jacek Kania, który bardzo kibico-
wał naszym lokalnym artystom.
Po wysłuchaniu wszystkich artystów Jurorzy przy-
znali nagrody i wyróżnienia. Z gminy Sitkówka-No-
winy zespół śpiewaczy Bolechowiczanie otrzymał 
wyróżnienie.

Wszystkim artystom gratulujemy wysokiego po-
ziomu artystycznego i życzymy dalszych osiągnięć 
oraz satysfakcji ze swojego zamiłowania do śpiewu            
i przez śpiew wyrażania uczuć. •

Krystyna Janiec

• Finał XXVII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

Robotyka dla najmłodszych
W połowie lutego odbyły się pierwsze zajęcia           
w ramach projektu pod nazwą „Warsztaty dla taty 
– zajęcia robotyki i programowania dla dzieci i ro-
dziców” w Woli Murowanej. Projekt ten zwycię-
żył w konkursie grantowym Fundacji Orlen „Moje 
Miejsce na Ziemi” i jest realizowany przez Stowa-
rzyszenie „Siła Woli”.

Projekt jest skierowany do dzieci oraz ich rodziców 
(opiekunów), mieszkańców Gminy Sitkówka-No-
winy. – Powodem zawnioskowania o tego rodzaju 
działania było to że nie mamy takiej oferty tema-
tycznej na terenie naszej gminy. Zależy nam na tym, 
żeby zmiany zachodzące w miastach nie omijały na-

szej miejscowości. Będąc tzw. „sypialnią” Kielc nie 
mamy bogatej oferty różnorodnych zajęć pozalek-
cyjnych, w których mogą wziąć udział całe rodziny 
czy też dzieci – mówi Piotr Piotrowicz, wiceprezes 
stowarzyszenia.
Celem projektu jest umożliwienie dostępu do no-
wych technologii dla dzieci i ich rodziców z Gminy 
Sitkówka-Nowiny. – Zorganizujemy 20 godzin warsz-
tatów z robotyki i programowania w świetlicy w Woli 
Murowanej. Zakupiliśmy także niezbędne narzędzia 
do nauki robotyki, kodowania i programowania tj. 
tablet, robot typu ozobot wraz z puzzlami, zestaw 
klocków programowalnych. W realizację projektu 
zaangażowanych zostaną także wolontariusze, któ-
rzy wesprą w  przygotowaniu scenariuszy  i prze-
prowadzeniu zajęć – dodaje Kamila Piotrowicz, ko-
ordynator projektu. Partnerem projektu jest Gmina 
Sitkówka-Nowiny, która nieodpłatne udostępnienia 
świetlicy w remizie OSP w Woli Murowanej na reali-
zację zajęć.

Powstanie pierwsza swego rodzaju pracowni/klub 
robotyki i programowania w naszej gminie. Dzieci 
z naszej gminy podniosą swoje umiejętności w za-
kresie znajomości nowych technologii. Rodziny zin-
tegrują się poprzez wspólne pasje, zainteresowania     
i naukę nowych umiejętności. 
Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki o godzinie 
18:00 w świetlicy w Woli Murowanej (szczegółowe 
daty na plakacie. Udział w zajęciach jest bezpłatny, 
jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – nale-
ży wcześniej zapisać dziecko. •

• Zajęcia robotyki w Woli Murowanej.
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HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

 

29.04.2020
Kowala, Kowala Mała,
Bolechowice, 
Wola Murowana

Zgórsko 
Zgórsko Osiedle Pod Lasem

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

przy altankach do godz. 7:00

27.04.2020

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

Sitkówka, Trzcianki, Słowik,
Zagrody, Nowiny - domki,
Szewce, Zawada

29.04.2020

Nowiny, Sitkówka - bloki
odbiór spod altanek
śmietnikowych

27.04.2020

K A Ż D Y  W T O R E K
godz. 16.00 - 17.30

Z A JĘCI A

K R E A T Y W N E

K A Ż D Y  C Z W A R T E K
godz. 16.00 - 17.30

W A R S Z T A T Y

T E A T R A L N E

Z
A

J
Ę
C

I
A

D
L

A
 
D

Z
I

E
C

I

ŚW I E T L ICA

G O K  P E R Ł A

ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe;
zabawy logiczne, słowne;
gry i zabawy ćwiczące pamięć     
 i koncentrację;
zabawy rozwijające twórcze
myślenie.

P L A S T Y K A

D L A  S M Y K A

K A Ż D A  Ś R O D A
godz. 16.00 - 17.30

zajęcia plastyczne dla dzieci

od 6 roku życia

zajęcia teatralne dla dzieci

od 8 roku życia

W ramach grantu Fundacji ORLEN
Moje Miejsce na Ziemi zapraszamy na:

WARSZTATY DLA TATY -
ZAJĘCIA ROBOTYKI I
PROGRAMOWANIA DLA
DZIECI I RODZICÓW
 
ZAJĘCIA W WOLI MUROWANEJ, GODZ. 18:00  
- 14, 24 LUTEGO
- 2, 9, 23 MARCA
- 6, 20 KWIETNIA
- 4, 18 MAJA
- 8 CZERWCA Z A P I S Y :

  S T O W A R Z Y S Z E N I E . S I L A . W O L I @ G M A I L . C O M
T E L .  5 0 1 - 7 8 4 - 1 4 4
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