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Szanowni Państwo!

 Minęły kolejne tygodnie, a ja mam dla Państwa ponownie złe informacje na temat gospodar-
ki odpadami w naszej gminie. Niestety, zgodnie z przewidywaniami i ogólnopolskim trendem, otwarcie 
ofert na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nie przyniosło pozytywnych informacji. W wyniku 
przeprowadzonego postepowania przetargowego wpłynęły cztery oferty od firm, najtańsza z nich opiewa              
na kwotę 2,273 mln zł, najdroższa – na 3,383 mln zł. Umowa na odbiór odpadów zostanie zawarta
na 2 lata. Obecna umowa, która obowiązuje do końca roku (została zawarta na sześć miesięcy) opiewa
na kwotę 474 tys. zł. Wiemy już zatem, że od stycznia każdego miesiąca za odbiór odpadów będziemy pła-
cić co najmniej 16 tys. więcej każdego miesiąca.
 Co więcej, z każdym miesiącem płacimy wyższe kwoty za zagospodarowanie odpadów. Przez ostat-
nie trzy miesiące płaciliśmy odpowiednio w lipcu: 150 937,18 zł, w sierpniu: 162 730,08 zł, we wrześniu: 
170 847,37 zł. Ponadto, w związku z podniesieniem stawki za odbiór odpadów komunalnych od listopada, 
zmuszeni byliśmy wysłać do Państwa informacje na ten temat. Kosztowało to 22 tys. zł, czyli niemal rów-
nowartość podwyżki za jeden miesiąc.
Przyglądając się sytuacji w całej Polsce zauważyć należy, że od wiosny 2029 opłaty za odpady wzrosły            
i to niemało – każdego roku o ponad 50% w zdecydowanej większości miast i gmin. Nie ma się co czaro-
wać – biorąc pod uwagę koniunkturę gospodarczą, włodarze zdecydowali się urealnić stawki, które do 
tej pory utrzymywane były na dramatycznie niskim poziomie – nieadekwatnym do ponoszonych kosztów. 
Gdzieniegdzie tak jest do tej pory – opłaty podnoszone są w niewielkim stopni ze względu na konsekwen-
cje polityczne ze strony wyborców. Jest to, oczywiście, niezgodne z prawem, ale, póki co, Regionalne Izby 
Obrachunkowe niewiele z tym robią.
Warto mieć świadomość, że, pomimo nakazu segregowania odpadów, tak naprawdę recykling w Polsce 
jest trochę fikcją. Dotychczas po prostu odpady zbierane selektywnie wysyłane były do Azji, obecnie, gdy 
kraje azjatyckie przestały nasze śmieci przyjmować, nie jesteśmy w stanie ich przetwarzać, a magazyno-
wać ich nie ma gdzie. Tym bardziej, ze jest ich coraz więcej. Mimo podejmowania trudu edukacji ekologicz-
nej w tym zakresie, niewielu z nas stara się żyć w duchu „zero waste”, produkujemy coraz więcej odpadów 
i przesadnie nie przywiązujemy do tego wagi.
Należy także zwrócić uwagę na niską konkurencyjność wśród firm odpadowych, wynikającą z ogromnych 
obostrzeń prawnych dla branży. Istotne jest także to, że część mieszkańców najzwyczajniej nie płaci za od-
pady, a gminy mają niewielkie możliwości, by zweryfikować liczbę mieszkańców danego domu.
 Zachęcam do samodzielnej refleksji nad sytuacją związaną z gospodarką odpadami. Nie tylko przez 
pryzmat naszej gminy, ale i tego, co dzieje się w tej kwestii w całej Polsce. •

wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Wykorzystaliśmy swoją szansę
13. miejsce w Rankingu inwestycyjnym i 510.            
w Rankingu wykorzystania funduszy unijnych – 
gmina Sitkówka-Nowiny się zmienia, co widać nie 
tylko w staytstykach, ale przede wszystkim wszę-
dzie wokół.

Panie Wójcie, w ciągu pięciu lat gmina Nowiny 
zanotowała awans w rankingu inwestycyjnym 
czasopisma Wspólnota aż o 585 miejsc. To jedyna                 
w województwie świętokrzyskim gmina, która 
przeznacza aż takie środki na inwestycje w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. Co spowodowało, 
że podjął Pan decyzję o realizacji inwestycji w tak 
dużym zakresie?
Sebastian Nowaczkiewicz: To były ostatnie lata, 
kiedy mogliśmy wykorzystać budżet europejski na 
realizację programów operacyjnych na tak ogrom-
ną skalę. Od wielu lat nasza gmina jest najbogat-
szą gminą regionu, jednak, zanim zostałem wójtem, 
pieniądze publiczne były, kolokwialnie mówiąc, 
„przejadane”. Wówczas wydawaliśmy na inwesty-
cje 615,95 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
dziś jest to kwota 2717,40 zł. Obejmując swój urząd 
postanowiłem, że nadrobię stracony dla gminy czas 
– realizacja ważnych dla mieszkańców inwestycji 
stała się dla mnie priorytetem podczas pierwszej 
kadencji. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia rad-
nych i świetnego zespołu w Urzędzie Gminy. Rad-
ni przychylili się do moich propozycji, głosując za 
uchwaleniem budżetu i dokonując w nim koniecz-
nych zmian. Dzięki zaangażowaniu urzędników uda-
ło nam się skutecznie aplikować o środki zewnętrz-
ne.

Jakie to były inwestycje?
S.N.: Tak, jak powiedziałem, skoncentrowaliśmy się 
na sprawach ważnych dla mieszkańców, na niespo-
tykaną dotychczas skalę budowaliśmy drogi, sieci 
wod-kan, oświetlenie, z których korzystają oni na co 
dzień. W całej gminie powstały place zabaw, siłow-
nie zewnętrzne i boiska wielofunkcyjne. Przezna-
czyliśmy ogromne środki na ochronę środowiska: 
termomodernizację budynków czy montaż foto-
woltaiki w domach mieszkańców. Zadbaliśmy także         
o rozwój gospodarki tworząc tereny inwestycyjne.

Jeszcze większy awans gmina zanotowała w ran-
kingu wykorzystania środków unijnych – aż o 950 
miejsc.
S.N.: W latach 2004-2014 gmina Sitkówka-Nowiny 
znajdowała się na 1460 pozycji spośród 1540 gmin 
wiejskich w Polsce, jeżeli chodzi o skuteczność po-
zyskiwania funduszy europejskich. W tym okresie 
dawało to w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
kwotę 415,85 zł (czyli 41,58 zł/osobę/rocznie).
Ranking dotyczący lat 2014-2019 (czyli okresu            
o połowę krótszego) daje nam kwotę 1303,73 zł na 
osobę, czyli 260,74 zł osobę/rocznie, a tym samym 
awans z ostatniej setki na 510 pozycję w kraju.

Wynik robi wrażenie…
S.N.: Oczywiście, chciałbym, by ta pozycja była 
jeszcze wyższa. Warto jednak pamiętać, że w zde-
cydowanej większości przypadków intensywność 
dofinansowania jest uzależniona od wysoko-
ści wskaźnika dochodów na jednego mieszkańca                                   
w gminie – „wskaźnika g", który jest porównywany 
ze wskaźnikiem „GG”, czyli analogicznym liczonym 
dla całego kraju. Ogólnopolskie GG wynosi obec-
nie 1957 zł, a wskaźnik „g” dla naszej gminy wynosi                                                                                   
4705,00 zł. Sprawia to, że tym samym w wielu kon-
kursach możemy uzyskać niewielkie dofinansowa-
nie, na poziomie 10-20% kosztów kwalifikowanych, 
podczas, gdy inne gminy uzyskują dofinansowanie 
na poziomie 70-80%. Tak jest w przypadku choćby 
Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogo-
wej, Funduszu Rozwoju Kultury czy programu Spor-
towa Polska.

Czy widzi Pan wymierne korzyści podejmowanych 
działań inwestycyjnych?
S.N.: To, oczywiście, przede wszystkim zadowole-
nie naszych mieszkańców, których potrzeby są za-
spokojone. Nasza gmina zaledwie w ciągu kilku lat 
stała się miejscem niezwykle atrakcyjnym również 
dla osób z zewnątrz – zarówno przedsiębiorców, jak        
i osób prywatnych, które chcą tutaj zamieszkać. To 
powód do zadowolenia, bo w przyszłości będą oni 
przecież generować wpływy do budżetu gminy.
Dziękuję za rozmowę. •

Gmina Sitkówka-Nowiny
w rankingach "Wspólnoty"

wykorzystanie funduszy unijnych

2004-2014 41,58 zł/osobę/rocznie

1460 miejsce w rankingu

2014-2019 
260,74 zł/osobę/rocznie
510 miejsce w rankingu

inwestycje

AWANS
O 950 MIEJSC!

2013-2015 

2017-2019 

614,95 zł/osobę 

2717,40 zł/osobę

598 miejsce w rankingu

13 miejsce w rankingu

AWANS
O 585 MIEJSC!

ranking zamożności

5164,37 zł/osobę

21 miejsce w rankingu

6255,00 zł/osobę

24 miejsce w rankingu

2014

2019

www.nowiny.com.pl
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Sesja Rady Gminy

Branże gastronomiczna,  rozrywkowa, f itness
i sprzedaży detalicznej otrzymają dalsze wsparcie 
w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przed-
siębiorcy z tych branż będą mogli l iczyć m.in. 
na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe 
za listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł.         
Na ten cel chcemy przeznaczyć ponad 1,8 mld zł. 
Szacujemy, że Tarcza Branżowa pomoże ok. 200 
tys. firm oraz 372 tys. pracowników.

W ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej        
do polskich przedsiębiorców i pracowników trafiło 
w ostatnich miesiącach niemal 150 mld zł. Dzięki 
temu zastrzykowi firmy mogły lepiej przejść przez 
kryzys, a Polacy zachowali miejsca pracy.

W obliczu drugiej fali pandemii będziemy nadal 
wspierać przedsiębiorców i nie zostawimy ich sa-
mych sobie. Tym razem pomoc przeznaczona jest 
dla konkretnych branż.

Które branże otrzymają pomoc?
O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:
• gastronomicznej,
• rozrywkowej (estradowej, targowej, fotogra-

ficznej, filmowej),
• dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, re-

kreacja),
• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Tarcza Branżowa – na czym polega i jakie są warunki?
W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą li-
czyć na dobrze znane instrumenty wsparcia. Wśród 
nich znajdują się:
• zwolnienie ze składek ZUS (za listopad)
- w przypadku uzyskania przychodu w XI niższego     
o 40% rok do roku;

• świadczenie postojowe (za listopad)
- w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niż-
szego o 40% rok do roku;
• mała dotacja w wysokości 5 tys. zł
- w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niż-
szego o 40% rok do roku;

Pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epide-
mią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT 
pobranych od ich pracowników. Wpłata zaliczek za 
X, XI, XII będzie przesunięta o pół roku. Dzięki temu 
w tych trzech kluczowych miesiącach na kontach 
firm pozostanie 300 mln zł.

Oprócz tego wydłużymy możliwość skorzystania        
z już funkcjonujących form pomocowych. Przed-
siębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków,                  
a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie 
sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinan-
sowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojo-
wego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.

Z Tarczy Branżowej może skorzystać ok. 200 tys. firm
Do tej pory przedsiębiorstwa z branż gastronomicz-
nej, rozrywkowej, sportowej i sprzedaży detalicznej 
również były objęte rządowym wsparciem. W ra-
mach Tarczy Finansowej PFR do 30 tys. firm działa-
jących w tych sektorach trafiło 3,5 mld zł. Natomiast 
w ramach Tarczy Antykryzysowej z tytułu zwolnień 
z ZUS-u i wypłat postojowego firmy te zyskały 2,9 
mld zł.

Szacujemy, że z nowych instrumentów skorzy-
sta 200 tys. firm, zatrudniających ponad 370 tys. 
pracowników. Koszt wsparcia wyniesie ponad                                
1,8 mld zł. •

źródło: www.gov.pl

Tarcza branżowa dla przedsiębiorców

W dniu 26 października 2020 r. odbyła się se-
sja Rady Gminy. Obrady przeprowadzone zostały          
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość.

Przedmiotem obrad były m.in. zmiana budżetu               
i wieloletniej prognozy finansowej, wyrażenie zgo-
dy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieru-
chomości gruntowej położonej w miejscowości 
Nowiny, podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia tek-
stów jednolitych uchwał w sprawie nadania nazw 
ulic. – To już kolejna sesja, podczas której spotyka-
my się za pośrednictwem dedykowanej temu plat-
formie. Myślę, że powoli przywykliśmy do takiej sy-
tuacji, niemniej jednak każdy z nas chciałby spotkać 
się na sali konferencyjnej, by móc obradować w tra-
dycyjny sposób – mówi przewodniczący rady Gminy 
Zbigniew Pyk. – Staramy się, by, wprowadzone

utrudnienia, nie wpływały na możliwość uczestnic-
twa w sesjach przez naszych mieszkańców. Wystar-
czy, że wcześniej zgłoszą oni taką potrzebę, a będą 
mogli skorzystać z połączenia telefonicznego w celu 
przedstawienia swoich problemów czy uwag – do-
daje przewodniczący.
Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w kolejnych 
sesjach Rady Gminy odbywających się w trybie zdal-
nym, proszeni są o kontakt z Urzędem gminy pod 
nr tel. 41 347-50-25, 41 347-50-52, 41 347-50-10. 
Jednocześnie informujemy, że W związku z wpro-
wadzeniem nowych wymogów prawnych wynikają-
cych z Ustawy o Dostępności Cyfrowej, które m.in. 
nakładają na samorządy obowiązek udostępniania 
wraz z materiałem video, również napisów dla osób 
niesłyszących, nagrania z sesji mogą pojawiać się 
z opóźnieniem, z uwagi na czas potrzebny do ich 
przygotowania. •
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Ulga dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem 
koronawirusa będą mieć problemy z terminową 
zapłatą podatku od nieruchomości lub należności 
cywilnoprawnych (czynsz dzierżawny, najem, użyt-
kowanie wieczyste), mogą wystąpić z wnioskiem     
o przyznanie ulgi w spłacie:
1)      rozłożenie na raty,
2)      odroczenie terminu płatności,
3)      umorzenie zaległości.

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla 
przedsiębiorców wynikających z epidemii korona-
wirusa Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny będzie brać     

pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpa-
trywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg              
w spłacie zobowiązań.

Wniosek o ulgę w spłacie powinien zawierać infor-
macje pozwalające na określenie treści żądania, 
czyli wskazanie rodzaju ulgi, o zastosowanie której 
wnosi przedsiębiorca (odroczenie, rozłożenie, umo-
rzenie) oraz oznaczenie okresu, za który ulga ma 
być przyznana. W przypadku odroczenia i rozłożenia 
przedsiębiorca powinien również zaproponować 
terminy spłaty.
Ponadto wniosek powinien zawierać imię i nazwi-
sko/nazwę wnioskodawcy wraz z adresem zamiesz-
kania/siedziby, numer telefonu i adres e-mail, datę 
sporządzenia, oznaczenie organu, do którego jest 
kierowany, wskazanie i uzasadnienie istnienia prze-
słanki ważnego interesu podatnika lub interesu pu-
blicznego.

Do wniosku należy załączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis 
oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołów-
stwie jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w któ-
rym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedza-
jących go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie,
2) formularz informacji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc de minimis,
3) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zy-
sków i strat za rok 2019 i za rok 2020 na dzień skła-
dania wniosku).

Wniosek wraz załącznikami można złożyć do skrzyn-
ki podawczej przy Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, 
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (EPUAP), Poczty Polskiej. •

N O W I N Y

T W O J A  F I R M A  U C I E R P I A Ł A  W  Z W I Ą Z K U

Z  E P I D E M I Ą  K O R O N A W I R U S A ?  

dla wszystkich przedsiębiorcw, ktrych
sytuacja finansowa uległa pogorszeniu

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatnoci,
umorzenie zaległoci

dla przedsiębiorcw

na wniosek

STARAJ SIĘ O ULGĘ!

Co zyskasz?

Dla kogo?

Jak?

Terminy płatności
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny przypomina o ter-
minie płatności IV raty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego, który nastąpi w dniu 
16.11.2020 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną 
na terenie kraju, w trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców, sołtysi oraz inkasenci nie będą pobierać 
ww. należności.
Wpłat można dokonywać:
• przelewem internetowym na rachunek Gminy Sit-
kówka-Nowiny: Bank Spółdzielczy w Kielcach, Od-
dział Chęciny, Filia Nowiny

- Nr 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 – podatek,
- Nr 50 8493 0004 0040 0429 2160 0194 – opłata       
za odpady komunalne,
• w Banku Spółdzielczym na gotowych blankietach, 
bez dodatkowych opłat.

Jednocześnie informujemy, iż termin płatności III 
raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego upłynął w dniu 15.09.2020 r.

Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań. •



GŁOS NOWIN • PAŹDZIERNIK 2020

7

Bądź eko, wymień piec na nowy
Gmina Sitkówka-Nowiny od 2017 roku udziela 
mieszkańcom gminy dotacji na wymianę źródła 
ciepła  z paliwa stałego, takiego jak: węgiel, miał 
itp. na nowe niskoemisyjne źródło ciepła.

– Preferowane są nowe niskoemisyjne  kotły  na gaz 
ziemny, ale w przypadku braku dostępu do gazu do-
puszczalne jest również zastosowanie nowych ko-
tłów na węgiel i pellet piątej generacji – wyjaśnia 
koordynator projektu Witold Mroczek.

W 2020r. już udzielono mieszkańcom gminy 50 szt. 
dotacji na kwotę niemal 120 tys. zł, a od samego 
początku realizacji programu, czyli od roku 2017 – 
łącznie 132 dotacje na kwotę 396 tys. zł. W związku 
z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców 
Rada Gminy zwiększyła budżet dedykowany temu 
programowi na 2020 r. o 30 tys., co umożliwi udzie-
lenie dotacji kolejnym 10 mieszkańcom.

Maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca na ten 
cel wynosi trzy tysiące zł. Dotacja może być prze-
znaczona na:
• zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania 

zasilanego gazem, a także węglem lub pelletem.  
W tym przypadku musi to być piec 5 generacji;

• budowę instalacji wewnętrznej w przypadku 
wymiany pieca centralnego ogrzewania zasila-
nego paliwem stałym na piec zasilany gazem;

Dotacją mogą zostać objęte wyłącznie fabrycznie 
nowe urządzenia i materiały, które posiadają co naj-
mniej 2-letnią gwarancję.
Beneficjentami  programu mogą być osoby fizyczne 
zamieszkałe i zameldowane na terenie gminy, które 
posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której 
będę realizowane przedsięwzięcie. Dotacja może 
być udzielona tylko jeden raz dla danej nierucho-
mości.

Dokładne zasady udzielania dotacji dostępne są na 
stronie gminy: https://www.nowiny.com.pl/dla_
mieszkancow/wiecej/2815.html •
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Telefon zaufania dla mieszkańców

W ostatnim czasie przeprowadzono remont w punkcie konsultacyjnym działającym przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– Jeszcze przed wakacjami wspólnie zajmowane pomieszczenia opuściły dzieci ze świetlicy środowiskowej, 
która została przeniesiona do budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Przez okres wakacyjny odświeżyliśmy 
pomieszczenia, z których na co dzień korzysta GKRPA – wyjaśnia Anita Dziwoń z Urzędu Gminy.
W czasie epidemii rozszerzona została działalność punktu konsultacyjnego o działalność telefonu zaufania. 
Ze względu na trudny czas i ograniczenia, jakie obowiązują w czasie epidemii proponujemy i zapraszamy       
do korzystania ze wsparcia i porad naszych specjalistów nie tylko stacjonarnie  w punkcie, ale również  tele-
fonicznie.
Poniżej zamieszczamy numer telefonu oraz harmonogram dyżurów specjalistów:
tel. 41 346 51 47
• Psycholog – poniedziałek w godz.15.00 – 18.00
• Terapeuta uzależnień – środa w godz. 15.30 – 18.30
Specjaliści dyżurują poza dyżurami, które wypadają w dni ustawowo wolne od pracy.
Przyjdź, zadzwoń lub podaj telefon osobie potrzebującej wsparcia. Serdecznie zapraszamy! •

• Punkt konsultacyjny przy GKRPA.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Rusza program Solidarnościowy Korpus Wspar-
cia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom              
w okresie pandemii koronawirusa i działania po-
dejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, 
ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą 
przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają 
niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynato-
rem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia
dla seniorów:
22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjal-
na, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów 
(22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze 
będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, któ-
re wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są 
przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harce-
rze wspólnie dla seniorów
Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą 
przekazywane do właściwego terytorialnie ośrod-
ka pomocy społecznej, które będą się kontaktować 
z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu 
pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaanga-
żowani wolontariusze i organizacje pozarządowe,    
a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony 
Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?
Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom star-
szym, zgłoś się! Jak to zrobić?
• Zadzwoń na infolinię.
• Wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.

wspierajseniora.pl
• Przyjdź do ośrodka pomocy społecznej w Twojej 

gminie – ich lista znajduje się na stronie: https://
www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat

Jak skorzystać ze wsparcia?
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SEGREGUJ ODPADY, TO PROSTE!

PAPIER

PSZOK przyjmuje następujące odpady: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady biodegradowalne (w workach), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny), odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory, baterie, zużyte opony
od sam. osobowych (nie więcej niż 4 szt. jednorazowo i nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy), odpady remontowe (nie więcej niż 500 kg jednorazowo),
popiół, styropian, papę, wełnę mineralną, igły, strzykawki itp.

PSZOK

- opakowania po
lekach, farbach,
nawozach, olejach
samochodowych,
- zabawki, guma
styropian,
- sprzęt AGD

PLASTIK, METAL SZKŁO

BIOODPADY POPIÓŁ ODPADY NIESEGREGOWANE

czynny: wtorek - piątek w godzinach 9.00 - 16.00,  sobota w godzinach 8.00-14.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- odpady
niebezpieczne,
- odpady zielone,
remontowe,
wielkogabarytowe
- części
samochodowe,
- popiół, ziemia,
piasek i kamienie

- papier szkolny 
i biurowy,
- książki, zeszyty,
- torby z papieru,
- worki papierowe,
- opakowania 
z papieru,
- karton, tektura

- zużyte papierowe
ręczniki i chusteczki,
- brudny, tłusty
papier,
- papier foliowany,
- paragony, faktury,
- odbitki foto,
- pieluchy 

PSZOK prowadzony jest przez ZGKiM w Nowinach: Nowiny, ul. Przemysłowa 57

tak nie
- plastikowe butelki,
- opakowania po
żywności,
kosmetykach,
chemii domowej,
- folia, kartony po
napojach,
- puszki, drobny złom

tak nie
- butelki i słoiki
szklane,
- pojemniki
i opakowania po
kosmetykach,
- szklane flakony

- opakowania po
lekach,
rozpuszczalnikach
- lustra, szyby okienne
i samochodowe,
- szkło stołowe,
porcelana
- świetlówki, monitory 

tak nie

- skoszona trawa, -
liście, kwiaty,
łodygi, pędy,
- drobne gałęzie,
- trociny,
- owoce i warzywa,
- resztki kuchenne

- drewno,
- odpady pochodzenia
zwierzęcego,
- piasek, ziemia,
- popiół

tak nie
- wystudzony
suchy popiół 
z palenisk
domowych 
i ogrodowych
(grill)

- gorący lub zalany
wodą popiół,
- piasek,
- ziemia,
- zmiotki ze
sprzątania ulic
i podwórka

tak nie
- pieluchy, podpaski,
 - zabrudzony papier,
- szkło stołowe,
porcelana,
- mięsne odpady
kuchenne,
- skóra, włosie, guma,
- wszystko, czego nie
da się  wysegregować

tak nie

 664-334-222 

UWAGA! Korzystanie z infolinii, a także udzielenie 
pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest 
bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ra-
mach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentual-
nych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku 
życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzy-
mają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w po-
staci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak 
osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź 
specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc dla seniorów
Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru senio-
rów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu   
i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofi-
nansowania ze środków budżetu państwa na zor-
ganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te 
będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrud-
nienie nowych pracowników do realizacji zadania, 
przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi 
organizacjom pozarządowym czy jej zakup od pry-
watnych podmiotów.

W gminie Sitkówka-Nowiny
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od początku 
pandemii stara sie pomóc nie tylko osobom powy-

żej 70 roku życia, ale także wszystkim potrzebują-
cym. Nasza gmina włącza się do programu Solidar-
nościowy Korpus Wsparcia. Każdy, kto potrzebuje 
pomocy, może zadzwonić na ogólnopolską infolinię 
lub bezpośrednio do GOPSu lub Urzędu Gminy – 
wyjaśnia kierownik GOPS Marcin Król. – Mieszkańcy 
mogą liczyć na nasze wsparcie nie tylko w zakresie 
zrobienia zakupów, ale także opłacenia rachunków 
czy zalatwienia spraw w Urzędzie - dodaje.

Kontakt z GOPS:
• tel.: 41-347-56-70, 41-347-56-71
• e-mail: gops@nowiny.com.pl

Kontakt z Urzędem Gminy:
• tel.: 41-347-50-00, 41-347-50-10
• e-mail: nowiny@nowiny.com.pl •
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Zdrowo i aktywnie
Następnego dnia seniorzy skupieni wokół stowa-
rzyszenia „Aktywny senior” udali się na rajd nordic 
walking po okolicy Nowin. – W ten sposób zainau-
gurowaliśmy zajęcia nordic walking, które odbywać 
się będą po kilkumiesięcznej przerwie spowodowa-
nej epidemią koronawirusa. Ze środków funduszu 
obywatelskiego zakupiliśmy świetnej jakości kije 
nordic walking, które posłużą nam przez wiele mie-
sięcy, a może nawet i lat – wyjaśnia Bogumiła Ko-
walczyk ze stowarzyszenia „Aktywny Senior”. Rajd 
nordic walking został poprowadzony przez wykwa-
lifikowaną instruktorkę Jolantę Drezno, która na co 
dzień opiekuje się seniorami podczas zajęć. Poza 
kijami, seniorzy wyruszający na marsz otrzymali 
również chusty, które będą przydatne w związku               
z koniecznością zakrywania ust i nosa.

Po przemierzeniu około 7 km w dość intensywnym 
tempie uczestnicy marszu spotkali się pod wiatą        
w Nowinach podczas pikniku na świeżym powietrzu.

Po zakończeniu obostrzeń wobc seniorow związa-
nych z czasowym wprowadzeniem czerwonej strefy 
na terenie calej Polski, będą się oni ponownie spo-
tykać na zajęciach nordic walking w każdy wtorek    
o godz. 11.45 przy Urzędzie Gminy w Nowinach. •

Aktywni seniorzy
W październiku seniorzy wykorzystali dobrą pogo-
dę i w ramach środków z funduszu obywatelskiego 
udali się na wycieczki po regionie.

Na zamek i do fortalicji

7 października seniorzy odbyli wycieczkę szlakami 
zabytków w bliskiej okolicy. Po wejściu na grzbiet 
skalistego wzgórza zamku królewskiego w Chęci-
nach podziwiali piękny krajobraz roztaczający się 
u podnóża zamku i cudowną panoramę chęcińską. 
Cennych informacji o genezie zamku dostarczyła 
jedna z uczestniczek, emerytowana polonistka pani 
Zosia Molenda.

Po dość wyczerpującym zejściu ze wzgórza, 50-cio-
osobowa grupa odpoczęła przy kawie, a następnie 
udała się do Zamku Rycerskiego w Sobkowie, gdzie 
czekały kolejne atrakcje. Dla wielu seniorów jed-
ną z ciekawszych atrakcji był objazd bryczką z za-
przęgiem konnym po okolicznych wsiach, podczas 
którego mogli podziwiać piękno natury naszych lo-
kalnych miejscowości. Seniorzy spędzili w fortalicji 
czas do późnego wieczora, bawiąc się i konsumując. 
W grupie znajdowali się przede wszystkim członko-
wie stowarzyszenia „SENIRiTA”.

• Przejazd bryczką.

• Rajd nordic walking.

zajęcia nordic walking
dla seniorów

WTORKI GODZ. 11.45

(po zniesieniu obostrzeń)

przed Urzędem Gminy w Nowinach
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W Nowinach rozpoczęły się pilotażowe warszta-
ty modelarskie. Przez kolejne dwa miesiące ich 
uczestnicy dwukrotnie w tygodniu będą spotykać 
się, by od podstaw uczyć się konstruowania mode-
li samolotów. Otrzymają oni wszystkie niezbędne 
materiały i przybory do pracy modelarskiej. Inicja-
torem zajęć jest Klub Modelarstwa Sportowego, 
który na terenie gminy w miejscowości Kowala 
ma swoje sportowe lotnisko – jedno z najlepszych       
w Polsce.

Spełnić chłopięce marzenia
Wszystko zaczęło się cztery lata temu. – Od dziec-
ka interesowałem się lotnictwem, ale nigdy nie 
uczęszczałem do modelarni ani nie latałem modela-
mi RC. Cztery lata temu postanowiłem zrealizować 
swoje marzenia i wraz z grupą podobnych pasjona-
tów stworzyć lotnisko, na którym moglibyśmy latać 
modelami. Wiele tygodni zajęło poszukiwanie opty-
malnego terenu, ostatecznie wybór padł na miej-
scowość Kowala w gminie Sitkówka-Nowiny – wy-
jaśnia Piotr Gołacki, przedstawiciel KMS. – Lotnisko 
modelarskie to 6-hektarowy teren z utwardzonym 
pasem startowym o wymiarach 185x21m. Teren 
lotniska został podzielony na strefy dla pilotów, wi-
dzów oraz samochodów. Każdego roku na wiosnę 
odbywają się tu pikniki lotnicze, członkowie klubu 
celebrują także uroczystości związane z obchodami 
świąt narodowych, takich jak Święto Wojska Pol-
skiego czy Święto Niepodległości.

Czas na młodych
22 października w Gminnym Ośrodku Kultury „Per-
ła” w Nowinach otwarta została modelarnia. Zaję-
cia są dedykowane najmłodszym – osobom w wieku 
od 10 do 18 lat. – Wszystkiego będzie można na-
uczyć się od podstaw, wyjaśnia Piotr Gołacki. – Na-
ukę zaczynamy od najprostszych rzeczy, to będzie 
takie modelarskie „przedszkole”: będziemy uczyć, 

jak należy posługiwać się kolejno wszystkimi przy-
rządami – począwszy od przyborów do kreślenia, 
a skończywszy na papierze ściernym i dłutach, wy-
budujemy pierwsze modele kartonowe. Po dwóch 
miesiącach zajęć w modelarni naszych adeptów 
czeka największa frajda – oblatywanie modeli RC
w hali sportowej – wylicza. Piotr Gołacki przekonu-
je, że modelarstwo to bardzo przydatne zaintereso-
wanie. – Uczy cierpliwości, sumienności i pokory, 
rozwija zdolności manualne, a w dzisiejszych cza-
sach pozwala oderwać się od wirtualnej rzeczywi-
stości, która pochlania zdecydowanie za dużo czasu. 
To doskonały początek dla przyszłych inżynierów, 
techników czy lotników – podkreśla.  

Plany Klubu Modelarstwa Sportowego są ambitne. 
– Choć są to odległe marzenia, to mam nadzieję, że 
uda nam się stworzyć grupę młodych pasjonatów,    
z którymi będziemy w przyszłości startować w za-
wodach. Być może kilkoro z nich dołączy do naszego 
Klubu i razem z nami będzie konstruować modele      
i oblatywać je na lotnisku w Kowali.

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek 
o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” 
w Nowinach (sala wystawiennicza, II piętro). Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. •

fot.: Klub Modelarstwa Sportowego

• W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 10-18 lat.

Zapraszamy do modelarni

• Spotkanie inauguracyjne.
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Dzieje miejscowości Zagrody

Nazwa wsi zapisywana była jako Zagrody (1784), Za-
groda (1914), i wg ks. Marina Paulewicza wywodzić 
się może, od nazwania biedniejszej części miesz-
kańców wsi Zgórsko, czyli „zagrodników”. Według 
Danuty Kopertowskiej natomiast od miejsca poło-
żenia – przełomu rzeki Bobrzy, której „zagradzały” 
pasma górskiej Posłowickie i Zgórskie, lub też od 
słowa „grodzić”, jako że tuż obok przebiegała grani-
ca między prywatnymi dobrami Zgórsko a kluczem 
kieleckim należącym do biskupów krakowskich.  Na-
zwa „Zagrody” stosowana była również w stosunku 
do osad karczemnych, na co wskazuje jej położe-
nie przy rozwidleniu dróg w kierunku Piekoszowa               
i Kielc. Wydaje się jednak, za najbardziej prawdopo-
dobne, że nazwa pochodzi od młyna wodnego zbu-
dowanego na Bobrzy. Na jej niespokojnych wodach 
młyny budowano zwykle przy ujściach niewielkich 
strumieni, tak aby fala powodziowa mogła przelać 
się głównym korytem. Jeżeli warunki na to nie po-
zwalały, budowano młyny z kołem podsiębiernym, 
stawiane przy korycie, poruszanym nurtem rzeki, 
czyli „po wierzchu”. 

Na XVIII wiecznych mapach woj. sandomierskiego 
zaznaczono wieś Zgórsko i młyn na rzece z niewiel-
kim stawem. Zbudowano w tym miejscu zapewne 
nie groblę, a jedynie próg wodny, co tłumaczyłoby 
powstanie charakterystycznej nazwy młyna i osady 
młynarskiej. 
Wieś wydzielona została z terenu wsi Zgórsko. 
Pierwszy raz wzmiankowano ją w Spisie Dyecezjów 
Franciszka Czajkowskiego z lat 1783-1784 r. jako 
Zgórsko i Zagrody. Stąd też dzieje wsi ściśle związa-
ne są losami Zgórska.

Osada nie była wydzielona formalnie, nie odno-
towano jej istnienia jako wsi w 1801 r. Ale już na 
Mapie Galicji Zachodniej (1804) oszacowano ją na 
10 domów, 10 mężczyzn i 2 konie. Jej zabudowa 
zlokalizowana była wzdłuż wspomnianego traktu 
z Chęciny przez Zgórsko do Kielc. Z jej krańca po-
łudniowego odchodziły dwie drogi, jedna do wsi 
Bolechowice, druga do młyna rządowego zwanego 
Markowizna nad Bobrzą.

W 1827 r. właściciel majątku Teodor Ślaski sprzedał 
młyn w 1827 rządowi. Z inicjatywy władz zbudowa-
no obok starego młyna tartak, w którym przerabia-
no drewno z rządowego Lasu Biesak. Skład drewna 
znajdował się na północ, w miejscu zwanym Maj-
dan. Drewno tarte znajdowało zbyt w jego dobrach 
– rząd jak i właściciele prywatni budowali drew-
niane domy dla pracowników swoich zakładów, ale 
także na handel. Drewno pozyskiwali kupcy z Kielc, 
Chęcin, ale również z okolicznych miejscowości i za-
kładów w Białogonie, będącym głównym impulsem 
rozwoju dla Zagród i Zgórska.
Według danych Towarzystwa Kredytowego w Kiel-
cach, w 1827 r. wieś Zagrody liczyła 9 osadników 
posiadających ogółem 199 mórg gruntu, zaś w wg 
Tabelli rządowej (z tego samego roku) Zagrody liczy-
ły 12 domów i 72 mieszkańców.

Ważnym elementem była także była budowa               
w 1830 r. a drogi bitej z mostem na Bobrzy, pro-
wadzącej z Chęcin do Kielc. Koniecznym stało się 
wytyczenie od nowa gruntów i siedlisk, przy oka-
zji dokonując parcelacji, czyli nowego „urządzenia” 
wsi. Od tego czasu zdrewniana zabudowa chłopska 

• Plan gruntów wsi Zagrody w końcu XIX w., za: [ZAGRODY pow. kielecki] 1894, Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Kielcach, 
Plany parcelacyjne, sygn. 173.
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zgrupowana została przy samej szosie do obecnej 
ulicy Salonowej.

Właściwej parcelacji dokonano dopiero w okre-
sie popowstaniowym (1864 r.) scalone na powrót 
grunty osady zostały podzielone na skromne działki 
budowlane. W 1894 r. wydzielono działkę z prze-
znaczeniem pod karczmę zajezdną. Wieś stanowi-
ła własność prywatną dziedzica Zgórska, zaś mły-
ny wodne w Zagrodach i Markowizna rządową był 
wydzierżawiane kontraktami wieloletnimi osobom 
postronnym.

W roku 1889 z terenu wsi Zgórsko wydzielono po-
łudniowy stok Góry Patrol. Założona tu cegielnia           
w oparciu o niewielkie pokłady gliny zwałowej 
funkcjonowała z przerwami do 1927 r., gdy jej wła-
ścicielką była Biernacka. Po wyczerpaniu się złoża 
gliny powstał plan wydobycia miejscowego kamie-
nia przez Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego        
w Kielcach. Szczęśliwie dla miejscowości plany te 
nie zostały zrealizowane.

Podczas spisu powszechnego z 1921 r. we wsi Za-
grody było 26 domów. Były one zamieszkałe przez 
mieszkańców, którzy dysponowali bardzo mały-
mi nadaniami gruntu. Zatrudniali się w zakładach          
w Białogonie, a w sezonie w kamieniołomach i wa-
piennikach, w majątku dworskim, natomiast domy 
oddawali chętnie na wynajem letnikom.

Na działkach wyciętych w stoku Góry Patrol powsta-
ły drewniane domostwa, zrazu kilka, z pięknym wi-
dokiem w kierunku wschodnim i południowym. Po-
wstały na gruncie zgórskim, a po parcelacji znalazły 
się we wsi Zagrody. Z czasem zaczęto używać nazwy 
potocznej Słowik Zgórsko, a rozciągnięto ją również 
na Trzcianki. Mieszkańcom zależało na skojarzeniu 
przez letników modnego wówczas wakacyjnego od-
poczynku z ich domami w Zagrodach. Mieścili się 
oni w drewnianych chłopskich chałupach, ad ho 
przystosowanych do obecności mieszczuchów na 
dłuższe lub krótsze wakacyjne popasy. Walorem 
podnoszonym przez właścicieli był dogodny, o wie-
le suchszy klimat niż ten panujący w samej dolinie 
(mawiano nawet o jego malaryczności!). Wkrótce 
również przy samej szosie chęcińsko-kieleckiej,
w miejscu doskonale nasłonecznionym, położonym 
dość wysoko ponad dnem doliny, powstawać zaczę-
ły prywatne domy o podwyższonym standardzie.
 
Dla mieszkańców i właścicieli ziemi w okolicy za-
czął się okres wielkich planów i nadziej na rozwój 
willowej miejscowości położonej pod Kielcami.                  
W tym czasie powstawały takowe również w Zale-
siu, Zagnańsku, Masłowie, Ameliówce i na samych 
obrzeżach miasta Kielce. Propozycje zamieszka-
nia na stałe adresowano do inteligencji pracującej                      
w Kielcach, ale również dla letników. Atrakcyjność 
mieszkania kształtującej się podmiejskiej dzielnicy 
Zalesie - Słowik - Trzcianki podkreślały władze lo-
kalne, ale również wojskowe. W tym celu w latach 
30. XX w. rozpoczęto parcelacje, zamiany i scalenia 

gruntów w leżących na tym terenie.
 
Z tego czasu pochodzi pomysł założenia w Zgórsku 
Stacji Narciarstwa Górskiego autorstwa gen. Juliu-
sza Zulaufa, od 1930 r. związanego ściśle z Kielcami. 
Pisze na jego temat Jan Główka, dyrektor Muzeum 
Historii Kielc: „Z okresu, w którym Zulauf związany 
był z Kielcami, pozostało wiele śladów jego dzia-
łalności, a miasto do dzisiaj korzysta z pomysłów 
generała, które zaznaczyły się ważnymi inwestycja-
mi. Zasługą gen. Zulaufa było rozbudowanie koszar                                                                                   
i osiedla mieszkaniowego 4 Pułku Piechoty Legio-
nów na Bukówce. Brał także udział w przedsię-
wzięciu związanym z urządzeniem zespołu rekre-
acyjno-sportowego na obszarze leżącym w rejonie 
południowym Kielc, przewidzianym początkowo 
pod kolonię Stowarzyszenia Mieszkaniowego Urzęd-
ników Państwowych. W latach 20. powołano Komi-
tet Budowy Stadionu X-lecia Niepodległej Polski,                                                                                                
w 1928 r. kielecki magistrat współdziałał w pozy-
skiwaniu funduszy, na przełomie 1929 i 1930 r. 
urządzono tor saneczkowy, powstała skocznia nar-
ciarska, budynki mleczarni i szatnia basenu kąpielo-
wego oraz zespół boisk. W 1934 r. wraz z wojewodą 
kieleckim Władysławem Dziadoszem zainicjowali 
budowę na terenie parku-stadionu dwóch drewnia-
nych budynków przeznaczonych na siedzibę kolonii 
letnich dla kieleckiej niezamożnej młodzieży ”.
Plany te przerwał wybuch drugiej wojny światowej, 
ale nie całkowicie. Okupacyjne władze niemieckie 
były zainteresowane stworzeniem w rejonie Kielc 
zaplecza dla rannych i chorych żołnierzy Lufftwafe. 
Władze niemieckie dokonały w ciągu kilku lat sca-
lenia gruntów na terenie wsi Zagrody . Z tego czasu
w Zagrodach pozostał zespół drewnianych do-
mów letniskowych, obecnie mieszkalnych: dom nr 
17 sprzed 1945 r.; dom nr 23 wzniesiony w 1940 
r.; dom nr 25 wzniesiony w 1945 r. oraz dom nr 27 
wzniesiony w 1945 r.

W okresie powojennym utworzono Gromadę Za-
grody z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Zagro-
dach, od 31 XII 1961 nazywaną Gromada Sitkówka. 
Jej siedzibą była wówczas prywatny dom mieszkalny 
na terenie wsi . Po wzniesieniu na gruncie dawnej 
karczmy Motelu „Słowik”, zatarciu uległo popraw-
ne rozumienie nazwy Słowik, która obejmowała już 
teren od Biesaka do Trzcianek wzdłuż koryta rzeki 
Bobrzy, ale również wieś Zagrody. • 

Dariusz Kalina
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Gminny Osrodek Kultury Perła w Nowianch zaprasza dzieci w przedziale wiekowym 6 – 12 lat do udziału        
w Konkursie "Stworki lubią dzieci – zaprojektuj własnego misiaka – cudaka". Do współorganizacji konkursu 
zaproszenie przyjęła Pani Ewa Zakrzewska, której niezwykłe zdolności odegrają w nim kluczową rolę Nie za-
stanawiajcię się zbyt długo – projektujcie własnego stworka, nadajcie mu imię i wysyłajcie do nas ! Spośród 
wszystkich nadesłanych prac wyłonimy trzech zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe,     
a projekt jednej najciekawszej pracy powędruje do magicznej pracowni, gdzie zostanie zrealizowany ! Regu-
lamin oraz karta zgłoszeń dostępna poniżej ! Na Wasze prace czekamy do 20 listopada 2020 r. •

Zaprojektuj Zwierzaka - Cudaka

Wieści z placówek edukacyjnych

• Czytanie Balladyny.

Czytanie Balladyny
28 września 2020 r. o godzinie 11.10 w auli Szkoły 
Podstawowej w Nowinach odbyło się Głośne Czy-
tanie dzieła Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. 
Spotkanie wiązało się z kontynuowaną przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcją 
pod nazwą: „Narodowe Czytanie”. Do auli przybyło 
20 uczniów z klas siódmych i ósmych. Wszyscy ze-
brani czytali wybrane fragmenty utworu. Młodzież 
naszej szkoły z entuzjazmem przystąpiła do akcji 
Narodowego Czytania, a dowodem tego była nieza-
pomniana atmosfera, jaką wszyscy obecni stworzyli 
na tym spotkaniu.

Organizatorzy:
Agnieszka Nowak
Krystyna Banask-Gajos
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Dzień Chłopaka
Jak co roku Samorząd Uczniowski klas I-III w Szkole 
Podstawowej w Nowinach zorganizował Dzień Chło-
paka w naszej szkole. W tym roku odbył się pod ha-
słem: „Dzień Chłopaka młodego piłkarza”. Chłopcy   
z klas młodszych przyszli ubrani w stroje swoich ulu-
bionych drużyn piłkarskich, opowiadali jakich piłka-
rzy podziwiają i dlaczego. Każdy z chłopców dostał 
też mały słodki upominek. 

Nowy samorząd
Miło nam poinformować, że w wyniku wyborów      
do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzonych   
w klasach siódmych i ósmych, Przewodniczącą 
Szkoły Podstawowej w Nowinach została Aleksan-
dra Kotwica z klasy VIIIc. Jej zastępcą będzie Piotr 
Szczepanik z klasy VIIc - a warto dodać, że różnica 
głosów była naprawdę niewielka. Z racji panującej 
sytuacji, wybory w tym roku miały specyficzna for-
mę - klasy siódme i ósme głosowały w salach, pod-
czas godziny wychowawczej.
Natomiast w budynku Szkoły Podstawowej uczniów 
reprezentować będzie Oliwia Łysak z klasy VIe, która 
będzie poznawać zasady funkcjonowania Samorzą-
du Uczniowskiego, by w przyszłym roku móc starto-
wać w wyborach z większym bagażem doświadczeń.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i liczymy              
na owocną współpracę (zwłaszcza w tak specyficz-
nych warunkach).

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Kodowanie w przedszkolu
Umiejętność kodowania jest jedną z podstawo-
wych kompetencji XXI wieku. Kodowanie to przede 
wszystkim ciekawe zajęcia z zakresu rozwijania           
u naszych wychowanków uniwersalnych kompe-
tencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe po-
dejście do stawianych problemów, czy umiejętność 
pracy zespołowej w sposób przyjazny dzieciom. 
Kompetencje jakie nabywa dziecko bawiąc się ko-
dowaniem, są przydatne na każdym etapie jego roz-
woju.
Kolorowe wieże z kubków to aktywność bardzo 
przyjemna i wdzięczna, łatwo możemy bowiem 

stopniować poziom trudności i dostosowywać go 
do naszego dziecka w przedszkolu. Dzieci z przed-
szkola w Bolechowicach powoli stawiają pierwsze 
kroki w nauce kodowania i, trzeba przyznać, idzie 
im to wyśmienicie.

Projekt Emocja
We wrześniu 2020 r. klasa IV Zespołu Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach pod kierunkiem 
pedagoga szkolnego Anny Koprowskiej przystąpiła      
do udziału w Międzynarodowym Projekcie Eduka-
cyjnym „Emocja". 

Projekt  ten  prowadzony jest jako innowacja pe-
dagogiczna i ma na celu kształtowanie postaw spo-
łecznych, rozbudzanie wiary w siebie oraz własne 
możliwości jak również wychowanie do warto-
ści takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek                             
i wrażliwość. Realizowane działania ukierunkowane 
są przede wszystkim na integrację zespołu klasowe-
go oraz aktywizację dzieci na zrozumienie emocji 
i uczuć u innych osób. Zajęcia z pedagogiem  we 
współpracy z wychowawcą klasy odbywały się cy-
klicznie, a działania podzielone były na poszczegól-
ne  etapy. Pierwszy moduł pod hasłem „Kreatyw-
ność” połączony z Międzynarodowym Dniem Kropki 
już za nami. Było twórczo, pomysłowo i kolorowo. 

• Dzień Chłopaka w Nowinach.

• Przedszkolaki kodują.

• Projekt Emocja.
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Na początku roku w Nowinach stanęły trzy kocie 
domki. Szybko znalazły nowych lokatorów, którzy 
chętnie się tu zadomowili. Wolno żyjące koty są 
dokarmiane przez kocie wolontariuszki na czele      
z Edytą Kasprzycką, pomysłodawczynią inicjatywy. 
Niestety, w ostatnim czasie jeden z domków padł 
ofiarą wandali, którzy postanowili go zniszczyć.

Nie krzywdźmy zwierząt
– Dbamy o czystość domków, wyżywienie i steryli-
zację kotów. Pomagamy je wyłapywać i przekazuje-
my do lecznicy weterynaryjnej, gdzie są poddawa-
ne zabiegowi, a później wypuszczane na wolność. 
Dzięki temu populacja kotów w Nowinach jest pod 
kontrolą. Pomagamy tez w kocich adopcjach, ratu-
jemy porzucone kocięta, które same nie przeżyłyby 
na świecie – wylicza Edyta Kasprzycka. – Niestety, 
zawsze znajdzie się ktoś, komu dobro wyrządzane 
innym przeszkadza – dodaje.

Niedawno wandale usiłowali zniszczyć jeden z dom-
ków. Do wywróconego domku zaglądały koty, które 
na próżno szukały w nim schronienia i żywności. Do-
mek został już naprawiony, ale wolontariuszki oba-
wiają się, że sytuacja może się powtórzyć. – Z każ-
dym dniem robi się coraz chłodniej, jest wietrznie 
i deszczowo. Te domki pozwalają kotom przetrwać 
kiepskie warunki pogodowe, wiedzą też, że zawsze 
czaka tam na nie jedzenie. Nie pozostawajmy obo-
jętni na krzywdę zwierząt, pomagajmy im, jeśli jest 
to możliwe – apeluje Edyta Kasprzycka. •

• Koci domek.

Elementem wyróżniającym były kropki. W  dniu 
15 września  2020r. lekcje odbywały się zarówno  
w salach, jak i w plenerze. Do świętowania zosta-
li zaproszeni uczniowi wszystkich klas. Dzieci roz-
wiązywały szyfrogramy, tworzyły prace plastyczne  
techniką orgiami płaskiego i puentylizmu co znaczy 
punktować, kropkować. Zajęcia w klasie IV odby-
wały się w każdy poniedziałek. Obejrzeliśmy film                                                                   
o Vashti, uczyliśmy się języka migowego oraz spo-
sobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami po-
przez sprawdzone formy relaksacji. Dzieci chętnie 
podawali przykłady kreatywnego działania tworząc 
wspólną opowieść pt. „Kropkowa Kraina”.  Wkrótce 
rozpoczynamy moduł II pod nazwą „Wyobraźnia".

Nauczyciele ZPO w Bolechowicach

Śliwki węgierki – sad nasz niewielki
W piątek 23 października 2020 r. na placu szkolnym 
Zespołu Placówek  Oświatowych w Bolechowicach, 
już w południe, można było podziwiać nowo powsta-
ły mini sad. Przypomnijmy, iż działania te są jednym 
z założeń  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Tradycyjny Sad” do którego w dniu  15 lutego 2020 
roku przystąpiło dziesięcioro uczniów naszej szko-
ły. W kwietniu 2020 r. uczniowie zostali wyróżnieni  
spośród wielu szkół z całej Polski otrzymując grant, 
a za uzyskane środki finansowe dokonano zakupu 
sadzonek, potrzebnych narzędzi ogrodniczych, spe-
cjalnej ziemi użyźniającej glebę oraz zabezpieczają-
cej siatki ogrodzeniowej.
Zajęcia praktyczne odbyły się pod opieką szkolnych 
koordynatorów: Agaty Giełżeckiej  i Anny Koprow-

• Tradycyjny Sad przy ZPO w Bolechowicach.

skiej. W pracach ogrodniczych dzieciom przez cały 
czas towarzyszyła i udzielała cennych wskazówek 
pani Dyrektor Urszula Wierzbicka. Dzięki zaanga-
żowaniu wszystkich zgromadzonych osób, pięknej 
pogodzie, która nam w zupełności dopisała zostały 
posadzone  drzewka owocowe śliwki węgierki.  
Cieszymy się, że w ten sposób przyczyniliśmy się    
do ratowania starych odmian drzew owocowych. 
Pozostaje nam teraz o nie należycie dbać, obserwo-
wać jak rosną i rodzą pierwsze owoce. Dziękujemy 
pani Dyrektor za pomoc i wsparcie.

Opiekunowie projektu
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Nase ludowe godonie...

  
  

    
 

Pani Henryka Brzoza  
 
 

Pani Henryka była założycielką i członkinią KGW „Kowalanki”.  
Jej działalność w naszym Kole przyczyniła się do intensywnej pracy  

i pielęgnowania obrzędowych tradycji ludowych. 
Była osobą niezwykle ciepłą, serdeczną, pracowitą i aktywną. 

Obdarzoną wielkim talentem poetyckim i gawędziarskim. 
Pani Henryka potrafiła dotrzeć do słuchacza  

dobrym słowem, rymem, gwarą.  
Kultura ludowa miała dla niej ogromne znaczenie.  

Zawsze tworzyła w jej duchu i zawsze upowszechniała jej wartości, 
pisząc szczerze, z miłością do ziemi, do pracy,  
do Boga i Ojczyzny, do rodziny i do bliźniego. 

Za swoją twórczość i występy otrzymała wiele nagród i wyróżnień. 

Pani Henia pozostanie na zawsze w naszych sercach 
oraz w historii naszego Koła. 

 

Polski poeta Leopold Staff  w jednym ze swych wierszy napisał:  
„Celem życia jest wędrówka do Boga”.  

Pani Henia już tam dotarła...  
 

         Z wyrazami głębokiego żalu, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Kowalanki” 

 
 

 
Kowala, 24.10.2020 r. 

21 października 2020 r. zmarła, przeżywszy 84 lata, Pani Henryka Brzoza. Była jedną z założycielek zespołu 
obrzędowego Kowalanki. Jej głównym celem było pielęgnowanie i przekazywanie następnym pokoleniom 
dawnych zwyczajów i obyczajów ziemi kieleckiej poprzez własne gawędy, wiersze i anegdoty ludowe. Two-
rzyła  także wiersze o tematyce religijnej.

Pani Henryka Brzoza była autorką wielu pieśni, przyśpiewek, gawęd, wierszy i anegdotek ludowych. Na 
potrzeby zespołu obrzędowego Kowalanki była współautorką tekstów do obrzędów, czyli występów arty-
stycznych przedstawiających dawne i niejednokrotnie zapomniane zwyczaje i obyczaje ludowe. W celu pod-
trzymania tradycji regionalnych związanych ze świętami wielkanocnymi, bożonarodzeniowymi oraz innymi, 
przekazywała za pomocą gawęd dawne zwyczaje, tradycje, obrzędy. Jej występów słuchali zarówno dorośli, 
jak i młodzież szkolna i przedszkolaki. Tego typu spotkania towarzyszyły imprezom organizowanym przez sa-
morząd terytorialny, a także spotkaniom organizowanym z własnej inicjatywy Pani Henryki jak choćby lekcje 
tradycji dla dzieci i młodzieży.

Wiele prac autorki (gawędy, wiersze) zostało opublikowanych na łamach lokalnych gazet „Głosu Nowin” czy 
„Wiadomości Morawickich”.

Od początku swojej działalności w zespole obrzędowym Kowalanki Pani Henryka przykładała dużą wagę 
do prezentowanego repertuaru oraz pielęgnowania charakterystycznych cech odróżniających naszą kulturę 
od innych. Ta pieczołowitość oraz wielkie zaangażowanie zostało doceniane w wielu konkursach i spotka-
niach folklorystycznych. Pani Henryka Brzoza za swoją twórczość otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. 
w konkursie „Toto nase ludowe godonie”, Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Seniorów „Teraz My”, w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Literatury Regionalnej w Starachowicach.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. •
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Wierszem pisane

Zatrzymam płynące łzy
             przyniosłam z nieba kosz z gwiazdami

zasieję je w swoim ogrodzie
będą świeciły również dniami

będę zachwycać się nimi co dzień

każda z tych gwiazdek wiele znaczy
są w nich ukryte twoje marzenia

ja patrzę na nie z zachwytem co dzień
i przywołuję moje wspomnienia

spotykam się z nimi każdego wieczora
zawsze je pytam jak minął dzień

wychodzę do nich kiedy jest pora
codzienne smutki idą w cień

te małe gwiazdki pomagają
każdy mój smutek chcą złagodzić

one mi wiele szczęścia dają
łatwiej ze wszystkim się pogodzić

kiedyś moje gwiazdki pożegnam
a one wrócą na swoje niebo

cichutko jeszcze im zaśpiewam
i pójdę z nimi tam gdzie trzeba

Irena Kostrzewska

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

Miłość czy rozstanie
Najpiękniejsza taka miłość
Gdy trwa całe życie
Więc pomyślcie o tym młodzi
Jak się rozwodzicie
 Na co liczysz młoda pani
 Jak żądasz rozwodu
 Może tylko swoje życie
 Zepsujesz za młodu
Trudne życie ma na świecie
Kto nie chce żyć w zgodzie
Twierdzi że tak będzie lepiej
Bo rozwody w modzie
 Co ty możesz chcieć od życia
 Skoro sam go psujesz
 Stracą wszyscy twoje dzieci
 Ty się rozczarujesz
O czym wtedy sam myślałeś
Jak chciałeś rozwodu
Już nie będzie tak cudownie
Jak było za młodu
 Pewnie nie ma nic gorszego
 To rozstanie w złości
 Bo niełatwo potem znaleźć
 W swym życiu miłości
Przeminęło wiele latek
Ty zostałaś sama
Nie myśl sobie moja droga
Że wyjdziesz za pana
 Ciężkie życie w samotności
 Czy wy o tym wiecie
 A najgorzej jest w starości
 Na tym Bożym świecie

Henryk Skowerski

Jesień
rozgrzechotał się deszcz

za oknami,
rozpełzł wiatr po ulicach

i razem
wrzucają dźwięki

w najdalsze głębie dusz.
w powietrzu

zapach przemijania.
kroki zarastają błotem,

lato w pamięci
i miłość. 

do bólu chłoniesz 
tamte dotknięcia.

 
Lidia Kubicka-Jędrocha
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Sport - Pasja - Zabawa
NOWIŃSKA AKADEMIA FUTSALU to miejsce na re-
alizowanie swojej pasji, to miejsce na uprawianie 
sportu i podnoszenie swoich umiejętności piłkar-
skich oraz miejsce na dobrą zabawę połączoną        
z aktywnością fizyczną. 

Turnieje Orlików
Najstarsi zawodnicy naszego klubu brali udział         
w rozgrywkach organizowanych przez Świętokrzyski 
Związek Piłki Nożnej. Chłopcy z rocznika 2010/11 
brali udział w czterech turniejach Orlików Starszych 
w których zmierzyli się z Wichrem Kostomłoty, Sam-
sonem Samsonów, Sparta Daleszyce. Widać było jak 
z meczu na mecz i z turnieju na turniej drużyna pre-
zentuje się coraz lepiej. Widać było postęp w mo-
toryce, technice ale przede wszystkim w mentalno-
ści młodych zawodników. Gra cieszyła oko i przede 
wszystkim chłopcy aktywnie i z zaangażowaniem 
uczestniczyli w treningach piłkarskich.

Żaki starsze NAF w połfinale wojewódzkim

Zawodnicy z rocznika 2012/13 rozegrali cztery tur-
nieje SZPN w kategorii Żak Starszy. Zmierzyli się 
w nich z Orlętami Kielce, Astrą Piekoszów, Spartą 
Strawczynek, Akademią Piłkarską Stąporków i Pia-
stem Chęciny. Chłopcy w 16 meczach przegrali tyl-
ko jeden mecz  ale co najważniejsze zrobili duże 
postępy w rozumieniu gry, decyzyjności na boisku 
a przede wszystkim w wyszkoleniu technicznym               
i motoryce. Wynikiem tej sumiennej pracy na tre-
ningach był awans do półfinału wojewódzkiego 
rozgrywek Żaków Starszych organizowanych przez 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Zmagania półfi-
nałowe odbędą się na wiosnę 2021 roku.

Przedszkolaki - zabawa ruchem
W naszym klubie dużą popularnością cieszą się za-
jęcia z najmłodszymi dziewczynkami i chłopcami. 
Treningi organizowane są dla dzieci od 4 roku życia. 
Na zajęciach tych dzieci poprzez trening  rozwijają 
ciekawość, potrzebę ruchu i radość z niego, zainte-
resowanie grami, budzimy w nich chęć do podejmo-
wania wysiłku fizycznego i przede wszystkim zaraża-
my pasją do piłki nożnej.

Powoli dobiega końca rok 2020. Jest to rok inny niż 
wszystkie również w sporcie. Gminny Klub Sporto-
wy „Nowińska Akademia Futsalu” z małą przerwą    
w marcu i kwietniu aktywnie szkolił dzieci z zakre-
su piłki nożnej. Blisko 100 dzieciaków  brało udział        
w treningach, meczach i turniejach piłkarskich or-
ganizowanych dla dzieci w wieku 4-10 lat. 
Udowadniamy, iż piłka nożna to sport nie tylko dla 
chłopców. Udało się nam zachęcić do treningów 
również dziewczynki, które aktywnie, z dużym za-
angażowaniem uczestniczyły w treningach i me-
czach piłkarskich jak równy z równym z chłopcami    
z naszego i innych klubów.

W czterech  grupach wiekowych GKS NOWIŃSKA 
AKADEMIA FUTSALU zrzesza blisko 100 dzieciaków 
z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. Treningi odbywa-

• Grupa Orlików.

• Grupa Żaków.

• Grupa Przedszkolaków.
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Zachwycające zwycięstwo w Tychach
Na mecz do Tych nasza drużyna jechała w mie-
szanych nastrojach. Z jednej strony drużyna mia-
ła świadomość, że jeśli chce grać o coś więcej                    
w tym sezonie, niż utrzymanie, musi zdobyć punkty 
na bardzo trudnym terenie, na którym każdej dru-
żynie jest ciężko zdobyć choćby punkt, natomiast        
z drugiej strony brak Andrzeja Musiała, Arkadiusza 
Lekkiego, Kamila Jelenia oraz Tomasza Ćwila zada-
nia na pewno naszej drużynie nie ułatwił. 

Początek spotkania był nie najlepszy w wykonaniu 
naszej drużyny, tylko w ciągu jednej minuty meczu 
drużyna gospodarzy stworzyła sobie dwie świetne 
sytuacje do strzelenia bramki. W trzeciej minucie 
Tomasz Radomski uderzył na bramkę z bocznego 
sektora boiska i po nie najlepszej interwencji bram-
karza wyszliśmy na prowadzenie. W ósmej minucie 
meczu drużyna GKS Futsal Tychy wykonywała stały 
fragment gry z bocznego sektora boiska, niestety 
zawodnik naszej drużyny popełnia błąd indywidu-
lany i na tablicy pojawia się wynik 1:1. Do końca 
pierwszej połowy gra toczyła się pod dyktando dru-
żyny gospodarzy, nasza drużyna konsekwentnie gra-
ła w obronie i groźnie kontratakowała. Świetnych 
sytuacji nie wykorzystali Igor Podsiadły oraz Oskar 
Jabłoński. Pod koniec pierwszej połowy jeden z za-
wodników gospodarzy otrzymał czerwoną kartkę       
i nasza drużyna przez 40 sekund pierwszej połowy 
oraz 120 sekund drugiej gra z przewagą jednego 
zawodnika. Pomiędzy 22 min a 30 min meczu obie 
drużyny skupiły się na tym, żeby nie stracić bramki. 
W 30 minucie Igor Podsiadły otrzymał piłkę na po-
łowie przeciwnika minął zwodem jednego z rywali        
i strzelił bramkę na 2:1. Drużyna z Tych natychmiast 
rzuciła się do odrabiania strat. W 34 minucie dru-
żyna gospodarzy rozegrała piękną akcję zakończoną 
strzeleniem bramki, lecz sędzia bramki nie uznał, 

ponieważ piłka przed kluczowym podaniem opuści-
ła pole gry. Piłkę złapał w ręce Michał Siwiecki rzuca 
na połowę przeciwnika, gdzie na piłkę już czeka Igor 
Podsiadły. Młody zawodnik przyjął piłkę, ograł jed-
nego z obrońców, podał do wbiegającego Mateusza 
Waryłkiewicza, a ten pewnym strzałem podwyższył 
wynik na 3:1. W 35 minucie drużyna gospodarzy 
wycofała bramkarza i spróbowala odrobić straty, po 
jednym z ataków faulowany zostaje Paweł Marko-
wicz, jest to szósty faul, a w konsekwencji rzut karny 
przedłużony dla naszej drużyny. Pewnym wykonaw-
cą zostaje Paweł Markowicz i mamy 4:1. Do końca 
meczu drużyna gospodarzy walczyła o korzystny 
wynik, lecz czasu starczyło tylko na strzelenie jednej 
bramki i wynik końcowy to 4:2.

Ten mecz wygraliśmy dzięki dobrej grze w obronie 
oraz zaangażowaniu, każdy zawodnik dziś zostawił 
serce, zdrowie na boisku. Śmiało mogę powiedzieć, 
że w tym momencie czuję wielką dumę oraz radość. 
Średnia wieku naszej drużyny w tym meczu wyno-
siła 21,4 lat, druga czwórka składała się w całości         
z 17 – sto latków, którzy udowodnili, że są już goto-
wi grać na poziomie 1 Polskiej Ligi Futsalu.

Zagraliśmy w składzie: Michał Siwiecki, Filip Szmaj-
del – Marcin Taler, Rafał Witkowski, Tomasz Radom-
ski, Paweł Markowicz – Bartosz Musiał, Mateusz 
Waryłkiewicz, Igor Podsiadły, Oskar Jabłoński.

Trener: Piotr Lichota
Kierownik I: Nikodem Włodarz
Kierownik II: Adrian Leski •

Piotr Lichota
trener GKS Ekom Invex Remedies Nowiny

ją się na boisku orlik, a w okresie zimowym na hali 
sportowej SP Nowiny i ZSP Nowiny.
GRUPA SKRZATÓW – Rocznik 2014/16
Poniedziałki i środy g. 16.00 (Hala ZSP w Nowinach)
GRUPA ŻAKÓW MŁODSZYCH 2013/14
Poniedziałki i środy g. 17-18.15 (Hala ZSP w Nowi-
nach)
GRUPA ŻAKÓW STARSZYCH ROCZNIK 2012 (Grupa 
Turniejowa i Grupa Podstawowa)
Poniedziałki i Środy g. 17.00 – 18.30 (boisko orlik/ 
hala ZSP w Nowinach
GRUPA ORLIKÓW STARSZYCH ROCZNIK 2010/11 
(Grupa Turniejowa i Grupa Podstawowa)
Poniedziałki i środy g. 16.30 – 18.00 (boisko orlik/
hala SP Nowiny)
Rok 2020 to ponad 50 meczów piłkarskich z rówie-
śnikami z innych drużyn z Kielc, Rzeszowa, Łodzi, 
Piekoszowa, Chęcin, Strawczyna, Kostomłot, Dale-
szyc, Samsonowa, Zagnańska i Rudek.
ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NASZEJ DRUŻYNY!

GKS NOWIŃSKA AKADEMIA FUTSALU SKŁADA

PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY TRZUSKAWICA SA 

ZA SFINANSOWANIE ZAKUPU

STROJÓW PIŁKARSKICH

DLA DRUŻYNY ŻAKÓW STARSZYCH

ORAZ ZA WSPÓŁFINANSOWANIE ZAKUPU

TOREB PIŁKARSKICH DLA ZAWODNIKÓW

NASZEGO KLUBU

Michał Ziernik
GKS Nowińska Akademia Futsalu
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W y r a z y  s z c z e r e g o  ż a l u

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

Ś . P .
 T e r e s y  P a n a s

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

s k ł a d a j ą

W ó j t  G m i n y
S e b a s t i a n  N o w a c z k i e w i c z

w r a z  z  p r a c o w n i k a m i
s a m o r z ą d o w y m i

G m i n y  S i t k ó w k a - N o w i n y

o r a z
P r z e w o d n i c z ą c y

R a d y  G m i n y  S i t k ó w k a - N o w i n y
Z b i g n i e w  P y k

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

Pani
Henryki Brzozy

założycielki zespołu obrzędowego Kowalanki,
poetki i gawędziarki

Rodzinie i Bliskim
składamy serdeczne wyrazy współczucia

Wójt Gminy
Sebastian Nowaczkiewicz

wraz z pracownikami samorządowymi
Gminy Sitkówka-Nowiny

oraz
Przewodniczący

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
Zbigniew Pyk

wraz z radnymi

Z głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

W tym bolesnym
dla nas wszystkich czasie

składamy najszczersze kondolencje
całej Rodzinie oraz Najbliższym

Pani
Teresy Panas

Pamięć o Niej
na zawsze pozostanie z nami. 

Módlmy się za Jej duszę.

Chór Nowina

 wspaniałej poetki, wybitnej gawędziarki,
członkini zespołu obrzędowego Kowalanki

Składamy wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

- łączymy się z Wami w bólu
i razem z Wami przeżywamy

tą ogromną stratę.

Dyrekcja oraz pracownicy
GOK Perła w Nowinach

Zespół Śpiewaczy Szewczanki
Zespół Śpiewaczy Bolechowiczanie

Chór Nowina
Sekcja Plastyczna Klubu Seniora

Pani
Henryki Brzozy

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
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„NA UWAGĘ ZASŁUGUJE … – 
WIĘC GO ZARAZ ZILUSTRUJĘ” 

 

 
Konkurs polega na zilustrowaniu wybranego - ulubionego bohatera z dowolnego 

wiersza Jana Brzechwy.  

 
 

Wiersze Jana Brzechwy to klasyka literatury dziecięcej. To świat pełen przygód, w 
którym głównymi postaciami są najczęściej zwierzęta i rośliny. Poza sporą dawką 
humoru, utwory Brzechwy zawierają również często zaskakujące zakończenie - 

poprzez zaprezentowaną historyjkę, uczą i wychowują – co w twórczości skierowanej 
do najmłodszych jest niezmiernie istotne.  

 

Gminny Ośrodek Kultury Perła 
oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach 
zapraszają do udziału w konkursie plastycznym !  

 
 
 

Zapraszamy dzieci w kategorii wiekowej: 
6 – 9 lat 

10 – 12 lat 
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ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI 2020

u d o s t ę p n i j  n a
i  o t a g u j  @ G m i n a N o w i n y  

P o k a ż  j a k  ś w i ę t u j e s z  

# N a s z a F l a g a

z r ó b  z d j ę c i e

n a g r a j  f i l m

# Ś w i ę t o N i e p o d l e g ł o ś c i


