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Szanowni Państwo!

 Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Ten rok nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu, a eksperci progno-
zują, że poważny kryzys w samorządach dopiero nadchodzi.

Pandemia dotknęła nas wszystkich.  Większość samorządów zaobserwowało mniejsze wpływy do budże-
tów, wiele z nich, wspierając przedsiębiorców, zdecydowało się na wprowadzenie ulg i bonifikat. Problemy 
zaczęły się jednak dużo wcześniej: ostatnia duża reforma PIT, polegająca na obniżeniu stawki z 18 do 17 
procent już znacznie uszczupliła zasoby finansowe gmin (6,1 mld zł dochodów rocznie). Zapowiadana przez 
rząd ulga dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie kosztowała samorządy kolejne 1,4 mld zł.
Jednocześnie samorządy są obciążane kolejnymi obowiązkami, które mają istotny wpływ na ich budżet. 
Rosnące obowiązki związane z gospodarką odpadami, konieczność pokrywania kosztów komunikacji pu-
blicznej czy różnicy między kosztami oświaty a wypłacaną subwencją oświatową – to tylko przykłady tego, 
jak z każdym dniem rosną wydatki gmin. Musza to one w jakiś sposób równoważyć. A wyjścia są tylko 
dwa – rezygnacja z realizowanych inwestycji lub podnoszenie podatków lokalnych. Tak czy siak – finalnie 
traci na tym mieszkaniec. Rozdawnictwo i nieprzemyślane decyzje na szczeblu centralnym ekonomicznie 
uderzają w obywatela, a politycznie – we włodarzy gmin.

Nie ma się co czarować - czeka nas wszystkich ciężki rok i trudne do podjęcia decyzje. Miejmy nadzieję, że 
już wkrótce skończy się pandemia, a gospodarka odżyje. To jedyna nadzieja na to, żeby uratować budżety 
polskich samorządów.

wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Radni pownieśli stawkę opłaty za odbiór odpadów
Wykonując ustawowy obowiązek przedłożyłem Ra-
dzie Gminy propozycję stawek opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w oparciu o pono-
szone w gminie koszty systemu gospodarowania 
odpadami – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
– To do Rady Gminy należy podjęcie decyzji o ich 
wysokości, należy mieć jednak za względzie, że bę-
dzie ona miała wpływ na sytuację finansową gmi-
ny. Rozumiem wątpliwości radnych, nikt nie chce 
płacić wyższych opłat, ale musimy liczyć się z tym, 
że będzie to nieuniknione. Nawet, jeśli teraz radni 
nie zdecydują się na taki krok, w krótkim czasie bę-
dzie musiało do tego dojść – uzasadniał wójt jeszcze 
przed sesją.

Podczas poniedziałkowej sesji w dniu 28 września 
2020 r. radni Rady Gminy zadecydowali o podnie-
sieniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w gminie Sitkówka-Nowiny z 10 zł na 
14 zł w przypadku odpadów segregowanych i z 20 
zł na 42 zł w przypadku niesegregowanych. To kwo-
ta niższa, niż wynikająca z arytmetycznych wyliczeń 
stawki.
Ustawa o utrzymaniu czystości nakłada na gminę 
obowiązek zagospodarowania i odbioru odpadów 
komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów z 
PSZOK. Comiesięczny koszt z tego tytułu to ok. 160 
tys. zł. Z kolei wpływy z opłat od mieszkańców wy-
noszą ok. 64 tys. zł. Tym samym każdego miesiąca 
brakuje ok. 100 tys. zł. – Zaproponowana przez nas 
stawka 25 zł za śmieci segregowane i 75 zł za odpa-
dy niesegregowane jest wynikiem arytmetycznych 
wyliczeń. Pamiętać należy, że system gospodarowa-
nia odpadami powinien się samofinansować, gmina 

nie może dopłacać do niego ani ukrywać kosztów. 
160 tys. zł kosztów ponoszonych każdego miesiąca 
to wysokość naszych zobowiązań za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów wobec firm zewnętrznych, 
gdybyśmy do tego dołożyli jeszcze koszty wynagro-
dzenia pracowników gminy i PSZOK zajmujących się 
odpadami komunalnymi, usuwania dzikich wysypisk 
czy edukacji ekologicznej – ta kwota byłaby jeszcze 
wyższa, a tym samym – również wyższa byłaby staw-
ka opłaty w przeliczeniu na mieszkańca – wyjaśnia 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Jeszcze przed sesją swoje uwagi do proponowanej 
uchwały zgłosili radni. Zaproponowali oni stawkę 14 
zł za odpady segregowane, a 42 zł za odpady niese-
gregowane. – Chcemy zrekompensować tym uczci-
wym mieszkańcom, którzy płacą za odpady, wzrost 
opłaty, by nie była ona tak wysoka – tłumaczyła wi-
ceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska. 
– W związku z przyjęciem wniosków Komisji Bez-
pieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz 
grupy 3 radnych dot. wysokości miesięcznej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 14,00 zł od mieszkańca oraz miesięcz-
nej stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nierucho-
mości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbiera-
nia odpadów komunalnych w sposób selektywny,    
w wysokości 42,00 zł od mieszkańca, podjęcie ni-
niejszej uchwały jest zasadne – czytamy w uzasad-
nieniu uchwały. •

Dlaczego gospodarka odpadami drożeje?
Gmina Sitkówka-Nowiny, podobnie jak inne mia-
sta i gminy w kraju, zmuszona jest podnieść opła-
ty za odbiór odpadów. Po przeliczeniu na jednego 
mieszkańca obecny koszt odbioru i zagospodaro-
wania odpadów powinien wynieść 25 zł miesięcz-
nie.

Koszty związane z odbiorem odpadów ponoszone 
przez gminę składają się z dwóch części i opierają 
się na dwóch podstawowych wydatkach: za odebra-
nie i transport odpadów oraz za przyjęcie odpadów 
i zagospodarowanie ich we właściwej instalacji. 
Koszt transportu odpadów i zagospodarowania 
odpadów z PSZOK w okresie od lipca do sierpnia 
tego roku wyniósł średnio miesięcznie 88 824,89 
zł. Koszt zagospodarowania (sortowania, przetwa-
rzania, składowania) odpadów w Promniku zgodnie       
z przetargiem rozstrzygniętym w maju br., w okresie 
lipiec-sierpień tego roku wyniósł średnio miesięcz-
nie 72 008,74 zł.
Przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców i z 

PSZOK ogłaszany był dwukrotnie. Pierwszy unie-
ważniono z uwagi na brak wystarczających środków 
w budżecie. W kolejnym przetargu złożone zostały 
dwie oferty: Rejonowego Przedsiębiorstwa Ziele-
ni i Usług Komunalnych w Kielcach na kwotę 686 
547,35 zł i o ok. 30% niższa oferta firmy FART-BIS Sp. 
z o.o. na kwotę 474 725,00 zł która została wybrana 
jako najkorzystniejsza, zgodnie z ustawą prawo za-
mówień publicznych.
Przykładowo: całkowity koszt transportu i zagospo-
darowania 1 tony odpadów zmieszanych wynosi 
973,60 zł. W miesiącu sierpniu mieszkańcy gminy 
oddali blisko 100 ton tych odpadów, co kosztowa-
ło gminę 93 694,05 zł. Za wszystkie odpady oddane 
przez mieszkańców gminy w sierpniu br. gmina za-
płaciła 162 730,08 zł.

Opłaty rosną w całym kraju. Dlaczego gminy zmu-
szone są ̨podnosić ceny za odbiór odpadów? 
Gmina ma obowiązek odebrać od mieszkańców 
każdą ilość odpadów komunalnych, a od lipca tego 
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roku, zgodnie z nowymi przepisami, płaci za każ-
dą tonę odebranych odpadów. Przed zmianą prze-
pisów opłata dla wykonawcy była stała w każdym 
miesiącu. Teraz zależy od ilości wytworzonych od-
padów. Im więcej odpadów oddajemy, tym więcej 
płacimy. Średnia roczna ilość odpadów na jednego 
mieszkańca, biorąc pod uwagę odpady oddawane 
w ostatnich miesiącach, wyniesie ok. 342 kg, czy-
li więcej niż średnia krajowa, która wynosi 332 kg/
mieszkańca/rok). 
W 2019 roku Sejm RP zdecydował o znowelizo-
waniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                          
w gminach. Nowe regulacje prawne przyniosły 
nowe koszty, które muszą ponosić przede wszyst-
kim gminy, a w konsekwencji ich mieszkańcy.

Radykalny wzrost kosztów odbierania odpadów          
i ich zagospodarowania spowodowany jest m.in. 
drastycznie rosnącymi kosztami zagospodarowania 
odpadów przez regionalne instalacje.
Ograniczono możliwy czas magazynowania odpa-
dów, gwałtownie wzrosła opłata marszałkowska za  
składowanie odpadów (na początku funkcjonowa-
nia systemu, czyli w 2013 r. opłata ta wynosiła 70,97 
zł, w ubiegłym roku 170 zł, natomiast w 2020 roku 
jest to już kwota 270 zł za każdą tonę składowanych 
odpadów). Wzrost opłat środowiskowych znacząco 
wpływa na koszty prowadzenia działalności. Rosną-
ca inflacja, podwyżki cen prądu, podwyżki płacy mi-

nimalnej (w przyszłym roku planowana jest kolejna 
podwyżka), konieczność spełnienia przez firmy od-
padowe wymogów ustawowych dot. monitoringu, 
uzyskania nowych decyzji i zezwoleń, dodatkowe 
obowiązki administracyjne – to wszystko drastycz-
nie wpływa na podnoszenie cen usług odbioru i za-
gospodarowania odpadów.

Do wzrostu cen przyczynia się ̨ również̇ nieprawi-
dłowe sortowanie odpadów przez mieszkańców. 
Borykamy się z trudnościami ze zbytem surowców 
wtórnych. Zła segregacja sprawia, że nie ma chęt-
nych na kiepskiej jakości surowce. Za niewłaściwą 
segregację  płacimy wszyscy. 
Ustawodawca zobowiązał gminy do tego, żeby 
wszystkie koszty gospodarki odpadami pokrywali 
mieszkańcy. Póki rynek odpadowy nie zostanie ure-
gulowany odgórnie, nie będziemy w stanie poradzić 
sobie ze wzrostem cen.

Na dzień dzisiejszy jedynym sposobem na jakie-
kolwiek obniżenie kosztów odbioru odpadów jest 
uczciwa segregacja i ograniczenie ilości wytwarza-
nych odpadów.

Od 1 listopada br. za odbiór i zagospodarowanie od-
padów z naszej gminy mieszkańcy zapłacą 14,00 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca. •

segreguj odpady w prawidłowy sposób;
korzystaj z PSZOK, nie zostawiaj odpadów
budowlanych przy altankach śmietnikowych;
wykorzystuj wielokrotnie: na zakupy chodź    
 z własną torbą, minimalizuj ilość zużywanych
opakowań jednorazowych;
kupuj duże paczki, wybieraj produkty na wagę;
załóż kompostownik w swoim ogrodzie;

J a k  o b n i ż y ć  k o s z t y

w y w o z u  o d p a d ó w
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Mieszkańcy zadecydowali
Już po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy rozdys-
ponowali fundusze sołecki i obywatelski – łącznie 
niemal pół miliona złotych. Zostaną one przezna-
czone na ważne dla nich zadania.

Fundusz sołecki działa w gminie Sitkówka-Nowi-
ny już od 2009 r. Każde sołectwo ma do rozdys-
ponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od 
liczby mieszkańców. Od trzech lat na tych samych 
zasadach swoje fundusze mają mieszkańcy miej-
scowości Nowiny, Słowik, Trzcianki oraz Sitkówka. 
We wrześniu odbyły się spotkania mieszkańców 
poszczególnych sołectw i miejscowości, podczas 
których zadecydowali oni o przeznaczeniu środków 
funduszu na 2021. 

Fundusz sołecki sołectwa Bolechowice:
• montaż piłkochwytów na boisku szkolnym – 
45.790,39 zł
• montaż lustra dwustronnego przy wyjeździe            
ze szkoły – 4.000 zł
• dofinansowanie do wymiany posadzki w jednost-
ce OSP Wola Murowana – 5.000 zł
• działalność zespołu ludowego Bolechowiczanie – 
4.000 zł

Fundusz sołecki sołectwa Kowala:
• zakup namiotu z wyposażeniem meblowym           
dla OSP Kowala – 6.000 zł
• zakup strojów ludowych dla KGW Kowalanki – 
6.000 zł
• budowa wiaty scenicznej przy szkole w Kowali – 
62.607,10 zł

Fundusz sołecki sołectwa Szewce-Zawada:
• projekt rewitalizacji terenu za świetlicą w Szew-
cach (dz. ewid. 202) – 14.607,10 zł
• modernizacja siłowni w świetlicy w Szewcach – 
10.000 zł 
• organizacja imprezy integracyjnej – 10.000 zł
• opracowanie monografii Szewc i Zawady – 10.000 
zł
• zakup garażu – 8.000 zł
• doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach – 12.000 zł
• doposażenie zespołu ludowego KGW Szewczanki 
– 5.000 zł

Fundusz sołecki sołectwa Wola Murowana:
• wykonanie posadzki w remizie OSP Wola Murowa-
na – 10.000 zł
• doposażenie zespołu ludowego Bolechowiczanie 
– 4.000 zł
• organizację zajęć, imprez kulturalnych oraz festy-
nów – 5 539,11 zł
• doposażenie szkoły w Bolechowicach – 5.000 zł
• doposażenie budynku OSP (świetlicy m.in.                   
w sprzęt agd) – 10.000 zł
• monitoring placu zabaw – 10.000 zł

Fundusz sołecki sołectwa Zgórsko-Zagrody:
• oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania ul. 
Cichej i Słonecznej – 5.000 zł
• festyn kulturalny dla mieszkańców – 5.000 zł
• zagospodarowanie terenu na działce 197/98 – 
49.607,10 zł
• remont drogi gminnej ul. Letnia – 15.000 zł

Fundusz obywatelski miejscowości Nowiny:
• doposażenie Przedszkola Samorządowego w No-
winach – 25.000 zł
• zakup koszy na śmieci (ul. Białe Zagłębie i Perło-
wa) – 5.000 zł
• doposażenie plac zabaw przy ulicy Perłowej – 
10.000 zł
• zakup i posadzenie krzewów  oddzielających par-
king przy ul. Przemysłowej do ogródków działko-
wych – 10.000 zł
• dofinansowanie do pumptruck – 10.607 zł
• doposażenie chór Nowina (zakup bluzek i koszul) 
– 4.000 zł
• działalność kulturalna na rzecz seniorów – 10.000 zł

Fundusz obywatelski miejscowości Sitkówka:
• budki dla jerzyków 2.500 zł
• huśtawki ogrodowe kute dla dorosłych 2 szt. – 
5.119 zł
• monitoring fotowoltaiczny 8.000 zł
• urządzenia siłowni zewnętrznej 14.000 zł

Fundusz obywatelski miejscowości Słowik:
• zaprojektowanie asfaltowej drogi dojazdowej 
od ul. Markowizna do posesji nr 2,4,6,8,10,12 – 
23.352 zł

Fundusz obywatelski miejscowości Trzcianki:
• działalność klubu seniora Seniorita - 2.000 zł
• wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicz-
nego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki              
na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stro-
nę rzeki Bobrza tj. od nr 16 do numeru 24 – 8.000 zł
• wykonanie elementów odprowadzania dróg opa-
dowych z nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych 
ul. Leonów i ul. Jodłowej – 5.000 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej budowy 
chodnika i oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 
nr 0378T ul. Kolejowa na odcinku od mostu na rzece 
Bobrza do skrzyżowania z droga powiatową nr 0377T 
ul. Przemysłowa w  msc. Trzcianki – 19.916,00 zł. •
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Środki z Funduszu Sprawiedliwości 
Ponad 50 tys. pozyskała gmina Sitkówka-Nowiny 
z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla 
ochotniczych straży pożarnych.

Planowany do nabycia w wyniku realizacji projektu 
sprzęt i wyposażenie jest uzupełnieniem wyposaże-
nia w miejsce uszkodzonego podczas akcji gaśniczej 
– pożaru składowiska chemikaliów w Nowinach. 
Wyposażenie to będzie wykorzystywane w czasie 
akcji gaśniczo-ratowniczych, sprawdzi się również 
w najcięższych warunkach, w akcjach ratunkowych 
i pożarowych i zapewnią gotowość bojową do akcji 
ratowniczych czy pożarniczych jednostkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sitkówka-
-Nowiny.

W wyniku realizacji projektu doposażone w podsta-
wowe wyposażenie zostaną trzy jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych: OSP Wola Murowana, 
OSP Kowala, OSP Szewce. Wszystkie trzy jednostki 
zyskają możliwość prowadzenia akcji gaśniczych            
i ratunkowych. Będą to m.in. elementy umunduro-
wania i węże strażackie.

Zawarta umowa jest współfinansowana ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości. Wartość umowy wy-
nosi 50.739,00 zł. Termin realizacji 31.12.2020 r. •

Bezpiecznie i zdrowo
Gdy na wakacje jadę autem
dokładnie zapinam pasy
by bezpiecznie móc pokonać
kilometry długiej tras/
Antoś Piotrowicz

W wakacje wszyscy świetnie się bawimy i wypoczy-
wamy, ale nie należy zapominać o bezpieczeństwie. 
Z myślą o najmłodszych Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych zorganizowa-
ła wakacyjne konkursy pod hasłem „Bezpiecznie, 
smacznie, zdrowo, twórczo i kolorowo!”: konkurs 
na ciekawy rysunek kredą na asfalcie/chodniku                  
o tematyce ekologicznej, konkurs na  prosty, zdro-

• Liliana Wicik i jej koktajl owocowy.

wy, smaczny i wesoły posiłek lub przekąskę oraz 
konkurs na hasło o tematyce bezpieczeństwa dla 
swoich rówieśników.

Zwycięzcami konkursów zostali: Liliana Wicik i An-
toś Piotrowicz, a wyróżnienie otrzymali: Franciszek 
Kania, Marysia Kosowska, Ada Świąder, Filip Dykiel, 
Kuba Zaczyński. •

• Street art przy GOK Perła w Nowinach (praca konkursowa).
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W Nowinach rozmawiali o samorządzie

Podczas debaty poruszane były takie zagadnienia 
jak finanse gminy, gospodarka odpadami, oświata 
czy współpraca z przedsiębiorcami. Wadim Tyszkie-
wicz podzielił się swoimi doświadczeniami jako pre-
zydent Nowej Soli, przedstawiając  swój sposób na 
zarządzanie miastem i jego rozwojem.

Gospodarka jest najważniejsza
– Jeżeli mówimy o potencjale gminy, dziś nie mie-
rzymy odległości w kilometrach, a  w minutach. Ko-
munikacja jest bardzo ważna. Samorządy mają ogra-
niczone możliwości wspierania inwestora, możemy 
stworzyć lokalne zachęty dla inwestorów – mówił 
Wadim Tyszkiewicz. – Dlatego takie ważne jest, by 
skupować ziemie, tworzyć tereny inwestycyjne
i ściągać inwestorów. Inwestor musi być przekona-
ny, że to dla niego jest najlepsze miejsce do inwe-
stowania na świecie. Dzięki nim  budżet gminy ro-
śnie – podkreślał.

Rozmówcy odnieśli się do sytuacji związanej z epi-
demią covid 19. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, 
że zaistniała konieczność wsparcia przedsiębiorców, 
co w znacznym stopniu odbiło się na budżetach 
miast i gmin. – Kiedy obejmowałem władzę byliśmy 
najbardziej zadłużonym samorządem, przez cztery 
lata udało nam się doprowadzić do ustabilizowania 
sytuacji finansowej i liczyliśmy teraz na okres pro-
sperity. Niestety nadszedł czas covidu, wpływy do 
budżetu zmniejszyły się, dzięki emisji obligacji uda 
nam się pokryć deficyt – mówił prezydent Konrad 
Krönig.

Jak wykształcić młodzież i nie zbankrutować
Podczas debaty poruszona została sytuacji w oświa-
cie. – Za każdym razem, kiedy reformy przetaczały 
się przez szkolnictwo, ostateczne, największe koszty 
ponosiły samorządy, to nie jest żadna nowość. Fi-
nansowanie przez rząd szkolnictwa jest tak napraw-

W Polsce mamy 2477 gmin. Każda z nich jest inna, każda ma swoją codzienność. I o tej codzienności ży-
cia w gminach, o codzienności bycia samorządowcem rozmawiali podczas debaty samorządowcy w No-
winach. Wśród nich – Wadim Tyszkiewicz, senator, prezydent Nowej Soli w latach 2002 – 2017, a także 
politycy z naszego regionu: Marcin Chłodnicki – radny miasta Kielce, Robert Kaszuba – wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Kieleckiego, przewodniczący zarządu MZWiK w Kielcach, Konrad Krönig – prezydent 
Skarżyska-Kamiennej, Marek Materek oraz Sebastian Nowaczkiewicz wójt Nowin. Spotkanie poprowadził 
dziennikarz radiowy Piotr Wójcik.

• Rozmowy o samorządzie w Nowinach.
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dę fikcją, nie powinno to tak wyglądać – podkreślał 
Marcin Chłodnicki. – Oświata została przekazana 
samorządom, ale pieniądze za tym nie poszły. Tak 
na przykład w 2018 r. subwencję oświatową zwięk-
szono o 15%, ale wynagrodzenia nauczycieli o 28%, 
różnicę musiały pokryć zatem samorządy. Co za tym 
idzie – zabrać komuś innemu, zrezygnować z inwe-
stycji, by przekazać środki na bieżące wydatki zwią-
zane z oświatą – dodał Wadim Tyszkiewicz.

Wspólny problem – gospodarka odpadami
Jednym z najważniejszych obecnie problemów
dla każdego samorządu jest gospodarowanie odpa-
dami. – Pewne regulacje prawne powodują że kosz-
ty tych regulacji są przerzucane na mieszkańców. Ja 
mam pewne pretensje też do innych kolegów samo-
rządowców z okolic, bo oni ukrywają realny koszt 
tego co dzieje się w gospodarce odpadami. Bo nie-
stety dzieje się tak, że mieszkańcy patrzą na to, jak 
jest u sąsiadów. A ja jestem pewny, że nasi sąsiedzi 
nie do końca kalkulują i nie do końca są szczerzy 
wobec mieszkańców i samorządów. Są pewne real-
ne koszty które trzeba ponieść. Trzeba wskazać, ile 
one wynoszą i nie udawać, że są one mniejsze – mó-
wił Sebastian Nowaczkiewicz.
– System musi się bilansować, zgodnie z ustawą. Ła-
pię się za głowę kiedy słyszę że niektórzy włodarze 
mówią, że „dokładają” do śmieci. Gdybym ja tak po-
wiedział, to już miałbym postępowanie prokurator-
skie wobec mojej osoby – wyjaśniał Konrad Krönig.
Wadim Tyszkiewicz podkreślał, że ostatecznie i tak 
za wszystko płacą mieszkańcy. – Mieszkańcy musza 
rozumieć, że jeśli dopłacimy do śmieci, to nie zreali-
zujemy jakiejś inwestycji.

Ciemne strony bycia samorządowcem
– Niedziela, szczyt obostrzeń covidowych, pukanie 
w okno. – Panie prezydencie, Pan pożyczy 50 zł – 
opowiadał Marek Materek. – Samorządowcy nie 
mają życia prywatnego, czy jest niedziela czy so-
bota, prędzej czy później ktoś zapuka w drzwi czy 
okno. Ulubioną porą interakcji na Facebooku jest 
godzina 23 w soboty, wtedy mieszkańcy zadają py-
tania, na które natychmiast muszą uzyskać odpo-
wiedź – dodał.

O ciemnych stronach bycia samorządowcem roz-
mówcy mówili długo, choć niechętnie. Każdy z nich 
robi to, co kocha i w całości poświęca się powie-
rzonej przez mieszkańców funkcji, niejednokrotnie 
płacąc za to ogromną cenę. – Zaprosiłem Panów 
do Nowin, byście opowiedzieli,  jaką rolę odgrywa 
samorząd w naszej społeczności, jaką trudną prace 
każdy z nas wykonuje, bo to nie tylko są blaski kie-
dy realizujemy pewne zobowiązania wobec miesz-
kańców, ich oczekiwania, kiedy my się z pewnych 
sukcesów cieszymy, mamy powód do dumy, ale są 
tez i ciemne strony (…) W tej chwili w społeczeń-
stwie mamy mnóstwo demonów, zawiści, kiedy nie 
ma wsparcia międzyludzkiego, nie ma pozytywnych 
emocji, my samorządowcy stajemy się celem ata-
ków. Czym innym jest bowiem krytyka, która trzyma 
nas w pewnych ryzach, jest sposobem na kontakt ze 
społeczeństwem, ale niewiele wspólnego z krytyką 
ma hejt. Nie dalej jak wczoraj wygraliśmy w sądzie 
sprawę o sprostowanie z osobą, która nazywa siebie 
dziennikarzem, wygraliśmy pierwszą z kilku spraw, 
które trafiły do sądu. Musimy każdego dnia walczyć 
o nasze dobre imię, zamiast skupiać się na pracy – 
podkreślał Sebastian Nowaczkiewicz. Do tych słów 
odniósł się Robert Kaszuba. Dobrze by było, aby
w odniesieniu do publikacji sąd mógł zadziałać tak 
jak w trybie wyborczym. wydając wyrok w ciągu 24 
godzin – mówił. – Z jednej strony jesteśmy osobami 
publicznymi, ale z drugiej strony mamy też rodziny   
i to właśnie one powinny być  chronione takimi re-
gulacjami – uzasadniał.

Z kolei Marcin Chłodnicki podkreślał, że nie da się 
być dobrym radnym i dobrym samorządowcem, 
jeśli nie ma się do tego pasji. – W życiu samorzą-
dowca najgorsze są te momenty, kiedy nasza praca 
którą przygotowywaliśmy czasami długie miesiące 
lata i nagle zostaje to zaprzepaszczone. Jeśli w ta-
kim momencie chcemy dalej walczyć, to znaczy, że 
jeszcze się nie wypaliliśmy – mówił.
Gospodarz spotkania, Sebastian Nowaczkiewicz, 
zapowiedział, że już wkrótce odbędzie się kolejne 
spotkanie poświęcone samorządowi. • 

A k t u a l n e  n u m e r y  t e l e f o n ó w

w  P a r k u  W o d n y m  P e r ł a

i  w  G m i n n y m  O ś r o d k u  K u l t u r y  P e r ł a  w  N o w i n a c h

S e k r e t a r i a t  G O K  P e r ł a :  4 1  3 4 7  5 0  9 0

K a s a  P a r k u  W o d n e g o  P e r ł a :  4 1  3 4 7  5 0  9 5

S i ł o w n i a  „ P e r ł a G y m ” :  4 1  3 4 7  5 0  9 8

K l u b  M i n i a t u r k a :  4 1  3 4 7  5 0  9 6
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Uczcili pamięć bohaterów
– Pamięć o bohaterach, którzy oddali życie za 
Ojczyznę, musi być przez nas wszystkich pie-
lęgnowana. Bo ta pamięć jest podstawą na-
szej współczesnej tożsamości. Zapraszamy Was                                               
do marszu śladami bohaterów drugiej wojny świa-
towej – Jolanta Białek z Ośrodka Myśli Patriotycz-
nej i Obywatelskiej zachęcała do wzięcia udziału                                              
w podchodach leśnych zorganizowanych w ramach 
uroczystości upamiętniających 76. rocznicę bitwy 
pod Szewcami oraz 72. rocznicę rozstrzelania Żoł-
nierzy Wyklętych. W rywalizacji wzięło udział pięć 
drużyn, które dzielnie pokonały ponad 6-kilome-
trową trasę leśnymi duktami.

Kielce i cały region świętokrzyski w czasie II woj-
ny światowej były terenem walk i działań konspi-
racyjnych Polskiego Państwa Podziemnego. Górzy-
sta okolica i lasy sprzyjały walce partyzanckiej. Lasy 
zgórskie i szewskie zapisały się również w tej historii.

– Bitwę pod Szewcami śmiało można określić jed-
nym z większych sukcesów militarnych 2 i 3 pp. Leg 
AK. Toczona była przez cały dzień w najbliżej okoli-
cy Kielc i pomimo ogromnych nakładów osobowych 
i sprzętowych okupanta, była bitwą zwycięską dla 
partyzantów. Niemcom nie udało się rozbić od-
działów partyzantów, a oni sami odciągnęli uwagę 
Niemców od rejonu Korczyna i Fanisławic – wyja-
śnia Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.

Tuż po wojnie w tych rejonach rozegrały się rów-
nie dramatyczne wydarzenia. Lasy zgórskie były 
bowiem miejscem ubowskich egzekucji. Zbiorowy 
grób odkryła tu Fundacja „Niezłomni”, która odna-
lazła osiem ofiar UB, siedem udało się zidentyfiko-
wać m.in.: Józefa Figarskiego ps. „Śmiały”, Czesława 
Spadło ps. „Mały”, Aleksandra Życińskiego ps. „Wil-
czur”, Karola Łoniewskiego ps. „Lew”, którzy zostali 
24 września 1948 r. wywiezieni z kieleckiego wię-
zienia na Zamkowej i zamordowani w lesie strzałem 
w tył głowy.

Każdego roku we wrześniu mieszkańcy gminy Sit-
kówka-Nowiny czczą pamięć tych, którzy polegli      
w zgórskich lasach. W tym roku oficjalnym obcho-
dom towarzyszyły podchody leśne oraz biesiada pa-
triotyczna.

Przebaczajcie
W niedzielę, 13 września 2020 r., uczestnicy uroczy-
stości zgromadzili się przy symbolicznych mogiłach, 
by wspólnie zapalić znicze i złożyć kwiaty w miejscu 
odnalezienia szczątków żołnierzy wyklętych. Na-
stępnie udali się pod pomnik bitwy partyzanckiej 
w Szewcach, gdzie ksiądz Michał Olejarczyk oraz 
ksiądz Jan Kukowski odprawili uroczystą mszę świę-
tą. Funkcję dowódcy uroczystości pełnił Dionizy 
Krawczyński, który stanął na czele pocztów sztanda-
rowych szkół i jednostek strażackich z terenu gminy.

– Chrystus mówi nam o wielkiej postawie chrześci-
jańskiej, która powinna charakteryzować każdego
z nas. Tą postawa jest właśnie umiejętność prze-
baczenia (…) Dzisiaj jest jakiś problem z przeba-
czeniem. My bardzo często nie potrafimy zdobyć 
się na tę odwagę, aby do drugiego człowieka wy-
ciągnąć rękę i powiedzieć: Słuchaj, ja Tobie daruję”. 
My sami nie doświadczamy tez naszych słabości, 
naszych mini grzechów, nie potrafimy uznać w so-
bie swojej winy, najtrudniej żyje się z kimś, kto jest 
świadomy własnej bezgrzeszności, kto twierdzi, ze 
nic złego nie uczynił (…) Żeby można było mówić       
o przebaczeniu, to ja też musze w sobie coś zmienić 
– mówił podczas kazania ksiądz Michał Olejarczyk.

Kwesta na budowę pomnika
W maju tego roku zarządzeniem wójta gminy został 
powołany komitet budowy pomnika upamiętnia-
jącego żołnierzy podziemia niepodległościowego 
pomordowanych przez reżim komunistyczny na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny. Podczas uroczystości 
zbierane były pieniądze na rzecz budowy pomni-
ka, a wójt gminy wręczył akty nominacji członkom 
komitetu.  Swą obecnością w komitecie zaszczycili 

• Kwiaty na mogiłach złożyli Grażyna Kotońska i Wojciech Łuczak.

• Pomnik w Szewcach.
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kich uczestników na mecie czekały cenne nagrody.

Patriotyczna biesiada
Po zakończeniu uroczystości w świetlicy w Szew-
cach odbyła się biesiada patriotyczna. Specjalnie 
na tę okazję Szewczanki przygotowały wyśmienite 
dania kuchni regionalnej, w tym swoja słynna kapu-
stę po szewczańsku. Zaśpiewały również wiązankę 
pieśni patriotycznych, a na akordeonie wtórował im 
Krzysztof Korban. W tym czasie kilkudziesięciooso-
bowa grupa dzieci i młodzieży mierzyła się z kolej-
nymi zagadkami historycznymi i turystycznymi przy-
gotowanymi przez OMPiO.

– Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
wzięli udział w dzisiejszych uroczystościach. Naród, 
który traci pamięć, traci sumienie, dlatego warto 
pielęgnować pamięć o minionych czasach, o lu-
dziach którzy przelali krew za Ojczyznę – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. •

m.in. wicewojewoda Rafał Nowak, prezes fundacji 
„Niezłomni” Wojciech Łuczak, nadleśniczy Robert 
Płaski oraz członkowie rodzin żołnierzy wyklętych. 
Środki na budowę pomnika można wpłacać na kon-
to: 60 8493 0004 0040 0429 2160 0208.

Śladami bohaterów
Wraz z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatel-
skiej w Kielcach i jednostką strzelecką 2105 z Kielc 
zostały przygotowane podchody leśne, w których 
mogły brać osoby powyżej 12 roku życia. Uczest-
nicy podchodów musieli wykazać się nie tylko wie-
dzą na temat wydarzeń historycznych, ale również 
sprawnością i analitycznym myśleniem.  Na starcie 
pojawiło się pięć drużyn, które musiały przemie-
rzyć ponad 6-kilometrową trasę, kierując się znaka-
mi umieszczonymi przez organizatorów. W trakcie 
marszu rozwiązywali zadania, wpisując odpowiedzi 
w specjalnie przygotowanych książeczkach.

Wszyscy pokonali trasę w zbliżonym czasie, zajęło 
im to niemal 4 godziny. – Było fantastycznie. Dzię-
kujmy organizatorom podchodów za wspaniałą 
przygodę, atmosferę i życzliwość – mówił Krzysztof 
Wolder z Zagnańska, który na podchody przybył        
z żoną i synem. Warto było, bo to właśnie oni zostali 
zwycięzcami tegorocznych podchodów. Na wszyst-

• Wójt gminy wręczył akty nominacji członkom komitetu.

• Orkiestra Dęta z Nowin uświetniła uroczystości.

• Podchody rodzinne w Szewcach.

• Na mecie podchodów.
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na trzecim miejscu uplasował się Adrian Daleszak 
z 1409 km. – Udział w wyzwaniu był dla mnie mo-
tywacją, zwłaszcza w maju i czerwcu, kiedy wszy-
scy siedzieliśmy w domach z powodu epidemii                          
i wprowadzonych obostrzeń – mówi ten ostatni. 

Najmłodszym uczestnikiem rajdów był 4-latek Da-
niel Jagiełło, który wraz ze swoimi rodzicami na ro-
werze pokonał 328 km. - Duma z ponadprzeciętnych 
osiągnięć dziecka, to zupełnie nowe doświadczenie 
w moim życiu. Radość i wzruszenie są nieporówny-
walnie większe, niż gdybym sam stał na jego miej-
scu. Nie spodziewałem się, że czteroletni zuch tak 
mocno zakocha się w rowerach, a nasze wspólne 
wycieczki będą zalążkiem wspaniałej pasji – mówi 
tata chłopca, Zbigniew Jagiełło.

Z kolei najstarszym uczestnikiem był Jan Adamczyk, 
który pomimo 68 lat pokonał w wyzwaniu ponad 

Przejechali wspólnie ponad 17 tys. km!
17.397,90 – tyle łącznie kilometrów przejechali 
uczestnicy Zakręconych! Rodzinnych Rajdów Ro-
werowych KAŻDY SAM, jakie odbywały się w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny w okresie od 1 maja do 15 
września.

Nagrody dla uczestników
Zasada była prosta – należało przejechać na rowe-
rze, przebiec czy przejść minimum 200 km, udoku-
mentować to do zliczania przebytych kilometrów 
oraz przesłać do gminy wraz ze zdjęciami z wycie-
czek. Na wszystkich uczestników zabawy czekały 
pamiątkowe medale oraz cenne nagrody ufundo-
wane przez Wodociągi Kieleckie, Kiel-Pak, Trzuska-
wica, Dyckerhoff, Lafarge, Sopro i upominki od gmi-
ny Sitkówka-Nowiny i miasta Kielce.

Najwięcej kilometrów, bo aż 2125 pokonał Michał 
Skrzyniarz, niewiele mniej – 2037 Marcin Wójcik, 

• Daniel Jagiełło to najmłodszy uczestnik rajdów.

• Jak zawsze wystartowali spod basenu Perła.

• Aneta Wierzbicka została nagrodzona za relacje z rajdów.

• Michał Skrzyniarz przejechał ponad 2100 km.
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1000 km. Pan Jan w rajdach rowerowych na terenie 
gminy uczestniczy zresztą od wielu lat. – To dla mnie 
sposób na utrzymanie dobrej kondycji – mówi.

Jedyną kobietą, która pokonała dystans ponad 1000 
km była Pani Irena Skrzyniarz, która do wyzwania 
przystąpiła wraz z mężem Adamem i jest mamą 
zwycięzcy zabawy. Rodzinnie jeździli jednak nie tyl-
ko oni. Najliczniejsza rodziną była rodzina Państwa 
Kasperków: Magda, Kasia, Ania i Szymon, którzy 
łącznie pokonali ponad 1000 km. Nagrodzone zo-
stały również autorki najciekawszych relacji z wy-
praw - Kamila Piotrowicz i Aneta Wierzbicka.
Wszyscy razem
W niedzielę, 27 września, wszyscy spotkali się, by 
ten jeden raz w roku wspólnie przemierzyć trasę po 
gminie Sitkówka-Nowiny. – Dotychczas nasze rajdy 
organizowaliśmy co najmniej 6-7 razy w sezonie, 

w tym roku, z powodu koronawirusa nie było dane 
nam się spotkać – wyjaśnia wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz.

Pomimo niesprzyjającej pogody na starcie przy 
basenie Perła zjawiło się około 40 osób. Stamtąd 
wspólnie wyruszyli w kierunku Zgórska, gdzie za-
trzymali się na chwilę, by uroczyście otworzyć nowo 
wybudowaną ścieżkę rowerową. Dokonały tego naj-
młodsze uczestniczki rajdu Klara Wieczorek i Kasia 
Kasperek, którym towarzyszyła Ania Kasperek. W 
przyszłości ścieżka połączy gminę Sitkówka-Nowiny 
z miastem Kielce. Dzięki temu będzie można doje-
chać ścieżką rowerową z Kielc do Chęcin. Wybudo-
wany został także odcinek ścieżki wzdłuż drogi po-
wiatowej w Zgórsku (ulica Szewska), który będzie 
łączył pierwszy odcinek z już istniejącym odcinkiem 
ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Zgór-
sko i Szewce. – Gmina Sitkówka-Nowiny jest pierw-
szą gminą, która zrealizowała budowę ścieżek rowe-
rowych w ramach ZIT KOF. Pragnę złożyć serdeczne 
gratulacje na ręce Pana Wójta, który nad wyraz 
stara się, by przyznane gminie środki zewnętrze zo-
stały wykorzystane – podkreślał obecny na otwarciu 
Mieczysław Pastuszko kierujący Biurem ZIT KOF.
Po uroczystości rowerzyści wyruszyli w dalszą dro-
gę. Wspólnie przemierzyli 15 km, a finał ich wy-
cieczki po gminie miał miejsce, tradycyjnie już, na 
terenie świetlicy w Szewcach. Tam uczestnicy wirtu-
alnego wyzwania odebrali swoje nagrody i medale. 
Na wszystkich czekały także upominki od prezesa 
Regionalnej Organizacji Turystycznej Marcina Pięta-
ka, który pojawił się na rajdzie z okazji przypadają-
cego Światowego Dnia Turystyki. Można było spró-
bować swoich sił na torze przeszkód oraz nauczyć 
się udzielania pierwszej pomocy. Pomagali w tym 
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach. •

• Nauka pierwszej pomocy pod czujnym okiem policjantów.
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W Woli Murowanej powstaje pierwszy w gminie 
Sitkówka-Nowiny ogród społeczny. Do akcji sadze-
nia roślin włączyli się mieszkańcy oraz władze sa-
morządowe.

Już od wczesnych godzin rannych w sobotę, 12 
września, widać było ruch na placu zabaw naprze-
ciwko remizy. Dziesiątki drzew i krzewów, palisady, 
pergole – wszystko miało zostać zasadzone i zamon-
towane w powstającym tutaj ogrodzie społecznym, 
którego inicjatorem jest stowarzyszenie „Siła Woli”. 
– Pomysł pojawił się tuż po powstaniu placu zabaw. 
Jest tu dużo przestrzeni i urządzeń, ale brakuje ro-
ślin i miejsca,  w którym można by wypocząć. Po-
stanowiliśmy coś z tym zrobić – wyjaśnia prezeska 
stowarzyszenia Kamila Piotrowicz.

Środki na ten cel pozyskano z wielu źródeł.                          
– Ogromnej pomocy udzieliła nam fundacja „Wspól-
nie” działająca przy Lafarge Polska, wystąpiliśmy 
też o mikrogrant do gminy, część roślin pochodzi              
z projektu „Ogród na pTAK”, a współpracujące              

Pożegnanie lata w Woli

• Ogród sadzili i duzi, i mali.

• Warsztaty zdrowego odżywiania.

z nami Szkolne Koło Caritas pozyskało środki z kon-
kursu „Laudato Si” organizowanego przez Caritas 
Polska – wyjaśnia Kamila Piotrowicz.

Pierwszych nasadzeń dokonano jeszcze kilka mie-
sięcy temu. Niestety, część roślin nie przyjęła się      
z powodu trwającej przez długi czas suszy, jednak 
nie zniechęca to organizatorów. – W minioną so-
botę zasadziliśmy naprawdę dużo drzew i krzewów, 
zarówno ozdobnych, pod którymi będzie można się 
schować, kiedy urosną, jak i tych, z których w przy-
szłości będzie można zrywać owoce – mówi radny 
Piotr Piotrowicz. – Będą tu śliwy, kasztanowce, ale    
i maliny, borówki czy aronia. Nie zabraknie też rabat 
z kwiatami: różami i tulipanami – wylicza.

Już wkrótce w ogrodzie zostaną zamontowane 
zbiorniki na deszczówkę, powstanie też łąka kwiet-
na. To jednak nie koniec działań. – Chcielibyśmy 
tu wspólnie wybudować meble ogrodowe z palet,        
w których będzie można spędzać wolny czas. Marzy 
nam się, by miejsce to stało się centrum spotkań       
i aktywności mieszkańców Woli – mówi Piotr Pio-
trowicz.

W sobotnie popołudnie nie tylko sadzono rośliny, 
ale i doskonale się bawiono. Gmina Nowiny wspól-
nie ze stowarzyszeniem Siła Woli zorganizowała bo-
wiem pożegnanie lata. Pracom w ogrodzie społecz-
nym towarzyszyły gry i zabawy rodzinne, animacje 
dla dzieci i disco pod chmurką. Wydarzenie zostało 
zorganizowane w formie pikniku sąsiedzkiego. Nie 
zabrakło spotkań z ekspertami: psychodietetyczką, 
od której można było dowiedzieć się, jak zdrowo się 
odżywiać,  a także z pracownikami Banku Żywności, 
którzy wyjaśniali, jak nie marnować jedzenia. Na 
zakończenie spotkania wszyscy bawili się podczas 
disco pod chmurką, odtańczono też układ taneczny 
#JerusalemaDanceChallenge. •

• Gry i zabawy rodzinne na świeżym powietrzu.
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Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Kas 
Oszczędności dla Szkoły Podstawowej w Nowinach

W corocznym "Konkursie SKO dla Szkół i Nauczycieli" 
nasza placówka otrzymała Nagrodę II Stopnia, rów-
noznaczną z gratyfikacją finansową w wysokości 2 
tysięcy złotych. Szkolny opiekun SKO został uhonoro-
wany Srebrną Odznaką.
Szkolna Kasa Oszczędności to najstarszy, największy 
i jednocześnie najnowocześniejszy program edukacji 
finansowej dla dzieci. SKO to przedsięwzięcie wykra-
czające daleko poza finanse. Koncentruje się też na 
szeroko pojętej edukacji w zakresie przedsiębiorczo-
ści, ekologii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy 
cyberbezpieczeństwa. W szkole inicjowanych jest 
wiele działań zgodnych z założeniami programu, o 
których szczegółowo można dowiedzieć się odwie-
dzając blog SP Nowiny SKO, prowadzony na platfor-
mie internetowej Szkolne Blogi. 
Zachęcamy rodziców, aby zapisywali swoje dzieci do 
programu SKO w roku szkolnym 2020/2021. Ubiegły 
rok szkolny był rekordowy pod względem przystą-
pienia nowych członków do projektu banku PKO BP. 
Skład młodych SKO-wiczów został powiększony o 34 
osoby, a łączna ilość uczniów naszej szkoły, posiadają-
cych własne konto bankowe zamyka się w liczbie 75.

Opiekun SKO
Robert Jedynak

Sportowcy w Nowinach
W dniu 30.09.2020 Liceum Sportowe w Nowinach 
odwiedził Paweł Golański – były piłkarz m.in Koro-
ny Kielce, Steua Bukareszt oraz reprezentant Polski,          
a obecnie komentator sportowy, który opowiadał na-
szym młodym zawodnikom o roli i znaczeniu świado-
mości w planowaniu i realizowaniu kariery piłkarza.

Dzień później w szkole  pojawiła się  Aleksandra 
Adamska – siatkarka,  która wywalczyła pierwsze        
w historii medale Mistrzostw Świata dla Polskiej Fe-

Wieści z placówek edukacyjnych
deracji Tenisa Plażowego. To  Była zawodniczka klubu 
1.FC AZS AWF Katowice z którym grała w Ekstralidze i 
kadrowiczka reprezentacji Polski do lat 19. Pani Alek-
sandra opowiedziała o swojej karierze i przeprowa-
dziła pokazowy trening.

Sport, muzyka i patriotyzm
Wydawałoby się, że te trzy rzeczy niewiele mają ze 
sobą wspólnego. Uczniowie Liceum z klasami mi-
strzostwa sportowego w ZSP w Nowinach udowad-
niają, że jest zupełnie inaczej. 
25 września trzydziestoosobowa grupa uczniów na-
szej szkoły – uczestników projektu „Łączy nas pasja, 
łączy patriotyzm”, wzięła udział w grze miejskiej „Śla-
dami primadonny”. 

Przemierzając ulice Kielc i wykonując różnego typu 
zadania, młodzi ludzie poznawali historię życia Alek-
sandry Klamrzyńskiej-Stromfeld – światowej sławy 
śpiewaczki operowej, która swoje życie związała 
między innymi z kielecczyzną. Szukając miejsc zwią-
zanych z artystką, młodzież rywalizowała o główną 
nagrodę – bilety do kina. Rywalizacja była zacięta. 
Należało wykazać się wiedzą , sprawnością, spostrze-
gawczością i kreatywnością. Najlepszą z najlepszych 
okazała się drużyna w składzie: Norbert Rzadkowski 
(kl. II a), Wiktor Bilski, Paweł Balcerek, Aleksander 
Świtoń, Oliwier Świtoń, Borek Adrian (kl. I a). Pozo-
stali uczestnicy otrzymali słodkie upominki.
Już wkrótce uczestnicy projektu „Łączy nas pasja, łą-
czy patriotyzm” wezmą udział w cyklu warsztatów po-
święconych Aleksandrze Klamrzyńskiej – Stromfeld.
Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom, że 
patriotyzm to również godne reprezentowanie swo-
jego kraju czy to na polu rywalizacji sportowej czy to 
w operze. 
Opiekunkami projektu są: pani Hanna Krzysztofek 
(nauczycielka historii), pani Edyta Polska (nauczyciel-
ka języka polskiego). Projekt merytorycznie i mental-
nie wspiera pani dyrektor Kornelia Bem-Kozieł.
Hanna Krzysztofek

• Paweł Golański odwiedził Liceum Sportowe w Nowinach.

• Gra miejska.
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Poznawali gminę
Uczniowie klas ósmych wzięli udział w rajdzie pie-
szym, przebiegającym przez ciekawe zakątki gminy 
Sitkówka-Nowiny. Na trasie liczącej 16 km znalazły 
się: okolice Jaskini Raj, kamieniołom Szewce oraz 
pomnik upamiętniający zwycięską bitwę z wojskiem 
niemieckim, jaką stoczył 3. Pułk Piechoty Legionów
AK pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego”. 

Podczas odpoczynku na terenie Gminnego Ośrodka
Kultury „Perła” w Szewcach, uczniowie mogli posilić 
się kiełbaskami upieczonymi na grillu oraz miło spę-
dzić czas w swoim towarzystwie.

Muzogram w Kowali
W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
„Kreatywność budzi w nas muzyka… Muzogramowa 
przygoda dla nauczyciela i dla smyka!” uczniowie klas 
1-3 uczęszczający na zajęcia muzyczne zrealizowali 
pierwsze zadanie projektowe. Na początek wyjaśnij-
my czym jest Muzogram. Muzogram to znaki graficz-
ne, osadzone w danym utworze muzycznym, świetnie 
wpływające na koordynację słuchowo – wzrokowo 
– ruchową. Dzięki nim jesteśmy aktywnymi słucha-
czami muzyki.  We wrześniu aktywnie słuchaliśmy 
utworu "Contradanza nr 3" Ludviga van Beethovena.  

Pierwsza przygoda z Muzogramami rozpoczęta!

PONIEDZIAŁEK         10:00 – 18:00
WTOREK                     9:00 – 17:00
ŚRODA                        9:00 – 17:00
CZWARTEK                 9:00 – 17:00
PIĄTEK                        8:00 – 16:00

GODZINY PRACY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W NOWINACH

KONTAKT TELEFONICZNY: 722 164 499, 41 347 50 69

• Rajd po gminie.

• Muzogram w Kowali.
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Wierszem pisane

Zatrzymam płynące łzy
             nie ukryję w dłoniach łez

             nie uciszę mojej duszy
             tyle wspomnień we mnie jest

             nic ich nigdy nie zagłuszy

             nazbyt często serce boli
             świat jest wokół pełen zła

             w oczach wciąż jest dużo soli   
             dusza w ciele często łka

            może czas wyciszyć siebie
            spojrzeć inaczej na świat

            spojrzeć na chmury na niebie
            które wiatr swą siłą gna

            zatrzymam płynące łzy
            nie ma po co ich wylewać

            przy mnie zawsze jesteś ty
            nie warto na świat się gniewać

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.

Nasz chleb powszedni
Ten chleb powszedni codziennie zjadamy,
wyrośnięty, smaczny, pachnący,
świeży, chrupiący i rumiany,
od dawnych lat przez wszytskich
ludzi, na całym świecie szanowany,
ten chleb niech na wszystkich
stołach króluje, niech nam go
nigdy nikomu nie brakuje
on jest dla wszystkich ludzi
znany wszędzie w domach
w szkołach, szpitalach, warsztatach
i w urzędzie, kiedy po ślubie mlodzi wracają
to rodzice chlebem i solą w progu witają
i mówią do nich, by im nigdy nie brakło 
soli i chleba, bo to jest w domu pierwsza potrzeba
a gdy do wigilijnej kolacji zasiadamy 
to na bialym obrusie na talerzu
chleb i opłatek zawsze witamy
i zapraszamy na każdy stół

by w żadnej rodzinie nie był głód
a przynosił wiek zdrowia i radości,
100 lat życia i pomyślności,
a kiedy bochen chleba kroimy,
to zawsze znak krzyża na nim robimy 
za ten chleb każdy Panu Bogu dziękuje
i niech ten chleb na całym świecie 
w każdym domu na stole
króluje a każdy rolnik jedną ręką
szuka, w ziemi chleba, a drugą reką
sięga do Pana Boga do nieba

Henryka Brzoza

retrospekcja
noc nabrzmiała czernią, 

w pokoju ani żywego, ani ducha.
tylko ja i cisza.

rozkruszam ją w palcach,
żeby mniej bolała. 

pragnę dostrzec cień.
światło odbija się od szyby,

ciemność przykleja do twarzy,
bose stopy dotykają podłogi.

rozplątuję nasze chwile,
obracam w spojrzeniu,

jakby miały wrócić.
rozpamiętywanie.

fotografia na przybitym do ściany haczyku.
uczę się żyć na nowo.

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Wielki rozwój sportu w gminie
26 września 2020 r. przed meczem pomiędzy GKS 
Zio-Max Nowiny i Lubrzanką Kajetanów dokonano 
uroczystego otwarcia nowych szatni, a w Nowi-
nach pojawili się sponsorzy i sympatycy GKS.

Choć oficjalne otwarcie zmodernizowanego stadio-
nu w Nowinach miało miejsce już dwa lata temu, 
przez ten czas władze gminy i klubów sportowych 
nie próżnowały. – Staramy się dbać zarówno o pił-
karzy, jak i infrastrukturę sportową, zapewniając im 
możliwości trenowania na jak najwyższym poziomie 
– podkreśla wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
W ostatnim czasie udostępniona do użytkowania 
została sportowa część rozbudowanego ośrod-
ka kultury. - Znajdują się w niej szatnie dla piłka-
rzy, gabinet masażysty, pokoje trenerów i sędziów 
oraz siedziba GKS Nowiny, klubu z ponad 45-letnią 
tradycją – wylicza Jacek Kania, dyrektor GOK Perła             
w Nowinach. – Bezpośrednio z szatni znajduje się 
wyjście na boisko, co jest z pewnością ułatwieniem 
dla piłkarzy – dodaje.

Podczas wydarzenia doszło do podpisania porozu-
mienia o współpracy w zakresie szkolenia dzieci         
i młodzieży w piłce nożnej. – Zależy nam, by w gmi-
nie zapewnić jednolity, kompleksowy rozwój piłka-
rzy od najmłodszych lat aż do grup seniorskich, dla-
tego od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do 
podpisania w tym zakresie porozumienia pomiędzy 
klubami sportowymi działającymi na terenie gminy, 
tj. Nowińską Akademią Futsalu, GKS Futsal Nowiny 
i GKS Nowiny. Chcemy też wesprzeć liceum sporto-
we wychowankami klubów, tak, by mogło ono jak 
najprężniej się rozwijać – wyjaśnia Przemysław Ci-
choń, prezes GKS Nowiny. – Najważniejsze dla nas 
jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży, piłka nożna cieszy się w naszej gminie 
niesłabnącym powodzeniem. Jestem przekonany, 
ze integracja klubów piłkarskich szkolących mło-
dzież     z terenu gmin przyniesie ogromne korzyści 
– podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Tego dnia podpisano także list intencyjny dotyczący 
organizacji w 2021 r. międzynarodowego turnieju 
młodzieżowego piłki nożnej na terenie obiektów 
sportowych w Nowinach. Sygnatariuszami listu są 
gmina Sitkówka Nowiny, firma Trzuskawica SA oraz 
fundacja „Ja też mam marzenia”. •

• Otwarcie nowej siedziby GKS Zio-Max Nowiny.

• Podpisanie porozumienia pomiędzy klubami piłkarskimi.

• Od lewej: wójt Sebastoian Nowaczkiewicz, Agnieszka Ma-
zur dyrektor marketingu Trzuskawica SA, Tomasz Popiela pre-
zes fundacji „Ja też mam marzenia".
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Trenuj karate kyokushin
Dużym zainteresowaniem cieszy się nowa sekcja 
karate w Nowinach. Grupa dedykowana jest dla 
dzieci w wieku 4-6 lat.

Zajęcia odbywają się w środy o 17.30 w sali gim-
nastycznej SP w Nowinach. – Zajęcia mają charak-
ter rekreacyjny. – Dzieci uczą się na nich podsta-
wowych technik karate poprzez zabawy ruchowe. 
Chcemy od małego zaszczepić w nich zamiłowanie 
do sportu. Być może wśród nich są przyszli mistrzo-
wie – mówi sensei Andrzej Białek.

Klub Karate Kyokushin „Chikara” prowadzi od 
września 2017 zajęcia karate w Szkole Podsta-
wowej w Nowinach. Prowadzona od czterech lat 
grupa dedykowana jest dla dzieci powyżej 7 roku 
życia. W klubie „Chikara” trenuje obecnie ponad 
300 osób w 17 sekcjach mieszczących się w Kiel-
cach i na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Nowinach prowa-
dzi sensei Andrzej Białek.
 
ZAPISY: w ciągu całego roku pod nr tel. 500 893 345 
oraz przez formularz online.

Szczegóły na stronie dedykowanej zapisom: https://
chikara-zapisy.business.site/ •

Dobra passa nowińskich piłkarzy
Po dwunastu kolejkach GKS Zio-Max Nowiny znaj-
duje się w pierwszej trójce najlepszych drużyn 
czwartej ligi.

– Nasza gra się ustabilizowała, popełniamy mniej 
błędów niż na początku rundy jesiennej – mówi 
prezes klubu Przemysław Cichoń. – Nie lekceważy-
my jednak przeciwnika, przed nami jeszcze wiele 
meczów, które musimy rozegrać – dodaje.
We wrześniu GKS Zio-Max Nowiny sprzyjała dobra 
passa. Nowińska drużyna zwyciężyła aż czterokrot-
nie: z Partyzantem Radoszyce (4:0), GKS Rudki (5:2), 
Lubrzanką Kajetanów (2:0) i TS 1946 Nidą Pińczów 
(2:1). Jedynie Olimpia Pogoń Staszów pokonała GKS 
Zio-Max Nowiny 5:4. 

Sukcesy odnosi także futsalowa pierwszoligowa dru-
żyna GKS Ekom Invex Remedies Nowiny. Po trzech 
kolejkach zespół ma za sobą jedno zwycięstwo (FK 
Stal Mielec 6:4), jden remis (Unia Tarnów 2:2) i jed-
ną przegraną (Heiro Rzeszów 7:4). •

• GKS Zio-Max Nowiny - Lubrzanka Kajetanów.
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Weź udział w ankiecie
Informujemy, że działając na podstawie: art. 17 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) 
oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277), 
Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do strategii 
rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzeniem NR WG.0050.95.2020 Wójta Gminy 
Sitkówka-Nowiny powołano zespół do opracowa-
nia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2021-
2027.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej an-
kiety, mającej na celu identyfikację problemów 
społecznych występujących w naszej gminie. Dane 
uzyskane z ankiety, posłużą opracowaniu diagnozy, 
która stanie się podstawą skonstruowania strategii 
oraz podejmowania działań służących zapobieganiu 
niekorzystnym zjawiskom społecznym.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpD-
1cSFkdRr6 IZz -Z3oRWZlLQFeWzM1oaILuODA-
RzWYGPvbQ/viewform •

GOPS w Sitkówce-Nowinach

Walne zebranie członków LGD
W dniu 10 września 2020 roku o godz. 13.15 w auli 
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach odbyło 
się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”. Celem 
posiedzenia było merytoryczne i finansowe przed-
stawienie zadań zrealizowanych przez LGD w 2019 
r., zaprezentowanie planu działań na 2020 r. oraz 
wybór nowych władz stowarzyszenia.

Otwarcia oraz powitania gości dokonał Wójt Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz, 
który wyraził swoje zadowolenie, że posiedzenie 
odbywa się w nowo wybudowanym budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. Zebra-
nie poprowadził tradycyjnie Prezes Zarządu Pan 
Marcin Dziewięcki, który zgłosił się na przewodni-
czącego Zebrania. W kolejnych punktach sprawoz-
dania z działalności Rady Stowarzyszenia i komisji 
rewizyjnej przedstawiły przewodnicząca Rady Pani 
Zofia Stokowiec i Przewodnicząca komisji rewizyjnej 
Pani Renata Posłowska. Przewodnicząca Rady Pani 
Posłowska po przedstawieniu sprawozdania w imie-
niu komisji rewizyjnej zawnioskowała o udzielenie 
absolutorium Zarządowi za działalność w 2019 roku.

W dalszej części zebrania Prezes Zarządu Marcin 
Dziewięcki przedstawili działalność LGD w 2019 
roku, a Wiceprezes Monika Piotrowska omówi-
ła szczegółowo sprawy finansowe i zrealizowane 
w tym czasie zadania. Pan Sławomir Trzebiński z 
biura rachunkowego zaprezentował sprawozdanie 
finansowe, a Wiceprezes Jacek Kania  zrelacjono-
wał  projekty zrealizowane przez Grantobiorców, 
każdorazowo uzupełniając swoją wypowiedź o krót-
kie omówienie zakresu poszczególnych zadań oraz 
informację dot. wysokości kosztów całkowitych i 
wysokości dofinansowania. Wiceprezes Pan Jacek 
Kania podkreślił także, że to, co zostało zaprezen-
towane, to efekt końcowy poprzedzony często wie-
loma miesiącami pracy i starań zarówno osób przy-

gotowujących dokumenty aplikacyjne, jak również 
realizujących projekt aż po rozliczenie przez LGD.

W kolejnym punkcie zebrania jednogłośnie udzie-
lono absolutorium Zarządowi z działalność w 2019 
roku oraz w całym okresie jego działalności i przy-
stąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia. 
Walne Zebranie i w tym przypadku było jednogło-
śne i w skład Zarządu weszło troje dotychczasowych 
członków tj. Prezes Marcin Dziewięcki, Wiceprezesi 
Jacek Kania i Monika Piotrowska. Bez zmian pozo-
stała także komisja rewizyjna: Przewodnicząca Re-
nata Posłowska, Wiceprzewodniczący Rafał Wilk 
i członek Janusz Wojtyś. Z piętnastu do dwunastu 
zmniejszył się skład Rady, a nowymi członkami zo-
stali Pani Magdalena Świąder i Tomasz Puchała. 
Pozostali członkowie, którzy po raz kolejny zostali 
wybrani do Rady to: Zofia Stokowiec – Przewod-
nicząca, Teresa Badowska – Wiceprzewodnicząca, 
Izabela Mroczek – Wiceprzewodnicząca, Jacek  Łój, 
Ewa Fudali, Zofia Soboń, Wojciech Winiarski, Rena-
ta Janusz, Paweł Chmura i Damian Woźniak.

W sprawach różnych o głos poprosił Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny Pan Robert Jaworski, który po-
dzielił się przemyśleniami nt. walnych zgromadzeń, 
na które z racji pełnionej funkcji jest zapraszany. 
Pan Burmistrz Jaworski podkreślił, że każda orga-
nizacja to ludzie, zaś w skład LGD wchodzą ludzie 
aktywni i merytoryczni, dzięki czemu zgromadzeni 
mogli dziś zobaczyć tak wspaniałe przykłady zreali-
zowanych projektów.

Na zakończenie Prezes Marcin Dziewięcki  podzię-
kował wszystkim członkom za wybór nowych władz 
LGD, życzył wszystkim owocnej i aktywnej pracy.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy 
za aktywny  udział!

LGD Perły Czarnej Nidy
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Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie doko-
nał samospisu internetowego nie może odmówić 
przekazania danych w formie wywiadu telefonicz-
nego lub bezpośredniego.

W razie pytań, problemów prosimy dzwonić do 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny do Pani Moniki 
Urbańskiej-Milcarz pod nr tel. 41 347-50-77
Należy również pamiętać, że codziennie w godzi-
nach 8.00 – 20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 
99 będzie można potwierdzić tożsamość rachmi-
strzów spisowych, uzyskać pomoc techniczną i me-
rytoryczną, a wybierając kanał „1” - spisać się przez 
telefon, do czego również zachęcamy.

Chronimy dane naszych respondentów 
Dane przekazywane w ramach Powszechnego Spi-
su Rolnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli 
są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to 
znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację kon-
kretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że realizu-
jąc spisy nigdy nie pytamy o numer konta, czy karty 
kredytowej, a dane osobowe respondentów nie są 
nigdzie przekazywane. 

Udział w spisie jest obowiązkowy, więc trzeba i war-
to się spisać, ponieważ dla wszystkich #liczysięrol-
nictwo.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę
spisrolny.gov.pl •

Spisz się!
O tym, że liczy się rolnictwo przekonamy się już 
wkrótce podczas Powszechnego Spisu Rolnego 
(PSR), który będzie przeprowadzony na terenie 
całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 
r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie reali-
zowane co 10 lat. Pozwala zbadać zarówno wiel-
kość jak i kierunek zmian zachodzących w polskim 
rolnictwie. Spis rolny jest przeprowadzany wśród 
osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości praw-
nej, które są użytkownikami gospodarstw rolnych.

Dlaczego spis rolny jest ważny? Wiemy, że to co ro-
bicie jest potrzebne!
Powszechny Spis Rolny zapewnia dane na najniż-
szym poziomie podziału terytorialnego (gminy), 
które są niezbędne do prowadzenia polityki regio-
nalnej, oceny rozwoju gospodarki rolnej oraz ana-
lizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
lat 2010-2020. Ponadto dane zebrane podczas spisu 
rolnego zostaną wykorzystane do oceny instrumen-
tów Wspólnej Polityki Rolnej, w tym negocjacji
w ramach UE - rodzaju oraz wielkości dopłat dla rol-
nictwa i obszarów wiejskich. Istotne będzie także 
zbadanie wpływu rolnictwa na środowisko, krajo-
braz i zmiany klimatyczne.

Od 1 października 2020 spis będzie przeprowadza-
ny przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem 
urządzenia mobilnego. Na terenie naszej gminy jest 
Pani Ilona Caban.
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START:  SOBOTA 10.10.2020,  GODZ.  9:00

SZKOŁA DLA
RODZICÓW I

WYCHOWAWCÓW
Pedagodzy: Monika Majkowska, Małgorzata

Kowalewska

CYKL 10 WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH 
 DLA RODZICÓW Z TERENU GMINY SITKÓWKA-NOWINY

Projekt "Szkoła dla rodziców" sfinansowano ze środków

 Gminy Sitkówka-Nowiny

Zapisy i informacje: stowarzyszenie.sila.woli@gmail.com lub tel. 501-784-144

ZDROWY

KRĘGOSŁUP

Wola Murowana

Remiza OSP

WTORKI

godz. 18:00

Cykliczne zajęcia fitness

Zajęcia profilaktyczne,

wzmacniające gorset

mięśniowy, w celu

odciążenia kręgosłupa.

Prowadzone w wolnym

tempie i płynnie, dzięki

czemu każdy może z nich

skorzystać.

Na zajęcia należy zabrać

matę lub duży ręcznik.

WSTĘP WOLNY!

Instruktor:

 Monika Putowska-Kulińska
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         NNaakkaarrmm  zzwwiieerrzzaakkaa  
PPrrzzeekkaażż  kkaarrmmęę  ii  aakkcceessoorriiaa  ddllaa  kkoottóóww  wwoollnnoożżyyjjąąccyycchh  zz  kkoocciicchh  ddoommkkóóww  ww  NNoowwiinnaacchh  
ii  ddoo  ffuunnddaaccjjii  zzaajjmmuujjąącceejj  ssiięę  bbeezzddoommnnyymmii  ppssaammii..  

 
 

WWrrzzuućć  ddoo  ppuuddłłaa;;  

- suchą i mokrą karmę dla psów i kotów 

- koce, ręczniki, legowiska dla psów, smycze, obroże, szelki, obroże itp. 

- miski na żywność 

  

PPuuddłłaa  zznnaajjddzziieesszz  ww  mmiieejjssccaacchh  ttaakkiicchh  jjaakk::  

- Szkoła Podstawowa w Kowali 

- Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 

- Szkoła Podstawowa w Nowinach 

- Liceum Ogólnokształcące w Nowinach 

- Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

ZZbbiióórrkkaa  ttrrwwaa  oodd  1122..1100  ––  3300..1100..22002200rr..  
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MAGICZNY 
DZIEŃ 
SENIORA 
 

  

  

Wójt Gminy Sitkówka – Nowiny 

Sebastian Nowaczkiewicz 
Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach  

zapraszają na: 

      Magiczny Dzień Seniora 
Muzycznie: Koncert muzyki lirycznej 
na żywo; 

Artystycznie: Spektakl z elementami 
muzyki i teatru. 

Zapraszamy na niezapomniany 
wieczór pełen wyjątkowych wrażeń ! 

22 
PAŹDZIERNIKA  

GODZINA 
18:00  

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
PERŁA W NOWINACH 


