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Mieszkańcy są naszą siłą!

Bez względu na to, co robimy, nie sposób działać, jeśli działania te nie są spójne z tym, 
co myślą mieszkańcy. Po stokroć cieszy fakt, że są oni z nami zarówno w dobrych, jak   i 
złych chwilach.
Wyjątkowo pokazał to ostatni miesiąc, niezwykle trudny dla naszej gminy.
W związku z pożarem składowiska w Nowinach grupa mieszkańców podjęła działania 
mające na celu zwrócenie uwagi instytucji odpowiedzialnych i zaangażowanych w roz-
wiązanie tego problemu. Pikiety, jakie zorganizowali oni przed gmachami budynków 
Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod-
czas gdy w środku toczyły się rozmowy, pokazały, jak bardzo im zależy na naszej gminie 
i, że nie pozostaną obojętni wobec tego, co dzieję się wokół. Przedstawiciele mieszkań-
ców byli zresztą uczestnikami spotkań, jakie odbyły się w tym czasie. Towarzyszyli mi 
w rozmowach z Panem Wojewodą Zbigniewem Koniuszem, Starostą Kieleckim Mirosła-
wem Gębskim oraz innymi urzędnikami biorącymi w nich udział.
W tym samym czasie w gminie ogłosiliśmy akcję „Sprzątamy na własną rękę”, zachęca-
jąc naszych mieszkańców do posprzątania swojej okolicy ze śmieci wyrzuconych przez 
nieodpowiedzialne osoby. I znów stanęli oni na wysokości zadania, aktywnie angażując 
się w naszą akcję. Wzięli w niej udział zarówno dorośli, jak i dzieci, w każdym niemal 
zakątku naszej gminy.
Za to wszystko chciałbym serdecznie podziękować. Za zaangażowanie, za brak obojęt-
ności, za to, że tak chętnie włączacie się we wszystkie działania dotyczące naszej gminy 
- działania, które są dla Was ważne. 

wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Informaja WIOŚ w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska          
w Kielcach informuje, że w związku z mającym 
miejsce w dniach 19-20 kwietnia 2020 r. pożarem 
odpadów nagromadzonych przez firmę PERFOR-
MANCE-CAR Łukasz Paw na terenie nieruchomości 
przy ul. Perłowej w Nowinach (gm. Sitkówka-No-
winy), bezpośrednio po ujawnieniu zdarzenia zo-
stały podjęte działania kontrolne w tym rejonie.

Czynności Inspekcji Ochrony Środowiska były reali-
zowane w trakcie akcji gaśniczej prowadzonej przez 
Państwową Straż Pożarną, w tym Specjalistyczną 
Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, jak 
i po jej zakończeniu.

1. W dniu 19.04.2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz 
pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Od-
dział w Kielcach prowadzili ustalenia dotyczącego 
zakresu i zasięgu pożaru jak również wykonano ba-
dania jakości powietrza przy wykorzystaniu „Mobil-
nego Laboratorium do szybkiej oceny ryzyka” wy-
posażonego w analizator związków organicznych 
– detektor fotojonizacyjny PID MiniRAE 3000. Po-
miary wskazały na występowanie lotnych związków 
organicznych, których sumę oznaczono na poziomie 
4,8 ppm.
2. W dniu 20.04.2020 r. podjęto ponowne badania 
w ww. zakresie, które wykazały obniżenie się stężeń 
lotnych związków organicznych do poziomu 1 ppm 
(suma LZO). Dodatkowo, przy wykorzystaniu spek-
trometru masowego E2M Brucker stwierdzono wy-
stępowanie w powietrzu związków aromatycznych.
3. Wykonane w dniach 20 - 22.04.2020 r. badania 

zanieczyszczeń gazowych w powietrzu w lokaliza-
cjach sąsiadujących z miejscem pożaru w m. Nowi-
ny (tj. ul. Perłowej, ul. Parkowej, Trzcianka, teren 
oczyszczalni ścieków), przeprowadzone przez Cen-
tralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska - Oddział w Krakowie, przy 
wykorzystaniu mobilnego laboratorium wyposażo-
nego w spektrometr podczerwieni RAPID Plus, wy-
kazały obecność amoniaku, styrenu, acetonu i par 
kwasu azotowego.
Oznaczenia wykonywano miernikiem do wykrywa-
nia obecności substancji niebezpiecznych w sytuacji 
nagłego zagrożenia środowiska co pozwala na szyb-
kie zbadanie obecności w powietrzu substancji nie-
bezpiecznych w odniesieniu do listy substancji znaj-
dującej się w bazie danych spektrometru RAPIDPlus 
możliwych do zidentyfikowania przez system. Przy 
wykorzystaniu tego urządzenia pomiarowego nie 
jest możliwe określenie stężenia oznaczonych 
związków chemicznych.
4. Dodatkowo, w dniach 21 - 23.04.2020 r. Central-
ne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska – Oddział w Kielcach przepro-
wadziło badania wybranych zanieczyszczeń gazo-
wych w powietrzu (styren i amoniak) przy użyciu 
urządzenia Drager CMS Remote. Pomiary wykonane 
w sąsiedztwie najbliższej zabudowy mieszkaniowej  
i miejsca pożaru wykazały obecność styrenu w stę-
żeniu poniżej 2 ppm (przy zakresie pomiarowym 
2 - 40 ppm) tzn. poniżej 8,66 mg/m3 (tj. poniżej 
największego dopuszczalnego stężenia na stano-
wiskach pracy (NDS) jako wartości odniesienia = 
50 mg/m3) oraz amoniaku w stężeniu poniżej 0,2 
ppm (przy zakresie pomiarowym 0,2 - 5 ppm), tzn. 
poniżej 0,1416 mg/m3 (tj. poniżej NDS = 14 mg/

• Pogorzelisko przy ulicy Perłowej w Nowinach. Fot.: Dominik Kowalski.
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m3). Stężenia styrenu i amoniaku w powietrzu at-
mosferycznym, poza największymi dopuszczalnymi 
stężeniami na stanowiskach pracy (NDS), nie są 
normowanew obowiązujących przepisach.
5. W trakcie działań kontrolnych w dniach 19 – 
21.04. oraz w dniu 27.04.2020 r. Centralne Labora-
torium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska – Oddział w Kielcach przeprowadziło 
pobór wody powierzchniowej z rzeki Bobrzy, ście-
ków i odcieków powstałych w wyniku prowadzenia 
akcji ratowniczo – gaśniczej, ścieków surowych
i oczyszczonych na terenie oczyszczalni ścieków „Sit-
kówka”, a także ścieków zretencjonowanych w urzą-
dzeniach technicznych oczyszczalni oraz płynnych 
odpadów chemicznych. Analizy ścieków i odcieków 
powstałych w związku z akcją ratowniczo - gaśniczą 
wykazały przede wszystkim wysokie stężenia indek-
su fenolowego (do 1900 mg/dm3), wysokie stęże-
nia kadmu, chromu, cynku, niklu, miedzi, a także 
antracenu i naftalenu. Analizy wody powierzchnio-
wej z rzeki Bobrzy pobranej w dniu 20.04 wykaza-
ły wartość indeksu fenolowego na podwyższonym 
poziomie 0,046 mg/dm3, natomiast w próbach po-
branych w dniu 27.04. stężenie indeksu fenolowego 

wyniosło 0,0004 mg/dm3, powracając do poziomu 
wartości stwierdzanych w normalnych warunkach.
6. W dniu 20.04.2020 r. dokonano poboru prób 
gleby z rowu przy ul. Perłowej na kierunku spływu 
ścieków i odcieków z akcji ratowniczej celem prze-
prowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie 
spełniania standardów jakości gleby (metale cięż-
kie, węglowodory ropopochodne, węglowodory 
aromatyczne). Badania są w trakcie realizacji. Po 
uzyskaniu wyników zostaną one opublikowane.
7. W ramach kontynuacji monitorowania stanu śro-
dowiska w rejonie pożaru, na zlecenie WIOŚ, Cen-
tralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska – Oddział w Kielcach 
przeprowadziło w dniu 4.05.2020 r. pobór prób od-
cieku z miejsca pożaru oraz wód powierzchniowych 
rzeki Bobrzy. Analizy są w trakcie realizacji. Dodat-
kowo w dniu 7.05.2020 r. będą wykonane kolejne 
badania jakości powietrza, których wyniki będą 
opublikowane po zakończeniu analiz pobranych 
próbek. •

Kielce, 7.05.2020 r.

Co dalej ze składowiskiem przy ul. Perłowej?
Minął miesiąc od tragicznego pożaru składowiska 
przy ulicy Perłowej w Nowinach, a mieszkańćy po-
bliskich miejscowości wciąż nie mogą być pewni       
o swoje zdrowie. Spalone odpady wciąż zalegają 
na placu, a uciążliwy zapach unosi się po okolicy. 
Nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa.

Pomyłka Wojewody
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz  w dniu 
14 maja 2020 r. spotkał się z wójtem gminy Sitków-
ka-Nowiny oraz radnymi i przedstawicielami miesz-
kańców w sprawie składowiska odpadów przy ulicy 
Perłowej w Nowinach. Spotkanie trwało ponad go-
dzinę. - Tematyka spotkania dotyczyła dotychczaso-
wego przebiegu prac na terenie składowiska odpa-
dów w Nowinach. Wojewoda omówił wcześniejsze 
ustalenia ze starostą i zarządem powiatu kieleckie-
go, zgodnie z którymi w ciągu dwóch tygodni pla-
nowane było zakończenie prac związanych z upo-
rządkowaniem terenu i wywiezieniem potencjalnie 
niebezpiecznych pozostałości do utylizacji. Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił 
wyniki przeprowadzonych badań - zarówno ilość jak 
i stężenie niebezpiecznych substancji nie są szkodli-
we dla ludzi – możemy przeczytać w komunikacie 
opublikowanym na stronie internetowej Urzędu 
Wojewódzkiego.
W czasie, kiedy trwało spotkanie, pod Urzędem 
Wojewódzkim pikietowali mieszkańcy Trzcianek. 
– Chcemy, aby jak najszybciej doszło do usunięcia 
stąd odpadów, byśmy znów zaczęli oddychać świe-
żym powietrzem, a nasze dzieci nie czuły się zagro-
żone i mogły bawić się na dworze bez obaw – pod-
kreślali.

Zadowolenia ze spotkania nie ukrywał wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Pan Wojewoda poinfor-
mował nas, że zobowiązał Starostwo Powiatowe do 
uporządkowania i zabezpieczenia pozostałości na 
składowisku w taki sposób, aby nie były one uciąż-
liwe dla mieszkańców. Chodzi tu w szczególności
o wysprzątanie pozostałości płynów, jakie pozostały 
po pożarze i odpowiednie zabezpieczenie znajdują-
cych się tam pojemników. Później zostaną podjęte 
dalsze kroki, to jest usunięcie odpadów i rekultywa-
cja terenu. Jednocześnie Wojewoda poinformował, 
że pomimo ogromnej uciążliwości, składowisko nie 
zagraża zdrowiu mieszkańców.
Dziękuję wszystkim za niezwykle owocne rozmowy, 
a przede wszystkim mieszkańcom, którzy zarówno 
wczoraj, jak i dziś uczestniczyli w pikietach pod in-
stytucjami, kiedy my prowadziliśmy rozmowy. BRA-
WO MIESZKAŃCY, BRAWO MY! - napisał wójt na 
swoim profilu facebookowym.
Spotkanie z Wojewodą było wynikiem dotychczaso-
wych działań gminy. – W zeszłym tygodniu wysto-
sowaliśmy prośbę zarówno do Pana Wojewody, jak        
i Starosty Kieleckiego o spotkanie z przedstawiciela-
mi gminy, bowiem w naszej opinii informacje prze-
kazywane dotychczas o odejmowanych działaniach 
były zbyt enigmatyczne, a czasami wręcz niepokoją-
ce – mówi wójt.
Niestety, entuzjazm mieszkańców opadł już na-
stępnego dnia. - W informacji (…) pojawiła się nie-
ścisłość co do planów związanych z wywożeniem 
potencjalnie niebezpiecznych odpadów. Do połowy 
przyszłego tygodnia odpady te zostaną przygotowa-
ne do wywiezienia, a nie wywiezione, jak napisano 
w informacji - przekazała rzecznik Wojewody Ewa 
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Łukomska. Tym samym nadzieje mieszkańców na 
szybkie rozwiązanie śmierdzącego problemu zosta-
ły przesunięte w czasie. O tym, na jak długo dowie-
dzieliśmy się w tym tygodniu ze strony Starostwa 
Powiatowego.

Rozmowy ze Starostą
Do spotkania z przedstawicielami Starostwa Powia-
towego doszło w dniu 13 maja 2020 r. Informacje 
przekazane przez jego przedstawicieli nie napawały 
jednak optymistycznie. Czekający przez budynkiem 
Starostwa mieszkańcy uzyskali jedynie informację, 
że obecnie został powołany biegły, a termin usunię-
cia odpadów i zabezpieczenia mieszkańców przed 
skutkami unoszenia się szkodliwych oparów w zasa-
dzie nie jest znany. Wicestarosta Tomasz Pleban do-
datkowo podkreślał, że nie jest możliwe wygospo-
darowanie z budżetu powiatu tak wysokiej kwoty, 
o której mówią wstępne szacunki. Dodał też, że nie-
wykluczone, że powiat będzie musiał przystąpić do 
unijnych przetargów, co zaniepokoiło mieszkańców, 
którzy pikietowali pod Starostwem Powiatowym.
Jeszcze bardziej niepokojące informacje napłynęły 
w dniu 20 maja 2020 r., kiedy to na stronie inter-
netowej www.powiat.kielce.pl został opublikowany 
artykuł „Działania Zarządu Powiatu w sprawie po-
gorzeliska w Nowinach”, z którego wynika, że realny 
termin uprzątnięcia odpadów znajdujących się przy 
ul. Perłowej, może wynieść 6 miesięcy. Biorąc pod 
uwagę konieczność przeprowadzenia stosownych 
procedur, pozyskania środków finansowych na ten 
cel, a także przeprowadzenia rekultywacji terenu 
– termin ten najprawdopodobniej będzie jeszcze 
dłuższy.

Obecnie Starostwo Powiatowe zakończyło prace 
na terenie składowiska i w najbliższym czasie nie 
planuje dalszych działań. Powołany został biegły, 
który ma oszacować ilość odpadów, jaka powstała 
po pożarze oraz wskazać zakres prac, jaki należy wy-
konać w celu zabezpieczenia środowiska.

Jednocześnie – w dwóch artykułach na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach 
pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące 
przebiegu spotkań i podejmowanych działań. Tre-
ści sprostowań gminy Sitkówka-Nowiny i Wodocią-
gów Kieleckich publikujemy w całości.

Sprostowanie Wodociągów Kieleckich
Nieprawdą jest stwierdzenie wicestarosty kielec-
kiego Tomasza Plebana, opublikowane na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach 
14.05.2020 pod tytułem „Razem o problemie w 
Nowinach” oraz na oficjalnym profilu Starostwa 
na Facebooku. Wicestarosta Pleban powiedział: 
„otrzymaliśmy dwa sprzeczne ze sobą pisma z Wo-
dociągów Kieleckich. Najpierw firma ta wskazuje, 
jakie jest zagrożenie dla ujęć wody, a kiedy poprosi-
liśmy o te badania, okazało się, że ich nie ma”.
Najwyraźniej wicestarosta Pleban nie przeczytał ze 
zrozumieniem pisma własnego urzędu ani odpowie-
dzi Wodociągów Kieleckich w tej sprawie. Starostwo 

prosiło Wodociągi o udostępnienie wyników badań 
gruntu, którymi wodociągowa spółka, ani prawdo-
podobnie jeszcze żadna instytucja, nie dysponuje. I 
taką odpowiedź wysłaliśmy. Natomiast Starostwo 
otrzymało od Wodociągów Kieleckich oraz od Zgro-
madzenia Wspólników Spółki Wodociągi Kieleckie 
pisma z wynikami badań próbek odcieków pobra-
nych z przydrożnego rowu, oraz z rozlewiska na te-
renie składowiska przy ul. Perłowej. Czynienie nam 
zarzutu, że nie udostępniliśmy informacji, których 
sami nie mamy, i których prawdopodobnie jeszcze 
nikt nie ma, jest strzelaniem kulą w płot.
Zamiast stawiania takich bezpodstawnych zarzutów 
lepiej byłoby, gdyby Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach odpowiadało na pisma Wodociągów Kielec-
kich w tej sprawie, których to odpowiedzi do dzisiaj 
(15.05.2020) nasza spółka się nie doczekała.

Ziemowit Nowak
rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich

Sprostowanie Gminy Sitkówka-Nowiny
Nieprawdą są sformułowania dotyczące miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego opu-
blikowane na stronie internetowej Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach 14.05.2020 w artykule pod 
tytułem „Razem o problemie w Nowinach” oraz na 
oficjalnym profilu Starostwa na Facebooku: „Wójt 
gminy, Sebastian Nowaczkiewicz długo bronił swo-
jej decyzji o wydaniu miejscowego planu zagospo-
darowania, który zezwalał nieuczciwemu przedsię-
biorcy na zbieranie w tym miejscu odpadów" oraz 
stwierdzenie „wójt uchwalając miejscowy plan, nie 
ujął w nim faktu, że znajduje się tam komunalne 
ujęcie wody dla miejscowości Bolechowice".
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie 
uchwały rady gminy (nie zaś uchwałą wójta), okre-
ślający przeznaczenie, warunki zagospodarowania   
i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwesty-
cji celu publicznego. Plan zagospodarowania prze-
strzennego odnoszący się do przedmiotowej działki 
został uchwalony w dniu 27 października 2005 r. 
Uchwałą nr RG XXXVII/271/05 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sitkówka-Nowiny.

Nieprawdziwe są informacje opublikowane na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach w dniu 20.05.2020 w artykule pod tytułem 
„Działania Zarządu Powiatu w sprawie pogorzeliska 
w Nowinach” dotyczące ww. spotkania: „z uwa-
gi na zadeklarowaną przez Wójta Gminy Sitkówka 
– Nowiny podczas spotkania w dniu 13.05.2020 r. 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach możliwość 
wsparcia finansowego kosztów usunięcia odpadów, 
wystosowaliśmy do Wójta pismo z zapytaniem, jaką 
kwotą finansową wesprze działania Starostwa”.
Deklaracja taka nie została przeze mnie nigdy zło-
żona. Gmina Sitkówka-Nowiny musi zmierzyć się 
z uprzątnięciem składowiska położonego przy ul. 
Składowej, a wpływy do budżetu gminy ze wzglę-
du na koronawirusa i sytuację w gospodarce są                  
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z dnia na dzień coraz niższe. Byłbym nieodpowie-
dzialnym włodarzem składając deklaracje, z których 
nie mogę się wywiązać. Z moich ust podczas spotka-
nia padły słowa: „ze swojej strony jestem otwarty 
na to żeby do tego tematu podejść wspólnie i go 
wspólnie rozwiązać. Nie rozwiążemy go wspólnie, 
jeżeli spotkania odbywają się bez udziału gminy. (…) 
Ja ze swojej strony deklaruję, że jest chęć, abyśmy 
usiedli i porozmawiali. Może powinniśmy też wspól-
nie poszukać jakichś rozwiązań, poszukać pieniędzy 
wspólnie. Jeżeli jest taka chęć z Państwa strony, ja 
do tego mogę przystąpić, usiąść i porozmawiać”. 

Przytaczanie nieprawdziwych informacji, stawianie 

bezpodstawnych zarzutów i sposób narracji prowa-
dzonej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach przy 
jednoczesnym braku realnych działań, nieudolności 
oraz nieudzielanie odpowiedzi na pisma różnych in-
stytucji od wielu miesięcy w temacie składowiska 
przy ulicy Perłowej w Nowinach może wskazywać 
na brak chęci faktycznego rozwiązania problemu na 
wagę zdrowia i życia mieszkańców gminy.
Mając powyższe na uwadze proszę o zaprzestanie 
ww. działań i jednocześnie – o publikację niniejsze-
go sprostowania na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny

Petycja do Ministra Finansów
Gmina Sitkówka-Nowiny wystosowała do Ministra Fi-
nansów wniosek o zwolnienie z części rocznej kwoty 
wpłaty do budżetu tz. "janosikowego". Mowa o nie-
bagatelnej sumie ponad 2 mln zł, którą gmina przezna-
czyłaby na usunięcie składowiska przy ul. Składowej 
w Nowinach. Gmina zwróciła się również o poparcie 
swego wniosku do wojewody Zbigniewa Koniusza ora 
świętokrzyskich parlamentarzystów.

Również mieszkańcy wystosowali do Ministra Finansów 
własną petycję:

Szanowny Panie Ministrze!
Jako mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny zwracamy się 
do Pana z prośbą o zwolnienie Gminy Sitkówka-Nowiny 
z części rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa za 
2020 rok w kwocie 2.058.324,00 zł.

W dniu 19 kwietnia 2020 r. gminę Sitkówka-Nowiny 
dotknęła ogromna tragedia. Na składowisku odpadów 
chemicznych przy ul. Perłowej w Nowinach wybuchł po-
żar, podczas którego spaleniu uległy setki ton substan-
cji chemicznych, których pozostałości przedostały się do 
powietrza atmosferycznego i gleby. Konsekwencje tego 
wydarzenia są ogromne - jego skutki będą odczuwal-
ne przez wiele lat. Mieszkańcy pobliskich miejscowości 
boją się o swoje zdrowie i życie, nie opuszczają swoich 
domów, a przedsiębiorcy mają utrudnione możliwości 
prowadzenia swych firm.
Niestety, to niejedyne składowisko w okolicy. Tuż obok, 
na sąsiedniej działce przy ul. Składowej w Nowinach, 
znajduje się kolejne, o podobnym charakterze, do które-
go usunięcia w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797) zobowią-
zał niezwłocznie gminę Sitkówka-Nowiny ŚWIOŚ.
Koszty likwidacji ww. składowiska wyniosą kilka milio-
nów złotych. Z uwagi na poważne zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców wykonanie usunięcia odpadów    
i zabezpieczenie przedmiotowych nieruchomości jest 
dla Gminy zadaniem priorytetowym.
Obecnie Gmina nie dysponuje wolnymi środkami finan-
sowymi, ponieważ straty dochodów spowodowane ko-
ronawirusem CoV-2 szacowane jest na kilka milionów 
złotych, a zaciągnięcie kredytu na to zadanie jest nie-

możliwe, gdyż stanowi ono wydatek bieżący dla Gminy.
W marcu br. zrealizowano dochody z tytułu podatku 
od nieruchomości osób prawnych o prawie 300 tys. zł 
niższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Je-
śli sytuacja się nie pogorszy, to dochody z tego tytułu 
mogą być zrealizowane o około 2 mln mniejsze niż pla-
nowano.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych     
w kwietniu spadły o prawie 40% w stosunku do kwiet-
nia 2019 r. Plan dochodów z tego tytułu to przeszło 8 
mln. zł. Prognozuje się, iż z tego źródła nie wpłynie do 
budżetu Gminy co najmniej 2-3 mln. zł. 
Opłata eksploatacyjna to plan 4 mln zł. Należy się spo-
dziewać, że jej realizacja będzie dużo niższa niż zakłada-
no. Ponadto jest wiele innych źródeł dochodów gminy, 
które nie zostaną w pełni zrealizowane, w tym podatki 
i opłaty lokalne, takie jak podatek od nieruchomości 
osób fizycznych, od środków transportowych, oraz do-
chody z umów cywilnoprawnych, najmu, dzierżawy itp. 
Z uwagi na realizację mniejszych dochodów bieżących, 
Gmina jest zmuszona szukać oszczędności w wydatkach 
bieżących.
Konieczność wpłaty tak wysokiej kwoty do budżetu pań-
stwa powoduje, iż zwiększa ona wydatki bieżące Gmi-
ny. Tym samym pomniejsza różnicę między dochodami 
bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jednostki. Wprowa-
dzenie do budżetu gminy nowego zadania bieżącego, 
którego koszt przekroczy milion złotych jest obecnie nie 
możliwe, ponieważ nie zostanie spełniony wymóg art. 
242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez 
usunięcie zagrażających ich zdrowiu i życiu odpadów 
winno stanowić priorytet dla władz każdego szczebla 
administracji. Dlatego szczerze wierzymy, ze przychyli 
się Pan do naszej prośby, umożliwiając Gminie Sitków-
ka-Nowiny przeznaczenie środków z tzw. „Janosikowe-
go” na rozwiązanie najważniejszego dla nas obecnie 
problemu. 

Petycję można podpisać na stronie internetowej:           
https://bit.ly/petycja-janosikowe, a także w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Gminy w godzinach jego pracy.



GŁOS NOWIN  • MAJ 2020 

8

W dniu 19 maja 2020r. w Promniku miało miej-
sce podpisanie umów na przetwarzanie odpadów 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami     
Sp. z o. o. w Promniku z pięcioma Gminami powia-
tu kieleckiego: Bodzentyn, Masłów, Morawica, Sit-
kówka-Nowiny i Zagnańsk. Podpisanie umów jest 
wynikiem rozstrzygniętego przetargu na przetwa-
rzanie odpadów ogłoszonego przez w/w Gminy.

Prezes Zarządu PGO Sp. z o. o. Pan Mirosław Banach 
rozpoczął spotkanie od słów: „Szanowni Państwo 
dzisiejsze spotkanie w Promniku i podpisanie umów 
bezpośrednio z Gminami rozpoczyna nowy model 
działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.

Kiedy w połowie stycznia tego roku, podczas spotka-
nia z Włodarzami gmin zasugerowałem, że mogliby-
śmy, jako PGO lub w konsorcjum z przewoźnikiem 
odpadów przystąpić do przetargu zorganizowane-
go przez gminę lub grupę gmin, to nie myślałem, 
że ten pomysł tak szybko zostanie wdrożony. Ale do 
zrealizowania tego przedsięwzięcia potrzebna była 
współpraca obu stron - Spółki i Gmin powiatu kielec-
kiego. Szanowni Państwo dotychczas PGO nigdy nie 
startowało w przetargach na odbiór odpadów i to jest 
pierwszy tego typu przetarg dla Naszej Spółki.

W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Wój-
towi Tomaszowi Lato za podjęcie się roli lidera tego 
projektu oraz Włodarzom czterech Gmin Powiatu 
Kieleckiego Panom; Burmistrzowi Dariuszowi Ski-
bie, Burmistrzowi Marcinowi Dziewięckiemu, Wój-
towi Sebastianowi Nowaczkiewiczowi i Wójtowi 
Wojciechowi Ślefarskiemu za współpracę przy tym 
przedsięwzięciu. Życzę Państwu i sobie, aby to była 

Współpraca z PGO
dobra współpraca na wiele lat z korzyścią dla miesz-
kańców Gmin i dla Spółki PGO.
Wójt Tomasz Lato zabierając głos stwierdził „to jest 
wynik współpracy wszystkich pięciu Wójtów i Bur-
mistrzów, którym dziękuję za zaangażowanie i cier-
pliwość przy ustalaniu szczegółów tego zamówienia. 
Dziękuję także Prezesowi PGO za otwartość i dążenie 
do pozytywnego zakończenia tego projektu”.
Obecni na podpisaniu umów Wójtowie i Burmistrzo-
wie wyrazili podziękowanie dla wszystkich uczest-
ników tego projektu, oraz wolę dalszej współpracy, 
która ma na celu skuteczne rozwiązywanie potrzeb 
mieszkańców Gmin.
Prezes Zarządu Mirosław Banach podkreślił, że PGO 
jest Spółką komunalną, ale także Spółką Prawa Han-
dlowego i powinna tak działać, aby nie przynosić 
strat Właścicielowi, którym jest Miasto Kielce a re-
prezentuje go Pan Prezydent Bogdan Wenta.

W podpisaniu umów uczestniczyli:
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpa-
dami Sp. z o. o. w Promniku Pan Mirosław Banach,
Wójt Gminy Masłów Pan Tomasz Lato, Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, Za-
stępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Pan 
Marcin Dziewięcki, Wójt Gminy Sitkówka-Nowi-
ny Pan Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Za-
gnańsk Pan Wojciech Ślefarski, Dyrektor Kancelarii 
Prezydenta Bogdana Wenty Pan Sławomir Stachura,
Pan Alojzy Jakubik reprezentujący Kancelarię Praw-
ną, Skarbnicy Gmin podpisujących umowy. •

Mirosław Banach Prezes Zarządu PGO Sp. z o.o.
fot.: Artur Cieślak, UG Zagnańsk
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Plac zabaw zmodernizowany
Plac zabaw w Zgórsku na Osiedlu Pod Lasem został 
zmodernizowany. Wartość inwestycji wyniosła 60 
tys. zł,  z czego 35 tys. pochodziło z funduszu so-
leckiego.

Zakres rzeczowy zadania objął rozebranie istniejącej 
nawierzchni z poliuretanu i zastąpieni jej nawierzch-
nią piaskową, na której stanęły zupełnie nowe urzą-
dzenia zabawowe. A jest ich niemało: naziemny 
park linowy, podniebna deskorolka, podwójna huś-
tawka i bocianie gniazdo oraz zjeżdżalnia. To jednak  
dopiero początek, zakończono bowiem realizacje 
pierwszego etapu modernizacji placu zabaw.
– W tym roku zakres prac został już zrealizowany, 
projekt przewiduje jednak zakup kolejnych urzą-
dzeń – mówi kierownik inwestycji Andrzej Waśko. 
– Mamy nadzieję, że przy wsparciu środków z fun-
duszu sołeckiego w przyszłym roku uda nam się zre-
alizować drugi etap inwestycji – dodaje.

Na placu zabaw zamontowano tez ławki z oparciem  
oraz zdemontowano zużyte już urządzenia. •

• Plac zabaw w Zgórsku.

Kolejne laptopy trafią do uczniów i nauczycieli
Kolejne laptopy trafią do uczniów i nauczycieli         
z naszej gminy. Pozyskaliśmy na ten cel 54.240 zł 
z programu „Zdalna Szkoła+", co pozwoli na zakup 
kolejnych 24 komputerów wraz z oprogramowa-
niem.

Na początku kwietnia ruszył ogólnopolski pro-
gram mający na celu zapewnienie potrzebującym 
uczniom i nauczycielom sprzęt komputerowy do 
nauczania zdalnego. Na ten cel przeznaczono w ca-
łym kraju kwotę 186 milionów złotych, które zostały 
przeznaczone z Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa. Kolejne 182 miliony złotych przeznaczono na 
ten cel w maju. Również w drugiej edycji progra-
mu gmina Sitkówka-Nowiny złożyła wniosek o do-
finansowanie. – Uzyskaliśmy maksymalne dofinan-
sowanie. Mogliśmy się ubiegać o 55 tys. na zakup 
komputerów i niemal na taką kwotę opiewał nasz 
wniosek – mówi Witold Mroczek, inspektor ds. po-
zyskiwania środków zewnętrznych. – Podobnie, jak 
za pierwszym razem, mieliśmy ogromne trudności 
z zalogowaniem się do systemu, ale na szczęście – 
udało się – dodaje.

Już za kilka dni 24 komputery wraz z oprogramowa-
niem trafią do uczniów i nauczycieli z nowińskich 
placówek edukacyjnych. – Nie ukrywamy, że na-
uka zdalna stanowi nie lada wyzwanie zarówno dla 
nauczycieli, uczniów, jak i rodziców. Na początku 
wszyscy borykaliśmy się z problemami sprzętowy-
mi i logistycznymi. W wielu domach wciąż brakuje 
komputerów, mają z tym kłopot szczególnie rodziny 
wielodzietne. W ramach projektów „Zdalna szkoła” 

• Szkoła Podstawowa w Nowinach.

pozyskaliśmy łącznie 53 laptopy, udostępniliśmy 
także komputery i laptopy już wcześniej znajdują-
ce się na stanie naszych szkół – wyjaśnia kierow-
nik Centrum Usług Wspólnych Justyna Skrzypczyk. 
- Wszyscy mamy nadzieję, że już wkrótce uczniowie 
wrócą do szkół. Niemniej jednak nabyte komputery 
w przyszłości będą wykorzystywane podczas zajęć 
lekcyjnych, dzięki udziałowi w programie doposaży-
my nasze placówki komputerowe – dodaje. •
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Na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej, 
po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno – Epi-
demiologiczną w Kielcach od 7 maja 2020 roku  
została wznowiona działalność Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nowinach.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo korzysta-
nie z biblioteki w czasie epidemii będzie się jednak 
wiązało z wieloma ograniczeniami.

BARDZO PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ    
Z NOWYMI ZASADAMI OBSŁUGI CZYTELNIKÓW.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż wszyst-
kie decyzje dotyczące funkcjonowania biblioteki, 
podejmowane są z troską o dobro nas wszystkich. 
Dla nas – pracowników biblioteki - to też jest sy-
tuacja nowa i stresująca, ale mamy nadzieję, że             
z Państwa pomocą - DAMY RADĘ. 

NOWE ZASADY  OBOWIĄZUJĄCE  W  DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ W OKRESIE 
TRWANIA EPIDEMII KORONAWIRUSA:

Biblioteka wznawia działalność
1. Biblioteka będzie czynna  w godz. od 9:00 do 
15:00 z przerwą w godz. od 11:30  do 12:30.
2. Obsługa Czytelników odbywać się będzie na par-
terze budynku GOK „Perła”.
3. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do 
księgozbioru i pomieszczenia biblioteki.
4. Obsługa czytelników zostaje ograniczona wyłącz-
nie do przyjmowania zwrotów i wydawania książek.
5. Wypożyczane będą jedynie książki wcześniej za-
mówione jedną z poniższych dróg:
• telefonicznie lub sms – 722 164 499
• pocztą e-mail: biblioteka@nowiny.com.pl
6. W celu uniknięcia kolejek zamówione  książki 
będą do odbioru po umówieniu wizyty na konkret-
ny dzień.
7. Zwracane książki  będą umieszczane w specjalnie 
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu na okres 
kwarantanny  5 dni.
8. Przy stanowisku obsługi  będzie mógł przebywać 
tylko 1 czytelnik, obowiązkowo w  maseczce lub in-
nym okryciu twarzy. Pozostałe osoby powinny cze-
kać w odległości  2 m  od siebie.
9. Przed dojściem do stanowiska obsługi należy zde-
zynfekować ręce.
10. Zgodnie z ogólnymi wytycznymi dzieci poniżej 
13 roku życia nie mogą odwiedzać biblioteki bez 
opiekuna.
11. Pracownicy biblioteki będą wykonywać swoją 
pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowa-
niu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
12. Prosimy o niedezynfekowanie książek wypoży-
czonych z biblioteki. •

Julita Zając

Boiska sportowe już dostępne
Od 4 maja na terenie całego kraju udostępnione 
zostały obiekty infrastruktury sportowej o charak-
terze otwartym. Obecniena pełnowymiarowych 
boiskach przebywać może maksymalnie do 26 
osób.

W związku z tym na terenie gminy Sitkówka-Nowi-
ny otwarty został kompleks sportowy w Nowinach.       
Z boisk będą korzystały m.in. kluby sportowe, które  
w tym tygodniu wznawiają działalność.

Na terenie gminy udostępniona została również 
przez zarządców infrastruktura zewnętrzna do 
uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, tj. 
tor motocrossowy i lotnictwo modelarstwa sporto-
wego w Kowali.

Przypominamy o zasadach korzystania z obiektów:
• zachowanie dystansu społecznego,
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie do-

tarcia na dany obiekt sportowy, natomiast prze-
bywając na np. boisku nie ma obowiązku zakry-
wania twarzy),

• ograniczona liczba osób,
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarząd-

cy osób wchodzących na obiekt),
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sa-

nitarnego (poza WC),
• dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej 

grupie,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących 

i opuszczających obiekt,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego 

lub dezynfekcja po każdym użyciu,
• osoby do 13. roku życia mogą przebywać na bo-

isku tylko pod opieką osoby pełnoletniej. •

Książki należy
zamawiać wcześniej

telefonicznie lub mailowo.
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Wracamy do szkół
Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać 
udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych     
z elementami zajęć dydaktycznych w szkole pod-
stawowej. Również w gminie Sitkówka-Nowiny.

- Nie ma zbyt wielkiego zainteresowania ze stro-
ny uczniów  ich rodziców. W największej z naszych 
szkół, do której na co dzień uczęszcza ponad 500 
dzieci w poniedziałek obecność zadeklarowało za-
ledwie 9 uczniów najmłodszych klas, w szkołach           
w Bolechowicach i w Kowali - pojedyncze osoby. Od 
poniedziałku, 25 maja, działać też będą przedszko-
la, ale i w tym przypadku na zajęcia uczęszczać będą 
pojedyncze osoby – mówi Justyna Skrzypczyk kie-

rownik Centrum Usług Wspólnych. – Jesteśmy przy-
gotowani do funkcjonowania zgodnie z wytycznymi 
przygotowanymi przez resorty edukacji i zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarówno 
nauczyciele, jak i uczniowie zostaną wyposażeni
w środki ochrony osobistej. Z wielką pomocą przy-
szło nam stowarzyszenie „Siła Woli” działające na 
terenie gminy, które wydrukowało i dostarczyło 
przyłbice do wszystkich naszych placówek – mówi 
Justyna Skrzypczyk.

Przygotowania do otwarcia placówek zostały po-
przedzone ankietą przeprowadzoną wśród rodzi-
ców. •

Rekrutacja do Liceum Sportowego
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 
2020/2021 do klas I, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 
r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyj-
nego, będzie odbywało się w następujących termi-
nach:

1. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyję-
cie do szkoły:
od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do 
godz. 15.00.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:
I termin: od 29 czerwca do 1 lipca 2020 r.
II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn nieza-
leżnych od nich nie mogli przystąpić do prób spraw-
ności w I terminie): od 21 do 22 lipca 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozy-
tywne wyniki prób sprawności fizycznej.
I termin: 3 lipca 2020 r.
II termin: 24 lipca 2020 r.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły po-
nadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej:
od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 
15.00

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły po-
nadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzami-
nu ósmoklasisty:
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komi-
sję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych           
i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w posta-
ci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egza-
minu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone     
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły:
od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzy-
jętych do szkoły:
19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostęp-
ne w zakładce rekrutacja.Podania o przyjęcie do 
szkoły i internatu można składać elektronicznie 
przesyłając mailowo na adres sekretariatzsp@no-
winy.com.pl

Wszelkie informacje można pozyskać pod nr tele-
fonu:tel./fax (041) 346-53-56 lub mailowo sekreta-
riatzsp@nowiny.com.pl

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu re-
krutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok 
szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadza-
nia postępowania uzupełniającego z uwagi na brak 
możliwości przeprowadzenia tego postępowania     
z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie 
(w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do 
końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, 
na który jest przeprowadzane postępowanie rekru-
tacyjne. •
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Matka, mama, mamusia...
Słowo, które w każdym języku świata oznacza czułość 
i  troskę. Jest nie do przecenienia i nie do opisania.       
O tym, co znaczy być mamą zapytaliśmy znane mamy 
z gminy Sitkówka-Nowiny.

Radości i smutki

Radna Agnieszka Stępień radna macierzyństwo określa 
jako nieustanne zmiany. – Macierzyństwo to radości 
i smutki, wzloty i upadki oraz ciągłe zmiany – mówi. 
Podkreśla, że wychowania dziecka nie da się zamknąć 
w sztywnych ramach i jednoznacznie określić. – To nie 
jest tak, że przeczytamy kilka poradników i mamy go-
towe rozwiązanie na bycie mamą. Tego trzeba się po 
prostu nauczyć, ale to wyjątkowo przyjemna nauka.       
I, choć, jak to w życiu, bywają lepsze i gorsze chwile, 
to samo macierzyństwo jest czymś wyjątkowym. Bycie 
mamą nie należy do łatwych spraw, ale jestem dumna 
z tej roli – dodaje.

Bycie mamą non stop

– Macierzyństwo jest dla mnie spełnieniem marzeń. 
To najpiękniejsze, ale jednocześnie najtrudniejsze wy-
zwanie w życiu – mówi Kamila Piotrowicz, prezeska 
stowarzyszenia Siła Woli. – Dzięki moim dzieciom od 
dziewięciu lat codziennie na nowo poznaję siebie. To 
dzieci są w moim życiu największym katalizatorem do 
działania i to one sprawiają, ze każdego dnia „chce mi 
się” coraz bardziej – dodaje. Pani Kamila podkreśla, że 
Dzień Matki staje się jeszcze bardziej wyjątkowy, kie-
dy jednocześnie można być mamą i mieć swoją mamę 
obok siebie. – Ta wielopokoleniowość sprawia, że my, 
kobiety, stajemy się jeszcze silniejsze – podkreśla.

Szczęście dzieci

Edyta Giemza, radna, przyznaje, że bycie matką to naj-
ważniejsza rola w jej życiu. – Mam dwoje wspaniałych 
dzieci, z których jestem bardzo dumna. Oboje spełniają 
swoje życiowe zamierzenia, są szczęśliwi, więc i ja je-
stem szczęśliwa – mówi. – Przełomowym momentem 
w moim życiu były narodziny moich dzieci, ale tak-
że – osiągnięcie przez nich pełnoletności. Możliwość 
obserwowania, jak dojrzewają, stają się samodziel-
ne to największy dar, jaki można otrzymać – podkre-
śla. Obecnie Pani Edyta przygotowuje się o nowej roli                                   
w swoim życiu. – Chciałabym zostać babcią, to natural-
na kolej rzeczy. Oczywiście, decyzja o tym nie należy do 
mnie, ale mam nadzieję, że już wkrótce doczekam się 
wnuków – dodaje.

Ciepła i serdeczna
Życie Marty Nowaczkiewicz z pewnością jest zdeter-
minowane przez pracę jej męża. – Na pewno ma ona 
wpływ na nasze codzienne zajęcia, ale staramy się 
funkcjonować jak każda rodzina, dzieląc między siebie 
zarówno obowiązki, jak i radości. – Bo właśnie takie jest 
rodzicielstwo, a macierzyństwo – przede wszystkim – 
podkreśla Pani Marta. – Staram się dać Tosi i Jaśkowi 
jak najwięcej ciepła i wsparcia, chcę, żeby wiedzieli, że 
zawsze mogą na mnie liczyć. Staramy się spędzać jak 

• Agnieszka Stępień z dziećmi.

• Kamila Piotrowicz z synami.

• Edyta Giemza z dziećmi.
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najwięcej czasu ze sobą. I choć wiem, że moje dzieci to 
odrębne jednostki, to cieszę się, że w każdym z nich jest 
cząstka mnie. Chciałabym pokazać im jak piękny jest 
świat, przekazać im swoje wartości. Macierzyństwo to 
niezwykły dar możliwości towarzyszenia drugiej osobie 
w jej życiu – bo matką jest się zawsze.

Kumpelstwo i luz

Renata Krzysiek-Nowakowska została mamą jeszcze na 
studiach. Jak sama mówi, z chęcią wróciłaby do tego 
czasu, choćby na chwilę, choć wówczas macierzyństwo 
było ogromnym wyzwaniem. - Studia, ambicje, małe 
dziecko i zero przygotowania do tego wszystkiego. Do 
tego mój Adaś był prawdziwym wampirem energetycz-
nym. To się nie mogło udać – a jednak. My, kobiety, 
macierzyństwo mamy we krwi, to po prostu instynkt, 
który budzi się wraz z narodzinami dziecka, a później – 
wraz z nim dojrzewa. Teraz macierzyństwo to dla mnie 
partnerstwo, kumpelstwo i luz. Jestem dumna, że mam 
takiego syna – mówi Pani Renata.

Dajemy sobie prawo do błędu
- Trudno mi określić to jaką jestem matką, powinny ra-
czej powiedzieć o tym moje córki (śmiech) – mówi Ju-
styna Skrzypczyk, kierownik Centrum Usług Wspólnych. 

• Marta Nowaczkiewicz z rodziną.

• Renata Krzysiek-Nowakowska z synem.

– Z pewnością staram się wychowywać je w szacunku 
i zrozumieniu. Dajemy sobie prawo do błędów, każdy 
może wyrazić swoje zdanie, wspólnie szukamy kompro-
misów. Chyba powinnam określić moje macierzyństwo 
jako partnerstwo, tak to czuję – wyjaśnia. Pani Justy-
na podkreśla, że chce wychować córki w szacunku do 
innych, tak ludzi, jak i zwierząt. – Cały nasz dom wy-
pełniony jest kotami i psami, to znajdy doświadczone 
przez los. Są one ważnym elementem naszego życia. 
W ten sposób uczę moje dzieci wrażliwości na cudzą 
krzywdę, współczucia i zrozumienia – mówi.

Odpowiedzialność i szczęście
- Kobieta otrzymuje dar bycia matką, to wyjątkowe 
szczęście, ale też odpowiedzialność – mówi sołtys Rena-
ta Posłowska.- Troszczymy się o dzieci przez całe życie, 
bez względu na to, czy mają 4 czy 44 lata. Wydaje mi 
się jednak, że uroki macierzyństwa docenia się dopiero 
później, gdy dzieci nieco dorosną. Wcześniej, zwłaszcza 
przy pierwszym dziecku, to nieustanne obawy i wątpli-
wości. A przecież wystarczy sobie zaufać – dodaje.

Wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życze-
nia w ty wyjątkowym dniu! •

• Justyna Skrzypczyk z młodszą córką.

• Renata Posłowska z córką.
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W hołdzie papieżowi

18 maja 2020 r. obchodziliśmy setną rocznicę uro-
dzin papieża Jana Pawła II. Z tej okazji Szewczanki 
zaśpiewały Barkę - Jego ulubioną pieśń oazyjną.

Panie, to Ty na mnie spojrzałeś
„Barka” to hiszpańska pieśń religijna, do której 
muzykę i słowa napisał w 1974 hiszpański ksiądz 
Cesáreo Gabarain. W tym samym roku polskie sło-
wa napisał salezjanin, ks. Stanisław Szmidt. Barka 
była ulubioną pieśnią Jana Pawła II. Mówił o tym   
w 2002 roku, na krakowskich Błoniach: „Chcę po-
wiedzieć na zakończenie, że właśnie ta oazowa 
pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed dwu-
dziestu trzema laty. Miałem ją w uszach, kiedy 
słyszałem wyrok konklawe. Z nią, z oazową pie-
śnią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. 
Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też 
przewodniczką na różnych drogach Kościoła. I ona 
przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te Błonia 
pod Kopiec Kościuszki..."

W hołdzie Papieżowi
W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II przypo-
minamy „Barkę” w wykonaniu zespołu ludowego 
Szewczanki przy akompaniamencie Feliksa Korba-
na. – Jan Paweł II jest bardzo ważny dla każdego 
Polaka, także dla każdej z nas. Od wielu lat śpie-
wamy „Barkę” do słów ułożonych przez nas, nasza 
interpretacja spotyka się z dużą przychylnością 
podczas konkursów i festiwali – mówi kierownicz-
ka zespołu Renata Bartkiewicz.

Barka to zresztą niejedyna pieśń poświęcona Ja-
nowi Pawłowi II, jaka znalazła sie w repertuarze 
Szewczanek. Zaśpiewana przez nie pieśń „Lament 
na śmierć Jana Pawła II" zdobyła II miejsce w Dale-
szycach na Festiwalu Pieśni Wielkopostnych. – Oj-
ciec Święty był dla nas wzorem, autorytetem. Swo-
im dobrem, oddaniem innym przyciągał do siebie 

tumy wiernych, sprawiał, że na nowo odnajdywa-
li sens swojego życia. Był wspaniałym kapłanem, 
każdym swoim czynem przybliżał nam Boga. Papież 
na zawsze pozostanie w naszych sercach, pamięć
o nim będzie utrwalana w modlitwie i pieśni – 
podkreśla Renata Bartkiewicz.

Setna rocznica urodzin
Dla przyjaciół Lolek, formalnie Karol Wojtyła. Dla 
wszystkich – Papież. Nasz papież Jan Paweł II, który 
jako pierwszy Polak zasiadł w Stolicy Apostolskiej.

Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, mia-
steczku położonym ok. 50 km od Krakowa. Jego 
ojciec był żołnierzem, matka zaś zajmowała się do-
mem i wychowaniem dzieci.

W wieku 10 lat Karol rozpoczyna naukę w Gim-
nazjum Męskim w Wadowicach. Po śmierci brata 
wraz z ojcem przeprowadza się do Krakowa, gdzie 
rozpoczyna studia polonistyczne. Rozpoczyna się 
jednak wojna i musi przerwać naukę. W roku 1941 
umiera jego ojciec, a on sam postanawia poświe-
cić życie kapłaństwu. Już po zakończeniu wojny,  
przyjmuje święcenia kapłańskie (1 listopada 1946 
r.) i wyjeżdża do Rzymu, gdzie kontynuuje studia 
teologiczne.

8 września 1958 w Katedrze Wawelskiej otrzymuje 
sakrę biskupią i zawierza Matce Boskiej całą swoją 
posługę i siebie. Sześć lat później zostaje arcybi-
skupem metropolitą krakowskim, a w 1967 r. – kar-
dynałem.

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła zo-
stał wybrany na następcę św. Piotra przyjmując 
imię Jana Pawła II. Swą służbę pełni do śmierci        
2 kwietnia 2005 r. •

• Szewczanki zaśpiewały uubioną pieśń papieża.
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Wieści z placówek edukacyjnych
Aleksandra Kotwica laureatką konkursu
Aleksandra Kotwica, uczennica klasy VII c Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach, 
zdobyła tytuł laureatki  I Wojewódzkiego Konkursu 
z Geografii.
Konkurs był wieloetapowy, a konkurencja olbrzy-

mia. Wymagał od uczennicy ogromnego wkładu 
pracy i wielu wyrzeczeń, by teraz mogła cieszyć  się  
sukcesem. Aby zdobyć tytuł laureata, musiała opa-
nować nie tylko cały zakres materiału z podstawy 
programowej, ale także wiadomości i umiejętności 
wychodzące poza zakres szkoły podstawowej.
Sukces Oli wiąże się ściśle z niekwestionowanymi 
przywilejami. Jako laureatka może wybrać dowol-
ną szkołę  średnią, do której ma  zagwarantowa-
ny  wstęp oraz oczywiście otrzyma ocenę  celującą         
z geografii na świadectwie.
Ze względu na okoliczności związane z  sytuacją 
epidemiologiczną w kraju, zaświadczenie laureata            
I Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego  zostało 
wysłane  przesyłką pocztową do szkoły, a Pani Dy-
rektor Joanna Wojcieszyńska wręczyła je Oli.

Gratuluję i życzę Oli dalszych sukcesów.
Edyta Szwed

Czytanie na ekranie

Od ponad miesiąca w szkole podstawowej w Kowali 
trwa akcja „Magiczna Moc Bajek - najpiękniej czy-
ta moja mama i mój tata", której celem jest pro-
mowanie czytania dla dzieci. Do akcji włączyli się 
rodzice i nauczyciele, którzy w swoich domach czy-
tają wybrane przez siebie bajki, a nagranie publi-
kują na swoich profilach na Facebooku. – Zarówno 
dzieci, jak i rodzice entuzjastycznie zareagowali na 
nasz pomysł. Chyba już wszyscy nieco tęsknimy za 
normalnością i wspólnym spędzaniem czasu. Takie 
wyzwania to odskocznia od zwykłej codzienności – 
mówi dyrektor Anna Łukasiewicz.
Tęsknimy za Wami
Nauczanie zdalne wszystkimm daje się we znaki. Bo, 
choć z każdy dniem wiedzy przybywa, wszyscy tęsk-
nimy za szkolnym gwarem, koleżankami i kolegami 
z ławki, a nawet za kartkówkami i odpytywaniem.
Tęsknią też nauczyciele, dlatego postanowili zrobić 
swoim uczniom niespodziankę. - Nie możemy się 
doczekać, aż Was znowu zobaczymy piszą nauczy-
ciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Bolecho-
wicach do swoich uczniów za pośrednictwem Face-
booka. •

• Aleksandra Kotwica.

• Czytanie na ekranie.
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Animalki znalazły się w finale Ogólnopolskiego 
Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzed-
siębiorstwo PRODUKCIK 2020 zorganizowanego 
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Animalki to sześcioro miłośników zwierząt zajmują-
cych się produkcją ekologicznych artykułów - mat 
węchowych, szarpaków oraz kocyków w oryginal-
nych kształtach. Używają materiałów z recyklingu 
i przekazują 10% zysków na program Adopciaki.pl. 
Choć są uczniami VI Liceum Ogólnokształcące im. 
Juliusza Słowackiego w Kielcach, część z nich jest 
mieszkańcami naszej gminy, biorą udział w naszych 
wydarzeniach, zbierają środki na rzec schroniska      
w Nowinach, a  w ostatnim czasie wsparli bezdom-
ne koty z Nowin, przekazując do ich domków kocyki.

Realizując swoje założenia Animalki przystąpiły 
do programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, 
którego celem jest m.in. odkrywanie i rozwijanie 
uzdolnień uczniów w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wspieranie kreatywnych                               
i przedsiębiorczych postaw uczniów oraz zweryfiko-
wanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów zwią-
zanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej. I, choć, konkurencja była ogromna, 
Animalki znalazły się w gronie 20 najlepszych mi-
niprzedsiębiorstw w Polsce i w dniach 2-3 czerwca 
zmierzą się z innymi w e-finale konkursu. Trzymam 
kciuki za Waszą wygraną! •

Animalki w finale ogólnopolskiego konkursu

• Animalki.

Na ogródkach działkowych giną koty

Od wielu lat na terenie ogródków działkowych        
w Nowinach ktoś zabija bezdomne koty.

Niestety, do dziś nie został za to ukarany, choć za 
znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 3. Jeśli sprawca działał ze szcze-
gólnym okrucieństwem rozumianym jako: przed-
siębranie przez sprawcę działań charakteryzujących 
się drastycznością form i metod, podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dodat-
kowo w obu tych przypadkach sąd obligatoryjnie 
orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 
zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

– Wszyscy wiemy, kim jest ten człowiek. Ojciec dla 
swoich dzieci i dziadek dla swoich wnuków jest        
w stanie robić takie rzeczy ze zwierzętami – mówi 
pani Justyna, której los zwierząt nie jest obojętny. 
– W 2013 r. na naszych działkach koło kościoła zo-
stało zabitych chyba 10 kotów. Były one trute fu-
radanem, szczute psami, topione, postrzelone i po-
parzone paralizatorem – dodaje pani Joanna. – Ten 
człowiek działa w bardzo okrutny sposób, kilkukrot-
nie musiałam usypiać koty, bo nie dało ich se urato-
wać, umierały w męczarniach – dodaje.

Opiekunki kocich domków są zrozpaczone. – Stara-
my się dbać o wszystkie bezdomne koty z Nowin, 
zapewniamy im sterylizację, leczymy, dbamy o nie. 
Odkąd mamy kocie domki jest to o wiele łatwiej-
sze, wiemy, gdzie przebywają, kontrolujemy, co ro-
bią.  Mimo tego, na naszym osiedlu wciąż są ludzie, 
którym koty po prostu przeszkadzają i chcieliby się 
ich pozbyć. A przecież to właśnie dzięki kotom na 
terenie osiedla nie ma gryzoni, które tak bardzo lu-
bią mieszkać w blokowych piwnicach – mówi pani 
Edyta.

Dotychczas z powodu niewykrycia sprawcy sprawy 
zgłaszane na Policję umarzano. W ostatnim czasie 
zginęła kolejna kotka. Ktokolwiek posiada informa-
cje, które pomogłyby w zidentyfikowaniu sprawcy 
i doprowadzeniu go przed organ sprawiedliwości, 
proszony jest o kontakt z redakcją „Głosu Nowin”: 
redakcja@nowiny.com.pl. •
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Sprzątamy na własną rękę
Kilkadziesiąt osób, setki zebranych worków, a to 
jeszcze nie koniec. W gminie Sitkówka-Nowiny 
trwa akcja „Sprzątamy na własną rękę”.

Każdy z nas wie, że nie należy śmiecić. Odpady 
wrzucamy do specjalnych pojemników, segregu-
jąc je zgodnie z zasadami. Tyle teorii, bo, niestety, 
każdej wiosny, kiedy zaczynamy spacery po łąkach 
i lasach przekonujemy się, że nie wszyscy tak po-
stępują. Niemal na każdym kroku można napotkać 
porozrzucane butelki, reklamówki, pudełka czy 
niedopałki papierosów. Nie brakuje także zużyte-
go sprzętu agd, opon, a nawet mebli. – Po zmianie 
ustawy o odpadach takie zachowanie jest już zupeł-
nie niezrozumiałe. Praktycznie wszystkie odpady są 
zabierane przez firmę ja odbierającą, w niektórych 
tyko przypadkach trzeba je dostarczyć do PSZOK-u, 
ale i tu możemy pozostawić nawet opony czy od-
pady budowlane. Takie postępowanie jest zupełnie 
niezrozumiałe – mówi Sławomir Sobczyk, zastępca 
kierownika referatu inwestycji i ochrony środowi-
ska. – Okazuje się jednak, że wciąż potrzebne są 

różnego rodzaju akcje, dzięki którym ludzie nie tyl-
ko zaczną segregować odpady, ale przed wszystkim 
– nie wyrzucać ich gdzie popadnie – dodaje.

Na szczęście zdarzają się i tacy mieszkańcy (a jest 
ich naprawdę wielu), którzy dbają o otoczenie, nie 
tylko nie wyrzucając odpadów w niedozwolonych 
miejscach, ale także – sprzątając je po innych.

- W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowali-
śmy akcję sprzątania gminy. Cieszyła się ona ogrom-
nym zainteresowaniem wśród naszych mieszkań-
ców. Dlatego zdecydowaliśmy się ją powtórzyć, tym 
razem, ze względów epidemicznych, każdy sam, na 
własną rękę – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
Akcja została zainaugurowana w dniu 11 maja, w 
dniu, w którym przypada Światowy Dzień Bez Od-
padów. Każdy, kto chciał, mógł odebrać bezpłatnie 
w Urzędzie Gminy worki na śmieci i rękawiczki. Póź-
niej już tylko zebranie grupy ochotników i wspólne 
wybranie się na spacer. A podczas niego – zbieranie 
śmieci rozrzuconych po okolicy. 
Wśród uczestników akcji znalazło się wiele dzieci. 

• Sprzątanie w Kowali.

• W akcji chętnie wzięli udział najmłodsi...

• ... a także strażacy.

• Sprzątanie w Szewcach.
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W Woli powstaje ogród społeczny

– Mój syn zobaczył akcję na Facebooku i sam za-
proponował, abyśmy wzięli w niej udział. I tym spo-
sobem, rodzinnie, bez pośpiechu, zrobiliśmy coś 
dobrego dla środowiska – mówi pani Ewa, jedna 
z uczestniczek akcji. Wzięli w niej udział również 
radni, m.in. Edyta Giemza, Renata Posłowska, Da-
mian Milewski i Roman Topór. Wśród uczestników 
znaleźli się też członkowie Rady Sołeckiej w Kowali 
oraz radny powiatowy Tomasz Gruszczyński, a także 
strażacy z OSP w Szewcach, Szewczanki, członkowie 
Klubu Modelarstwa Sportowego wraz z rodzinami. 
Sprzątano niemal wszędzie: w Nowinach, Zagro-
dach, Kowali, w Szewcach.
Zebrane przez mieszkańców śmieci z wyznaczo-
nych miejsc zabrali pracownicy ZGKIM w Nowinach. 
– Worków było bardzo dużo, niemal z każdej akcji 
zbieraliśmy ich po 10-15, do tego meble czy sprzęt 
agd – wylicza Tomasz Błaszczyk, dyrektor ZGKiM.
Na wszystkich uczestników akcji, w podziękowaniu 
za ich trud i zaangażowanie, czekały nagrody.
Ci, którzy na swoim profilu na Facebooku zamieści-
li post pokazujący, że sprzątali okolicę i otagowali 
gminę Sitkówka-Nowiny oraz zgłosili udział w akcji 
otrzymali ekologiczne sadzonki kwiatów lub ziół       
z pięknymi grafikami z najpopularniejszymi miejsca-
mi naszej gminy.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się 
do prowadzonej przez nas akcji. Dzięki prostym 
działaniom każdy może przyczynić się do tego, by 
wokół żyło się piękniej. Zapraszam wszystkich do 
wspólnego działania na rzecz poszanowania środo-
wiska. Warto o tym pamiętać, nie tylko przy okazji 
takich akcji – mówi Sebastian Nowaczkiewicz.
Akcja „Sprzątamy na własną rękę” potrwa jeszcze 
do końca maja. •

• Damian Milewski i Roman Topór zainicjowali akcję w Nowinach.

Nadeszła wiosna i w gminie Sitkówka-Nowiny 
dzieje się coraz więcej. W miejscowości Wola Mu-
rowana podjęto pierwsze prace nad powstaniem 
ogrodu społecznego. Będzie on usytuowany na 
działce, na której już znajduje się plac zabaw z bo-
iskiem wielofunkcyjnym oraz altaną rekreacyjną. 
Działania te zostały podjęte przez stowarzyszenie 
Siła Woli.

Pierwsze sadzonki udało się zdobyć dzięki uczest-
nictwu w projekcie Włącz Ogród na Ptak zorganizo-
wanym przez Ptaki Polskie. Jak twierdzą organiza-
torzy projektu, ogrody w coraz gęściej zaludnionym 
i zabudowanym świecie stają się najważniejszym 
siedliskiem dla wielu zwierząt, a dla nas miejscem 
odnowy. Dlatego warto sadzić drzewa i krzewy, na-
wet na niewielkiej powierzchni.
W kwietniu dokonano pierwszych nasadzeń:                 
w ogrodzie pojawiły się jeżyny, jarzębiny, śliwy, irgi, 
derenie, berberysy, ogniki i głóg. – Póki co, sadzonki 
są niewielkie, ale regularnie je podlewamy i liczymy 
na to, że już wkrótce wyrosną na piękne drzewa – 
mówi Kamila Piotrowicz, prezeska stowarzyszenia. 
– Pozyskaliśmy również środki finansowe od funda-
cji Wspólnie LafargeHolcim. Dzięki temu w naszym 
ogrodzie powstaną kolejne rabaty, a nawet łąka 
kwietna. Planujemy również usytuowanie tu pale-
niska – wylicza.

Prace nad ogrodem społecznym trwają. Są z pew-
nością ciężkie, ale dają mnóstwo satysfakcji. – Tak 

• Ogród społeczny w Woli Murowanej.

naprawdę największym problemem są dla nas susze 
i konieczność przynoszenia wody z remizy. Dlatego 
myślimy o zabudowaniu altany rynnami i ustawie-
niu tu beczek, które będą zbierały wodę deszczową. 
To znacznie ułatwi sprawę – mówi radny Piotr Pio-
trowicz.
Inicjatorzy ogrodu społecznego zapraszają wszyst-
kich chętnych do włączenia się do jego wspólnej 
budowy. – Jeśli ktoś nie ma własnej działki, a lubi 
pracować w ogródku, lub też ma, a chciałby po pro-
stu nam pomóc – zapraszamy, zawsze znajdzie się 
miejsce – zachęca Kamila Piotrowicz. •
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Granty od LafargeHolcim
27 kwietnia rozstrzygnięto drugą edycję programu 
grantowego “Wspólnie dla Regionu”. Spośród 174 
wniosków z całej Polski wybrano 25 projektów przy-
gotowanych przez stowarzyszenia, szkoły i organizacje 
z miejscowości, w których Lafarge prowadzi działal-
ność. Wśród laureatów są 4 projekty, które będą reali-
zowane w sąsiedztwie zakładu Lafarge.

Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa. W związ-
ku z 25-leciem obecności firmy Lafarge w Polsce funda-
cja przyznała 25 grantów w wysokości od 3 000 do 15 
000 zł na lokalne inicjatywy na rzecz ekologii, promocji 
zdrowia i stworzenia przyjaznej przestrzeni w regionach 
sąsiadujących z zakładami Lafarge w Polsce.
– Naszym niezmiennym celem jest angażowanie spo-
łeczności lokalnych do aktywności na rzecz swojego 
najbliższego otoczenia. Wierzymy, że dzięki wspólnym 
działaniom można osiągnąć więcej. Cieszymy się, że 
przy okazji programu „Wspólnie dla Regionu” możemy 
świętować 25-lecie obecności firmy Lafarge w Polsce. 
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i gratulujemy lau-
reatom – podkreśla Agnieszka Rafalska z WSPÓLNIE – 
Fundacji LafargeHolcim.
Wśród zwycięskich inicjatyw znalazły się projekty
z gmin Sitkówka-Nowiny oraz Morawica. Dzięki ich re-
alizacji m.in. poprawi się estetyka centrum Brzezin jak 
również najbliższe otoczenie miejscowej szkoły podsta-
wowej im. Jana Pawła II.  W gminie Morawica z inicja-
tywy Stowarzyszenia Siła Woli powstanie ogród spo-
łeczny              w Woli Murowanej o który będą dbać 
pracownicy  Lafarge  wspólnie z mieszkańcami. Rów-
nież mieszkańcy wsi Łabędziów dzięki dofinansowaniu 
w ramach programu „Wspólnie dla Regionu”  zyskają 

zakątek rekreacyjny w postaci ogrodu kieszonkowego 
z elementami ogrodu deszczowego, wykorzystujący 
naturalny ciek wodny. Pozwoli to zachować bioróżno-
rodność tego terenu. Te różnorodne inicjatywy łączy 
wspólne zaangażowanie pracowników Lafarge w Polsce 
i okolicznych mieszkańców. Pomysły lokalnych społecz-
ności są przekuwane   w konkretne projekty, które po-
prawiają jakość i komfort życia mieszkańców, a jedno-
cześnie budują trwałe, dobrosąsiedzkie relacje.
– Lokalne społeczności najlepiej znają swoje potrzeby. 
Dlatego w Lafarge staramy się wyjść naprzeciw inicja-
tywom mieszkańców, by wspólnie realizować wybrane 
inicjatywy. Cieszę się, że w ten sposób zrealizujemy aż 
cztery różnorodne projekty, dzięki którym okoliczne 
miejscowości poprawią swoje walory estetyczne, zaś 
mieszkańcy zyskają możliwość aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu – mówi Przemysław Pod-
siedlik Dyrektor Kopalni Radkowice i Małogoszcz.

WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim od 2016 roku 
wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa 
zakładów Lafarge w Polsce i inspiruje mieszkańców do 
podejmowania inicjatyw, które poprawiają jakość ich 
życia. Fundacja realizuje długofalowe programy skie-
rowane do społeczności lokalnych – udziela wsparcia 
merytorycznego i finansowego oraz współpracuje z or-
ganizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz 
instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Działania 
WSPÓLNIE na rzecz ludzi i społeczności to jeden z fila-
rów realizacji celów zrównoważonego rozwoju Lafarge 
w Polsce. •

informacja prasowa
LafargeHolcim

Trzuskawica pomaga i wspiera
Wiemy, jak ważne jest teraz wspieranie personelu 
medycznego i cieszymy się, że również my mogli-
śmy dołożyć do tego naszą cegiełkę. Dziękujemy 
wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich 
ogromny wysiłek, nieustającą pomoc i wytrwałość 
w tej trudnej sytuacji.

Pomagamy i zachęcamy do pomagania, dlatego 
postanowiliśmy przekazać Wojewódzkiemu Szpita-
lowi Zespolonemu w Kielcach paczki ze sprzętem 
medycznym. Prezes Dominik Piskorski udał się do 
szpitala, aby przekazać certyfikowane maski oraz 
przyłbice.

Wspieramy także naszą lokalną społeczność, gdyż 
utrzymywanie dobrych relacji z najbliższymi miesz-
kańcami jest dla nas bardzo ważne i od zawsze o to 
dbamy. W ostatnim czasie do osób mieszkających w 
pobliżu naszego zakładu w Sitkówce trafiły specjal-
ne pakiety bezpieczeństwa, w których znajdują się 
maseczki, rękawiczki oraz żel antybakteryjny. Aby 

uprzyjemnić czas spędzany w domu, do paczek do-
łączyliśmy też karty do gry. •

informacja prasowa
Trzuskawica SA

• Przekazanie sprzętu medycznego.
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W związku z rozprzestrzenianiem się koronawiru-
sa w Polsce gra w niższych ligach w Polsce została 
zatrzymana po rundach jesiennych. Przez kilka ty-
godni zawodnicy i kibice oczekiwali na wznowienie 
rozgrywek, jednak z każdym tygodniem wydawało 
się to coraz mniej realne.

Stanowisko ŚZPN
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesów Wojewódz-
kich Związków Piłki Nożnej, podjętym 7 maja 
podczas spotkania z Prezesem PZPN, Zbignie-
wem Bońkiem, rozgrywki seniorskie w IV lidze 
i niższych klasach rozgrywkowych, rozgrywki 
młodzieżowe oraz rozgrywki kobiet prowadzo-
ne przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we 
wszystkich kategoriach wiekowych zostały od-
wołane.
Zarząd ŚZPN na posiedzeniu w dniu 14 maja 
2020 r. podjął Uchwałę o zakończeniu wszystkich 
rozgrywek prowadzonych przez ŚZPN, tj. rozgry-
wek IV ligi mężczyzn, niższych klas seniorskich, 
wszystkich klas młodzieżowych i kobiet - w se-
zonie 2019/20. Decyzja ta - na bazie wcześniej 
p r ze p r o w a d zo ny c h  ko n s u l ta c j i  -  j e s t  zg o d n a
z oczekiwaniami większości klubów zrzeszo-
nych w ŚZPN. Ponadto, wprowadzone przez wła-
dze państwowe ograniczenia nie dają „na dziś" 
prawnej możliwości wznowienia i organizacji 
współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej   
w niższych ligach.
ZARZĄD ŚZPN

Ostateczny wynik w IV lidze
Tym samym GKS INVEX ZIO MAX NOWINY kończy 
sezon na drugim miejscu w tabeli wyników. - Cyzje-
my pewien niedosyt, bo chcielibyśmy zasłużyć na 
tak wysoką lokatę po rozegrani wszystkich meczów. 
Ci którzy nas obserwują, wiedzą, że podczas rundy 

Koniec rozgrywek
jesiennej daliśmy z siebie wszystko - mówi Prze-
mysław Cichoń, prezes klubu. - Plany mamy ambit-
ne, jednak nie to jest najważniejsze. Cieszy przede 
wszystkim ogromna motywacja i chęć walki, a to 
rokuje dobrze na przyszłość - dodaje.
Warto zauważyć, że najlepszym strzelcem rozgry-
wek okazał się Jakub Olearczyk, który zanotował aż 
16 bramek.

Nowy termin
Zawodnicy IV ligi wznowią mecze już 18/19 lipca br.. 
Wtedy to rozpocznie się bowiem runda wiosenna.  
Zarząd ŚZPN zakłada rozegranie 19 kolejek rundy 
jesiennej i wiosennej, jednocześnie zastrzegajac so-
bie możliwość dokonania zmian ze względu na aktu-
alną sytuację epidemiczną.

Rozgrywki w 1 Polskiej Lidze Futsalu zakończone
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Polskiej 
Ligi Futsalu. W oparciu o decyzję Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej zakończono rozgrywki w lidze. Jako 
kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgry-
wek poszczególnych grup I ligi Futsalu w sezonie 
2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli 
po rozegraniu meczów 17 kolejki tj. po ostatniej ro-
zegranej kolejce rozgrywek.
Tym samym GKS Ekom Invex Remedies Nowiny koń-
czy sezon na piątym miejscu z wynikiem 75 strze-
lonych i 69 straconych bramek. - Przede wszystkim 
cieszymy się, że mogliśmy już wznowić treningi. Za-
pominamy o tym nietypowym, skróconym sezonie 
i skupiamy się na kształtowaniu formy na kolejny 
sezon - mówi Piotr Lichota, prezes klubu. - Oczywi-
ście, mamy satysfakcję z osiągniętego wyniku, który 
stawia nas w czołówce najlepszych drużyn w kraju 
- dodaje. •

fot. Dominik Kowalski
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Wierszem pisane

gryzący zapach spalenizny
wdziera się przez uchylone okno.

kula ognia rozrywa niedzielną ciszę.

drży powietrze.
czerń rozłamuje błękit,

topi jasność dnia.

paraliż strachu,
pobladłe twarze 

i przerażenie w oczach.

ziemia bez oddechu.
martwy krajobraz ze świeżym grobem,

omijany nawet przez ptaki.

kamienie powoli stygną, 
ale gojąca się rana ziemi

wciąż sączy fetor.

ten zaznaczył swoje terytorium.
kręcąc się wokół własnej osi,

wplata się nawet we włosy.

Lidia Jędrocha

niepokojąca rzeczywistość

matka
każdy kocha to słowo,

chciałby je dotknąć,
przytulić. 

ono ma w sobie 
miłość. 

tę jedną,
która się rozpływa jak morze,

żeby w głębi było pięknie.

Lidia Jędrocha

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.

Kim dla mnie byłaś
Byłaś moim sercem nadzieją miłością

I byłaś zawsze moimi oczami

Byłaś w moim życiu wszystkim co jest dobre

Dzisiaj te chwile wspominam ze łzami

Byłaś radością i byłaś nadzieją

I serce swoje kładłaś mi na tacy

Nikt nie potrafił tak bardzo kochać

Matka kochała - nie mogła inaczej

Byłaś promieniem jasnego słońca

Które codziennie pięknie świeci

Byłaś księżycem który jest w pełni

I wiatrem który kocha swe dzieci

Ciebie już nie ma--Jesteś w moim sercu

Twe oczy chociaż zamknięte patrzą

Jesteś mi zawsze wszystkim co dobre

Radością - nadzieją a czasem płaczem

Teraz na tacy ja Ci serce kładę

Z promieni słońca zrobię Ci szal

Aby wieczorem nie było Ci zimno

Bo dziś z księżycem idziesz na bal

Pod stopy płatki róż Ci położę

Żebyś po nich stąpała boso

By twoje stopy czuły płatki róż

Aby pachniały ranną rosą

Ja z płatków róż zrobiłam Ci drogę

Patrzyłaś na tą drogę z czułością

Po płatkach róż poszłaś wprost do Boga

I z góry patrzysz na mnie z miłością

DLA CIEBIE KOCHANA MAMO

Irena Kostrzewska
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Ogłoszenia

Urząd Gminy znów otwarty

Od dnia 25 maja 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Urzędu Gminy Sit-
kówka-Nowiny przy ul. Białe Zagłębie 25:
• Do budynku należy wchodzić głównym wejściem, przy czym liczba wchodzących do środka budynku jest 

ograniczona;
• Przy jednym stanowisku obsługi przebywać może tylko jedna osoba (ewentualnie z opiekunem);
• Informujemy, że każdego dnia roboczego, w godzinach 11.00 - 12.00 wprowadza się przerwę na dezyn-

fekcję pomieszczeń, w których obsługiwani są interesanci;
• W dalszym ciągu apelujemy, aby ograniczyć wizyty osobiste w Urzędzie do najpilniejsych spraw. Zaleca-

my kontakt za pomocą platformy e-PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej bądź telefonicznej.
UWAGA!
Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce lub skorzystać z rękawiczek lub skorzystać z rękawiczek. 
Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy - min. 2 metry.

Ankieta preferencji przewozowych dla mieszkańców

Uwzględniając liczne wnioski mieszkańców gminy w zakresie komunikacji miejskiej, Urząd Gminy Sitkówka-
-Nowiny informuje, że planuje przystąpić w najbliższym czasie, do wprowadzenia zmian w dotychczas funk-
cjonującym publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy. 
Zmiany te, miałyby polegać na skróceniu trasy kursów linii 19 w dni robocze do relacji Kielce - Nowiny (przy-
stanek ul. Przemysłowa) i wprowadzenie nowych gminnych linii komunikacyjnych obsługujących dojazd do 
miejscowości Bolechowice, Wola Murowana, Zawada, Sitkówka, Kowala).
Nowym miejscem do zawracania autobusów (pętla autobusowa), byłby nowo powstały parking w rejonie 
kościoła w Nowinach przy ul. Przemysłowej. Planuje się wprowadzenie kilku nowych linii komunikacyjnych:
1. Zawada – Nowiny
2. Bolechowice – Wola Murowana – Nowiny
3. Kowala – Sitkówka -Nowiny
W najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, zostanie udostępniona dla 
mieszkańców ankieta preferencji przewozowych, celem dostosowania przewozów autobusowych do potrzeb 
mieszkańców. Zapraszamy do wypełniania ankiety.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów
na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w mia-
stach” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-
2021. W ramach tego konkursu gminy lub partnerstwa kilku gmin mogą aplikować o środki na min. dofinan-
sowanie na zagospodarowanie wód deszczowych.  Maksymalny poziom dofinansowania to 85 %. 

W nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących dofinansowania do indywidualnych instalacji wykorzystują-
cych wody opadowe  tzw. „deszczówkę”, zwracamy się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców Gmina 
Sitkówka-Nowiny o wypełnienie załączonej ankiety deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Przedsięwzięcia tego typu mogą polegać na budowie instalacji gromadzących wodę opadową w zbiornikach 
podziemnych i naziemnych,  mogą również obejmować działania na dotychczasowych instalacjach  poprzez 
ich modernizację, wprowadzenie drenażu itp.
Skan lub wersje word wypełnionej ankiety prosimy o przesłanie na adres w.mroczek@nowiny.com.pl                    
w terminie do 15 czerwca 2020 r. 
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OGRÓD

SPOŁECZNY

W WOLI

MUROWANEJ 

Przyłącz się do nas!

Zmieniajmy razem nasze otoczenie!

Projekt sfinansowano ze środków Wspólnie Fundacja

LafargeHolcim oraz Gminy Sitkówka-Nowiny

ZAKŁADAMY PIERWSZY W GMINIE SITKÓWKA-NOWINY
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POBIERZ MAPĘ  I  KARTĘ  GRY
 

ROZWIĄZUJ ZAGADKI
 

WYGRYWAJ NAGRODY

D Z I E Ń  D Z I E C K A

Ś W I Ę T U J E M Y  

1  C Z E R W C A  -  5  C Z E R W C A

www. n o wi n y . c o m. p l

Zabawa w podchody

WEJDŹ  NA STRONĘ  INTERNETOWĄ

ORGANIZATORZY

Zespół Placówek

Integracyjnych

w Kowali


