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Siła jest w nas!

Co prawda w tym numerze „Głosu Nowin” przeczytacie jedynie o kilku inicjatywach stowarzy-
szeń działających na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, ale jest ich coraz więcej. Nie ma dnia, 
byśmy wraz z moim zastępcą Łukaszem Barwinkiem nie konsultowali pomysłów na integrację 
naszej społeczności. Zajęcia sportowe, udział w wydarzeniach kulturalnych, dodatkowe zajęcia 
dla dzieci i młodzieży – nasza gmina rozwija się nie tylko pod kątem realizowanych inwestycji, 
ale również społecznie. Dzięki temu jesteśmy bliżej siebie: naszych sąsiadów, znajomych, przy-
jaciół, a to niezwykle ważne w czasach, gdy spędzanie czasu przed komputerem i telewizorem 
stało się normą. Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi pomysłami, zakładania stowa-
rzyszeń, sięgania po granty - w ten sposób sprawiamy, że nasza gmina staje się dokładnie taka, 
jaką chcielibyśmy ją widzieć.

Równie ważna w mijającym miesiącu okazała się informacja o odnalezieniu śladów obozu wa-
rownego Władysława Łokietka z początku XIV wieku na terenie Zgórska. Oczywiście, póki co 
to dość realna hipoteza, którą potwierdzą dopiero badania archeologiczne. Niemniej jednak 
zapraszam do przeczytania wywiadu z historykiem Dariuszem Kaliną o tym znalezisku.

Nadchodzi wiosna – lada dzień wszyscy zapomną o paleniu w piecach i otaczającym nas smogu. 
To najlepszy moment, aby pomyśleć o wymianie pieca na bardziej ekologiczny. Przypominam, 
że gmina Sitkówka-Nowiny dofinansowuje takie działania, a dodatkowe środki, na przykład na 
wymianę instalacji, można pozyskać z programu „Czyste Powietrze”. Warto zainteresować się 
tym tematem!

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny



GŁOS NOWIN  • LUTY 2019  

4

Podczas styczniowej sesji Rady Gminy przez jednego 
z mieszkańców została poruszona kwestia wysokości 
dofinansowania do wymiany pieców w gminie Sitków-
ka-Nowiny.

Mieszkaniec podnosił, że dofinansowanie do wymiany 
pieców jest zbyt niskie. Jego głos poparła radna Halina 
Musiał, która obecnie jest na etapie wymiany pieca: – Ja 
Pana w pełni popieram odnośnie dofinansowania do pie-
ców gazowych, bo sama to przechodzę i wiem, ile to kosz-
tuje. Z tym, że na grudniowej sesji zwracałam tutaj uwagę 
mówiąc, że ta dotacja jest trochę za mała, niestety, nikt 
mnie nie poparł – mówiła podczas sesji.

Przypomnijmy: podczas grudniowej sesji Rada Gminy 
zmieniła nieco zasady udzielania dotacji celowej na wy-
mianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanie-
czyszczeń powietrza. Obecnie dofinansowanie obejmuje 
wymianę źródeł ciepła z paliwa stałego na gazowe, a także, 
w przypadku braku sieci gazowej – węglowe i pelletowe 
piątej generacji w budynkach mieszkalnych w nierucho-
mościach położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 
Programem objęta jest również instalacja źródeł ciepła 
w nowo budowanych budynkach mieszkalnych. Benefi-
cjentami programu mogą być osoby fizyczne zamieszka-
łe i zameldowane na terenie gminy, które posiadają tytuł 
prawny do nieruchomości, na której będą realizowane 
przedsięwzięcie. Dotacja może być udzielona tylko jeden 
raz dla danej nieruchomości. Dofinansowanie udzielane 
jest w formie refundacji. Oznacza to, że mieszkaniec może 
otrzymać środki finansowe po złożeniu wniosku i zakoń-
czeniu inwestycji. Dotacja nie może przekroczyć kwoty 
3000,00 zł brutto, jednak nie więcej, niż 50% kosztów ca-
łego przedsięwzięcia.

 – Zawsze możemy wrócić do dyskusji i ewentualnie roz-
ważyć i zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowych 
widełek kwoty dofinansowania. Rozmawiając z miesz-
kańcami, którzy składają wnioski o dofinansowanie, nie 
spotkałem się z głosami niezadowolenia. Myślę, że ważne 
jest, że od tego zaczęliśmy, nie jesteśmy jedyną instytucją, 

Dyskusja o dofinansowaniu do wymiany pieców
która przyznaje dofinansowanie. Teraz tych programów 
jest coraz więcej, może te kwoty dofinansowania będą 
coraz wyższe, zawsze możemy pomyśleć o innych rozwią-
zaniach, o wyższym dofinansowaniu w miarę możliwości. 
Biorę Pana głos pod uwagę jako zasadny, starajmy się osią-
gnąć kompromis i bierzmy pod uwagę wszelkie aspekty – 
podkreślał wicewójt Łukasz Barwinek.

Jak to jest w innych gminach?
Część gmin w naszym regionie również dofinansowuje 
wymianę pieców na gazowe. W gminach: Chęciny, Mo-
rawica i Strawczyn dofinansowanie wynosi do 3000 zł, 
zaś w gminie Masłów – do 5000 zł. W mieście Kielce na 
maksymalne dofinansowanie w kwocie 5000 zł może li-
czyć osoba, która zlikwiduje piec gazowy i przyłączy się do 
miejskiej sieci centralnego ogrzewania, i pozostałych przy-
padkach – wymiany pieca na gazowy czy pelletowy – do-
finansowanie jest niższe. Z kolei gminy: Miedziana Góra, 
Piekoszów, Zagnańsk czy Daleszyce w ogóle nie dopłacają 
do wymiany pieców.

Pieniądze nie tylko od gminy
Korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w ramach programu Czyste Powietrze można wymienić 
stary piec lub kocioł na paliwo stałe, a także wykonać ter-
momodernizację budynku jednorodzinnego, zainstalować 
odnawialne źródła energii. Program skierowany jest do 
właścicieli domów jednorodzinnych lub osób, posiadają-
cych zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzin-
nego.
Do 2027 r. w całej Polsce zostanie rozdysponowane 103 
mld zł na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz 
termomodernizację. Dofinansowanie będzie udzielane 
w formie dotacji i/lub pożyczki, a maksymalny koszt przed-
sięwzięcia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Wysokość do-
finansowania zależy od kwoty miesięcznego dochodu na 
osobę w rodzinie.

Także na instalacje fotowoltaiczne
Prognozy nie są optymistyczne – już za pięć lat w Polsce 
może zacząć brakować prądu. Jesteśmy bowiem krajem, 
w którym 90% energii pochodzi z elektrowni węglowych, 
korzystających z nieodnawialnych źródeł energii. Możemy 
to zmienić wykorzystując odnawialne źródła energii. Zali-
czamy do nich: wiatr, słońce, wodę, źródła geotermalne, 
biomasę (biogaz, biopaliwa stałe i ciekłe).

Obecnie gmina Sitkówka-Nowiny realizuje tzw. „program 
parasolowy”, w ramach którego 107 gospodarstw domo-
wych zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne 
i solarne. Dofinansowanie na tę inwestycję pozyskano 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego. Obecnie gmina jest na etapie wyłaniania wyko-
nawcy zadania. •

• Dyskutowano m.in. o dofinansowaniu do wymiany pieców.
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31 stycznia 2019 roku na sali konferencyjnej Samo-
rządowego Centrum Kultury w Morawicy odbyło się 
uroczyste podpisanie umów z beneficjentami, którzy 
otrzymali wsparcie w ramach Strategii Rozwoju Lo-
kalnego realizowanej przez Lokalną Grupę Działania 
„Perły Czarnej Nidy” ze środków PROW na lata 2014-
2020. W spotkaniu udział wzięli  włodarze gmin wcho-
dzących w skład LGD.

W ramach projektu organizacje pozarządowe – sto-
warzyszenia, OSP z terenu działania Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Czarnej Nidy” zrealizują 17  grantów. 
W ramach zadania „Zachowanie niematerialnego dzie-
dzictwa lokalnego” przyznano sześć grantów na łącz-
ną kwotę 89 202,20 zł, natomiast w ramach zadania 
„Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony 
środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu” 
dofinansowanie w kwocie 154.821,01 zł trafiło do 11 
wnioskodawców.

• Fundacja PROM i stowarzyszenie Siła Woli zdobyły środki na projekty.

Pieniądze na ekologię i zespoły ludowe
Z terenu gminy Sitkówka-Nowiny dofinansowanie trafi-
ło do stowarzyszenia Siła Woli oraz fundacji PROM.
Projekt realizowany przez stowarzyszenie Siła Woli ma 
na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, poprzez 
szereg działań integracyjnych, edukacyjnych i zaanga-
żowania osobistego na rzecz wspólnego dobra społecz-
ności lokalnej.  W ramach projektu zostanie zorganizo-
wany  rodzinny piknik ekologiczny, rajd Leśną Ścieżką 
Dydaktyczną do Gruchawki k. Kielc, warsztat wyjazdo-
wy do RCNT w Podzamczu i warsztat stacjonarny z kloc-
kami LEGO Edukido.

 – Nasz projekt polega na edukacji ekologicznej miesz-
kańców LGD oraz uświadomieniu ich, że dbanie o śro-
dowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatu przyczynia 
się do zachowania dziedzictwa lokalnego w niezmie-
nionym stanie – mówi prezes fundacji PROM Kornelia 
Bem-Kozieł. – Jednym z najważniejszych elementów 
projektu będzie edukacja ekologiczna polegająca na 
pokazaniu alternatywnych/ekologicznych źródeł ener-
gii. Edukacja ta odbywać się będzie dwutorowo: dla 
młodszego jak i starszego pokolenia poprzez pokazanie 
praktycznych rozwiązań dotyczących ekologii – dodaje. 
W ramach projektu przewiduje się warsztaty ekologicz-
ne w pięciu szkołach na terenie LGD, utworzenie fanpa-
ge poświęconego ekologii i przyrodzie, wydanie i kol-
portaż ulotki dotyczącej ekologii i ekologicznych źródeł 
ciepła, konkurs ekologiczny oraz rajd pieszy.
Drugi z projektów realizowanych przez fundację PROM 
polegać będzie na zakupie elementów strojów ludo-
wych (dla zespołu Szewczanki) oraz  zorganizowaniu 
pikniku ludowego, podczas którego zespoły ludowe za-
prezentują lokalny repertuar artystyczny, a koła gospo-
dyń wiejskich przygotują dla uczestników do degustacji 
tradycyjne potrawy regionalne. •

„Debata" w Bolechowicach i w Kowali
W grudniu ubiegłego roku uczniowie klas V, VI i VII ze 
szkół podstawowych w Kowali i Bolechowicach wzięli 
udział w programie profilaktycznym „Debata”.

Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, ad-
resowany do młodzieży, u której w większości nie na-
stąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. – Celem projektu 
jest zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych 
generowanych przez młodzież, promowanie postaw 
i zachowań abstynenckich, kształtowanie zdrowego 
stylu życia – mówi Anita Dziwoń z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inicjator-
ka akcji.  – Chcemy przekonać młodzież, jak błędne są 
stereotypy obecne wokół, jak choćby stwierdzenia, że 
„wszyscy piją”, „trochę alkoholu nikomu nie zaszkodzi” 
czy, że „nie ma zabawy bez alkoholu”. To błędne i nie-
właściwe stwierdzenia, które niosą za sobą więcej strat, 

niż pożytku – wyjaśnia. – Nowe rozumienie procesu 
profilaktyki jest kwestią działań systemowych z zaan-
gażowaniem nauczycieli, wychowawców, pedagogów 
oraz rodziców. Tego typu spotkanie z interwencja 
otwiera temat w grupie i umożliwia jego kontynuację 
w środowisku szkoły i domu rodzinnym – mówi Albin 
Wróblewski z Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. 
Jana Pawła II. •
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Nieznane dzieje gminy Sitkówka-Nowiny
Niemal trzy godziny dyskutowali w piątek 15 lutego 
o historii gminy Sitkówka-Nowiny z Dariuszem Ka-
liną – historykiem, regionalistą, badaczem dziejów 
miejscowości i zabytków jej mieszkańcy oraz zapro-
szeni goście.

 – Przeświadczenie o tym, że w gminie Sitkówka-No-
winy „nic nie ma” pokutuje nie tylko w całym regio-
nie świętokrzyskim, ale również wśród jej mieszkań-

• Od lewej: Cezary Majcher, Dariusz Kalina, Sebastian Nowaczkiewicz.

Szukając śladów historii

ców. Dotychczas dzieje gminy były traktowane nieco 
„po macoszemu” i niewiele można było dowiedzieć 
się o jej historii, były to jedynie skrawki informacji 
związane w głównej mierze z jej charakterem prze-
mysłowo-górniczym – rozpoczął spotkanie Dariusz 
Kalina – historyk, regionalista, badacz dziejów miej-
scowości i zabytków.
Do niedawna twierdzono, że pierwsze wzmianki 
o gminie Sitkówka-Nowiny pochodzą z drugiej poło-
wy XVI wieku. Dariusz Kalina odnalazł wcześniejsze 
ślady osadnictwa na tych terenach, m.in. obiekt wa-
rowny z początku XIV wieku. Przypomniał również 
o interesujących obiektach znajdujących się tutaj jak 
m.in. klasztorze, letnisku, uzdrowisku, dwóch kopal-
niach żelaza nieudana czy kopalni marmurów.

W 2019 r. gmina Sitkówka-Nowiny podjęła się opra-
cowania monografii gminy. – Mam świadomość tego, 
że przed nami dużo pracy, konieczne będzie także 
przeprowadzenie badań archeologicznych, jednak-
że nie możemy pozwolić na zapomnienie o naszych 
dziejach – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz.

W spotkaniu wziął udział członek zarządu powiatu 
kieleckiego Cezary Majcher. •

W ostatnim czasie gmina Sitkówka-Nowiny rozpoczęła 
współpracę z Dariuszem Kaliną – historykiem, bada-
czem regionu. Dziś rozmawiamy o jego pierwszych, 
nieznanych dotąd, odkryciach na terenie gminy.

Marta Herbergier: Skąd pomysł, żeby zająć się bada-
niem historii gminy Sitkówka-Nowiny? Przecież wszy-
scy mówią, że „tu nic nie ma”…
Dariusz Kalina: Tak, panuje powszechne przekonanie, 
że na terenie gminy Sitkówka-Nowiny pod względem 
historycznym (a co za tym idzie – również turystycz-
nym) nie znajduje się nic szczególnego. Do rejestru za-
bytków nieruchomych gminy i okolic z nią związanych 
wpisany został jedynie park dworski z XIX w., natomiast 
opiece konserwatora podlegają mało znane zespół 
dworski w Zgórsku, kościół św. Izydora w Posłowicach, 
kościół pw. św. Teresy w Sitkówce-Willi, zespół domów 
letniskowych w Trzciance, willa w Sitkówce-Willi (taką 
nazwę spotyka się w źródłach), zespół domów letni-
skowych w Zagrodach, dwa młyny wodne w Trzcinach 
i Sitkówce-Nowinach oraz nieliczne domy wiejskie 
świadczące o etnograficznej przeszłości miejscowości 
wchodzących w skład gminy – w Kowali Małej i w Po-
słowicach.
Dziś już wiemy, że część wpisanych do „opieki” kon-
serwatorskiej obiektów już nie istnieje, np. część zabu-
dowań folwarcznych w Zgórsku. Kulturowy krajobraz 

zdominował przemysł cementowo-wapienny z wielko-
gabarytowymi zabudowaniami przemysłowymi, komi-
nami, w tym również elementy dawnej, nieudanej fa-
bryki aluminium. Mocno akcentowana jest również sieć 
linii kolejowej z rozjazdami z trakcją elektryczną.
Do roku 2015 byłem zatrudniony w Regionalnym 
Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach 
(obecnie OT NID w Kielcach) kierowanym przez Roma-
na Mirowskiego, a potem przeze mnie. W ramach tzw. 
weryfikacji zabytków, dokonywanych co 5 lat, w 2007 
r. odwiedziłem gminę Sitówkę-Nowiny. Tu zacząłem 
poszukiwania wzmiankowanego w źródłach historycz-
nych kopca (form ziemnych, przypominającego stożek), 
goszcząc mimochodem w domu państwa Kadzidłow-
skich w Szewcach. Niczego nie znaleźliśmy – bo, jak się 
okazało, szukaliśmy nie w tym miejscu. Wiosną 2008 r. 
byłem już na tropie tajemniczego obiektu, który znaj-
dował się jakieś 2-3 km dalej.

M.H.: Zatem – już dziś wiemy, że historia gminy nie 
sięga XVI wieku, jak to dotychczas utrzymywano, ale 
jest znacznie wcześniejsza. O jakich konkretnie wyda-
rzeniach mówimy?
D.K.: Odkrycie było dość przypadkowe, po prostu wsze-
dłem w wąwóz znajdujący się za ogrodzeniem domu 
opieki w Zgórsku. Urzeczony urodą miejsca, poszedłem 
dalej, pomimo cieknących strumyczków. Gdy już wy-
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dawało mi się „że to już wszystko”, zza zakrętu dróżki 
wyłonił się olbrzymi kopiec, w widłach dwóch cieków 
wodnych oraz dwie drogi wzdłuż ich koryta. Na szczy-
cie wzniesienia spostrzegłem owalny zarys „grodu”, 
część wyższą od północy w kształcie odwróconej litery 
U z murem kamiennym wzniesionym w technice tzw. 
suchego muru, dzieło aktywnej obrony (ambony strze-
leckiej zlokalizowanej nad drogą dojazdową od zacho-
du) oraz platformę – zapewne dla koni i gospodarczego 
zaplecza od wschodu.

Wszystko wskazuje na to, że obiekt powstał w okresie 
walk Władysława Łokietka z siłami Wacława II z rodu 
Przemyślidów i biskupem krakowskim Janem Muskatą 
o supremację w Małopolsce. Podkreślić należy, że Mu-
skata nie tylko władał w Kielcach, ale również kontro-
lował Kurzelów. Tam znajdowała się siedziba archidia-
konatu kurzelowskiego z grodem warownym. Sam zaś 
Łokietek w tym czasie zawędrował z wojskiem w rejon 
Kielc i świeżo wzniesionego zamku w Chęcinach. A, że 
był tu na pewno z kancelarią, potwierdza wystawiony 
w obozie dokument.
W 1275 r. wieś Hancin (Starochęciny) a zapewne rów-
nież wieś Zgórsko oraz Wszekropy (część m. Chęcin 
zachodnia) i Jerzmianiec (dawniej Hermanowice) na-
leżały do rodu Odrowążów, dziedziców dóbr Chełmce 
i Piekoszów. W okresie walk z Wacławem II, a może 
w okolicznościach okrycia złóż ołowiu w rejonie kielec-
ko-chęcińskim – władca skupił lub zamienił wspomnia-
ne wsie na inne – m.in. zamieniono Chęciny na książęcy 
Chmielnik (tam od tego czasu wymieniani są przedsta-
wiciele tego rodu). Około 1301 r. powstał zamek chę-
ciński z folwarkiem podzamkowym (starochęcińskim) 
oraz klucz 12 wsi. Właścicielem wówczas był Wacław II, 
od 1300 król Polski.
W 1306 r. powstał na terenie wsi Hancin, obecnie Sta-
rochęciny, zamek książęcy (castrum nostrum duca-
le) wymieniony w dokumencie Władysława Łokietka 
w dokumencie obietnicy nadania klucza z 12 wsiami: 
Brseg (Brzegi), Brezno (Brzeźno), Rachcouici (Radko-
wice), Gori (Zgórsko), Zayeczkow (Zajączków), Salessi-
ce (obecnie część wsi Nida) Lesczicza (Leśnica), Cessle 
(Cieśle), Scotniki (Skotniki dziś rejon klasztoru fran-

ciszkanów Chęcinach), Złotniki et wsecropi (dziś rejon 
Czerwonej Góry) oraz rzecz jasna Chęciny (czyli obecne 
Starochęciny).
W 1306 r. walki zostały zatrzymane. Zwycięski książę 
Łokietek zdobył zamki i grody w Dolinie Nidy, posuwa-
jąc się w kierunku Wąchocka, Właśnie zależało mu na 
„dogadaniu się” z przedstawicielami Kościoła, którego 
wsparcia mocno oczekiwał.
Dlatego też w dniu 7 VI 1307 r. miało miejsce odwo-
łanie tzw. wielkiego przywileju wydanego dla biskup-
stwa krakowskiego przez księcia Władysława Łokietka 
na wiecu w Wiślicy. Wydany nowy przywilej obiecywał 
zachowanie przywilejów danych temuż biskupstwu je-
dynie przez Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego, 
zatem wycofano nadaną przez Wacława II wolność for-
tyfikowania m.in. Kielc i Tarczka, oraz obietnicę (nada-
nia zamku chęcińskiego z kluczem wsi.
Następnie w dniu 22 IX 1307 r. w obozie pod zamkiem 
w Chęcinach: książę Władysław Łokietek wydał doku-
ment dotyczący wsi Dzierzaniny, przenosząc ją na pra-
wo magdeburskie. W ten sposób podkreślił swoje zwy-
cięstwo – jako pan Królestwa Polskiego dokonał aktu 
prawnego!
Myślę jednak, że jednym z najciekawszych elementem 
pejzażu kulturowego jest niewątpliwie obóz warowny 
księcia sandomierskiego i krakowskiego – Władysława 
Łokietka.

M.H.: Jakie są kolejne kroki, by odkryć średniowieczną 
tajemnicę gminy Sitkówka-Nowiny?
D.K.: Oczywiście konieczne jest przygotowanie pro-
cedury wpisania obiektu i jego otoczenia do rejestru 
zabytków archeologicznych woj. świętokrzyskiego, Na-
stępnie konieczne będzie przeprowadzenia badań ar-
cheologicznych.

M.H.: Prowadząc swoje dotychczasowe badania od-
krył Pan nie tylko obóz warowny Łokietka. Czy mógłby 
Pan o tym opowiedzieć?
D.K.: Mamy tu jeszcze inne Zamczysko, widoczne na 
mapach z XIX w. w rejonie brzegu Bobrzy, w rejonie Lu-
rowizny.  Obiekt ten został zniszczony w 1885 r. podczas 
prowadzenia budowy linii kolejowej, ale częściowo za-
chował się.
Na terenie dawnej gminy Sitkówka – Nowiny znalazłem 
również w Posłowicach kopalnię rudy żelaza z wczesne-
go średniowiecza, lokalizację kuźnicy (dziś zniszczona 
prowadzonymi pracami wydobywczymi), podobnie 
w Słowiku ()ale ta z XVI w.), . Ponadto pisałem już o pró-
bach stworzenia uzdrowiska w Słowiku. Rewelacyjną 
przyszłość (niespełnioną) prezentują m.in. mapy z poł. 
XIX w. prezentujące budowę olbrzymiej papierni w Soł-
tysach – Woli Murowanej. Tam tez stała XIV wieczny 
kompleks młynów, płuczki rudy, huty ołowiu, zakładu 
przetwórstwa tkanin wełnianych i lnianych i kopnych – 
z czego okolica Chęcin słynęła w okresie średniowiecza 
i okresie nowożytnym.

M.H.: Dziękuję za rozmowę.

• Dariusz Kalina prezentuje miejsce, w którym znajdował się 
obóz warowny.
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„Każdej zimy pędzą saneczki, Z Jabłońskiego górecz-
ki. A dziecięce śmiechy i krzyki, wiatr niesie dokoła, 
i wszystkie dzieci woła. A On patrząc z wyżyn, raduje 
się bardzo. Uśmiecha się zadowolony, wrzawą dzie-
cięcą uszczęśliwiony” (Danuta Kilakiewicz).

Gmina Sitkówka-Nowiny wystąpi z wnioskiem do Mi-
nistra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej 
nazwy dla popularnej wśród mieszkańców gminy tzw. 
„górki Jabłońskiego” położonej w Nowinach tuż nie-
opodal Przedszkola Samorządowego. – Pragniemy 
w ten sposób uczcić pamięć zmarłego w 2003 r. le-
karza Stanisława Jabłońskiego, kierownika pierwszej 
przychodni w Nowinach, oddanego społecznika – 
mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Był on 
niezwykle popularny wśród lokalnej społeczności, nie 

Pamięci Stanisława Jabłońskiego

• Górka Jabłońskiego.

tylko jako lekarz, ale również poprzez krzewienie tury-
styki i sportu głównie wśród dzieci – dodaje.
Stanisław Jabłoński urodził się w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Okres II wojny światowej spędził w Warsza-
wie, zginęli wówczas wszyscy jego najbliżsi. W stycz-
niu 1944 został wywieziony na roboty przymusowe do 
Niemiec, skąd wrócił w maju 1945 r. Po wojnie prze-
niósł się do Tomaszowa Mazowieckiego. Pod opieką 
wujka ukończył studia lekarskie oraz stomatologiczne. 
Pracował w Kraśniku Lubelskim, a następnie w Cemen-
towni „Nowiny”, później – w przychodni w Nowinach, 
której był założycielem i pierwszym kierownikiem. 
Miał opinię przyjaciela wszystkich ludzi, każdemu słu-
żył pomocną dłonią, wspierał i pomagał, szczególną 
opieką otaczając najmłodszych. Z biegiem lat miejsce 
zimowych zabaw dzieci pośrodku osiedla zaczęło być 
nazwane jego imieniem. – Dziś mamy szansę, by po-
toczną nazwę terenu rekreacyjnego upamiętnić w for-
malny sposób. Z całą pewnością doktor Jabłoński na 
to zasługuje – podkreśla wójt.

W dniach od 4 do 22 marca 2019 r. zostaną przepro-
wadzone konsultacje społeczne wśród mieszkańców 
Nowin dotyczące nadania nazwy „Górka Jabłońskie-
go” terenowi rekreacyjnemu zlokalizowanemu w cen-
trum Nowin. - Państwa oddany głos to niezbędny spo-
sób, aby lokalnie zadecydować o tej ważnej społecznie 
sprawie. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą 
o aktywny udział w konsultacjach, co usprawni prze-
bieg procesu administracyjnego. •

Witamy w gminie Sitkówka-Nowiny!
7651 – tylu dokładnie mieszkańców liczyła gmina Sit-
kówka-Nowiny 31 grudnia 2018 r. A to oznacza tylko 
jedno – jest nas coraz więcej!

Nie od dziś gmina Sitkówka-Nowiny jest jednym z na-
jatrakcyjniejszych miejsc do życia – nie tylko dla jej 
mieszkańców, ale również przyjezdnych, którzy coraz 
chętniej osiedlają się właśnie tutaj. Przybywa nas jed-
nak nie tylko z tego powodu. – W 2018 r. urodziło się 
w naszej gminie 89 dzieci. Cieszymy się, że z roku na 
rok rośnie liczba naszych mieszkańców – mówi Anita 
Dziwoń, która na co dzień zajmuje się ewidencją lud-
ności w Urzędzie Gminy.

Z tej okazji w dniu 11 lutego na sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy wójt Sebastian Nowaczkiewicz oraz kie-
rownik USC Maria Turczyn spotkali się z rodzicami po-
ciech narodzonych pod koniec ubiegłego roku. – Iga, 
Maja, Zofia, Emilia, Natan, Nicolas, Antoni, Miłosz, 
Franciszek, Wiktoria, Laura, Miłosz, Katarzyna, Mar-
celina, Joanna, Antoni, Amelia, Julia, Maja – to mali 

obywatele naszej gminy, którzy urodzili się pod koniec 
minionego roku – mówi Maria Turczyn kierownik USC. 
– To juz kolejne spotkanie z rodzicami. Wprowadzi-
liśmy je w ubiegłym roku. Niezwykle cieszą mnie te 
spotkania i rosnąca wciąż liczba nowych mieszkańców. 
Choć to jeszcze nie wszystkie maleństwa, które powi-
tały świat w ubiegłym roku. Kolejne spotkanie przed 
nami już 6 marca – zdradza.

Szczęśliwym rodzicom serdecznie gratulujemy, a ma-
łym mieszkańcom naszej gminy życzymy wszelkiej po-
myślności w życiu! •
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• Witamy na świecie! Witamy w gminie Sitkówka-Nowiny!

Nie bójcie się spotkań z Chrystusem! 
W niedzielę 10 lutego w kaplicy w Szewcach wiernych 
odwiedził biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Ma-
rian Florczyk.

– Przybywam tu, gdyż właśnie odbywa się wizytacja 
parafii pw. św. Bartłomieja w Chęcinach, do której na-
leżycie. Jestem tu, by Was wysłuchać – Waszych uwag, 

ale i radości, by z Wami się spotykać i wspólnie wielbić 
Boga – mówił błogosławiąc mieszkańców Szewc i Za-
wady. W swym kazaniu podkreślił konieczność spotkań 
z Chrystusem, dzięki którym stajemy się lepszymi ludź-
mi. – Może dlatego unikamy Jezusa, aby nie dowiedzieć 
się prawdy o sobie. Spotkania z Jezusem wcale nie są 
łatwe. Spotkania z Jezusem winny być trudne, ale jeżeli 
będziemy unikać tych spotkań, to będziemy budować 
sobie koszmar – życie trudne, zakłamane – podkreślał.
Na początku mszy świętej biskupa powitał proboszcz 
parafii św. Bartłomieja w Chęcinach Jan Kukowski: – 
Dziękujemy, że ksiądz biskup zechciał być z nami spra-
wując Eucharystię, która jest źródłem życia wiecznego 
i aby wygłosić słowo pochodzące od Boga – pełne mi-
łości, dobroci i pokoju. Bardzo się cieszymy, że ksiądz 
biskup zechciał przybyć do kaplicy, aby podziwiać jej 
piękno, a przede wszystkim piękno Was, żywych kamie-
ni. I dlatego, księże biskupie, proszę dziś o modlitwę, 
żeby ksiądz biskup ofiarował tę mszę świętą za wspól-
notę mieszkańców Szewc i Zawady.

Biskupa pomocniczego powitali również mieszkańcy. 
W ich imieniu przemawiał wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz. – W imieniu naszej wspólnoty mieszkań-
ców Szewc i Zawady chcemy wyrazić podziękowanie, że 
zechciał ksiądz być z nami, każda msza tu sprawowa-

• Biskup pomocniczy Marian Florczyk.
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ni wyposażeni w lesie. Pozbawiliśmy ich praktycznie 
wszystkiego, mogli zabrać ze sobą jedynie bieliznę oso-
bistą i dodatkowe okrycie. Tak właśnie wygląda survival 
– wyjaśnia Piotr Marczewski instruktor z Survivaltech 
Kielce jeden z organizatorów wyprawy. – Podczas szko-
lenia kursanci poznają najważniejsze zagadnienia zwią-
zane z radzeniem sobie w sytuacjach ekstremalnych, 
m.in. techniki rozpalania ognia, nawigacja za pomocą 
przedmiotów terenowych, budowa schronienia survi-
valowego czy przygotowanie posiłków i racjonowania 
żywności. Niezwykle ważna jest także psychologia prze-
trwania – dodaje.

Pod gołym niebem na mrozie
W lesie kursanci musieli odnaleźć przygotowane dla 
nich pakunki, dzięki którym mieli przetrwać noc, a póź-
niej trafić do obozu, czyli zdezelowanego szałasu w środ-
ku lasu. A wszystko to w absolutnych ciemnościach, je-
dynie przy niewielkiej pomocy latarek tzw. „czołówek”. 
Jeszcze tylko rozpalenie ogniska przy pomocy huby i już 
mogli układać się do snu. – Nieprawdopodobne jest to 
jak można docenić kawałek ciepłego ogniska w nocy, 
zwłaszcza, ze dziś w nocy było minus cztery stopnie – 
mówi Marcin Chłodnicki. – Nie mieliśmy śpiworów, nie 
mieliśmy karimat, a na kolację zjedliśmy tylko w pół su-
rowe ryby – dodaje Sebastian Nowaczkiewicz. – To zu-
pełnie inne doświadczenie, niż nocleg w górach, zupeł-
nie nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale przyznaję 
– noc pod gołym niebem była wyjątkowa – podkreśla 
Kamil Suchański.

Pierwszy raz w przeręblu
Przez cały dzień kursanci wykonywali prace wokół obo-
zowiska i zdobywali nowe umiejętności. Wczesnym 
popołudniem wyruszyli w 25-kilometrową podróż, 
po drodze zatrzymując się, by w napotkanym jeziorku 
spróbować przygody z morsowaniem. – Spodziewałem 
się, że o tej porze nadejdzie kryzys. Panowie niewiele 
spali, bardzo mało też jedli, konieczne było jakieś wy-
zwanie, które podniesie ich morale, a później pozwoli 
odebrać nagrodę – wyczekiwane już pożywienie. – Zu-

Nocleg pod gołym niebem, ograniczone racje żywie-
niowe, morsowanie, a po wielu godzinach marszu – 
noc w schronie – trzech śmiałków zdecydowało się 
przeżyć wspaniałą przygodę podczas dwudniowego 
szkolenia survivalowego prowadzonego przez instruk-
tora Piotra Marczewskiego. A wszystko to, by po-
magać. Vouchery na szkolenie zostały wylicytowane 
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, który odbył się 13 stycznia 2019 r. Organizatorami 
szkolenia byli gmina Sitkówka-Nowiny i Survivaltech 
Kielce.

Element zaskoczenia
To było niczym scena z filmu – w piątkowy wieczór na 
parkingu leśnym w Kiecach pojawili się Kamil Suchań-
ski przewodniczący Rady Miasta w Kielcach, Marcin 
Chłodnicki radny i Sebastian Nowaczkiewicz wójt gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. Chwilę później zostali pozbawieni 
niemal całego swego dobytku, zawiązano im oczy i wy-
wieziono do lasu. – Element zaskoczenia jest niezwykle 
ważny. Panowie byli przygotowani na to, że będą w peł-

• Kaplica była wypełniona po brzegi.

na jest źródłem łask, abyśmy pokrzepieniem miłosier-
dziem Chrystusa mogli tworzyć prawdziwą wspólnotę 
ludzi wierzących, kochających Boga i bliźnich. Cieszymy 
się tą kaplicą, która jest owocem pracy wielu miesz-
kańców. Będziemy troszczyć się o jej piękno, a przede 
wszystkim, aby była wypełniona w każda niedzielę 
i święta po brzegi – mówił.

To była pierwsza wizyta Biskupa Mariana Florczyka 
w Szewcach. Mamy nadzieję, że odwiedzi gminę Sit-
kówka-Nowiny jeszcze niejeden raz. •

Sceny jak z filmu akcji
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Wieczór pełen nostalgicznych piosenek, ale i ogniste-
go temperamentu tancerek z Kieleckiego Teatru Tań-
ca – za nami Walentynki w gminie Sitkówka-Nowiny. 
Odbyły się one 13 lutego w auli Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach.

Zdjęcie w stylu retro
Wieczór walentynkowy rozpoczęła Sylwia Gajek, która 
zaśpiewała nostalgiczne piosenki o miłości. Wraz z nią 
najpiękniejsze szlagiery nuciła cała publiczność. Chwilę 
później na scenie wystąpił Henryk Skowerski – poeta, 
który zaprezentował wiersze własnego autorstwa. War-
to dodać, że na wszystkich, którzy zdecydowali się spę-
dzić Walentynki z gminą Sitkówka-Nowiny czekała tra-
dycyjnie ławeczka zakochanych, na której mogli zrobić 

pełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać – mówi 
Kamil Suchański, który kąpiel w przeręblu zaliczył po raz 
pierwszy w życiu. – Faktycznie morsowanie dodało mi 
energii, a po kryzysie nie ma ani śladu – dodaje Marcin 
Chłodnicki.

Wszystko, by pomagać
Późnym wieczorem kursanci dotarli do schronu, który 
znajduje się w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny. – To 
wyjątkowe miejsce. Niewiele znam osób, które kiedy-
kolwiek nocowały w schronie, więc jest to dodatkowa 
atrakcja – mówi Sebastian Nowaczkiewicz.

Zdobywanie nowych umiejętności, walka z własnymi 
słabościami, a przede świetna zabawa – tak kursan-
ci podsumowali 36 godzin szkolenia survivalowego. 
– Pomaganie jest proste i cieszę się, że mogliśmy za-
oferować na licytację WOŚP coś, co nie tylko wesprze 
Orkiestrę, ale również sprawi dużo radości – mówi na 
zakończenie wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Nie wiem 
tylko, co jeszcze lepszego możemy wymyślić na kolejny 
finał WOŚP – dodaje. •

Dawne kino i stylowy taniec
sobie zdjęcia. - Oprawione w ramki z pewnością będą 
stanowić miłą pamiątkę tego wieczoru – mówi Edyta 
Bobryk z GOK „Perła” w Nowinach.

W starym kinie
Perypetie miłosne porucznika Niko, którego rodzina 
koniecznie chce zmusić do ożenku wszyscy obejrzeli 
z zapartym tchem. Magia starego kina i zabawna "ko-
media pomyłek" z największymi  gwiazdami przedwo-
jennego kina w  filmie „Manewry miłosne” rozbawiła 
publiczność do łez. – Dziś już nie pamiętamy, jak wy-
glądało dawne kino – bez efektów specjalnych, opar-
te głównie na dialogu i pięknych melodiach. Warto 
czasem wrócić do tego klimatu – mówił po projekcji 
jeden z mieszkańców.

Roxanne i inne taneczne hity
Ze swoim repertuarem wystąpili również artyści z Kie-
leckiego Teatru tańca, cenieni nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie. Kompilacja różnorodnych utworów 
z repertuaru Teatru prezentowanego podczas spekta-
kli na przestrzeni lat przypadła do gustu publiczności. 
Jazz i charleston podkreślały zmysłowość oraz sensu-
alność tańca, doskonale uzupełniając walentynkową 
ofertę gminy. W przerwie organizatorzy zapewnili 
mnóstwo zabawnych konkursów dla widzów, a po za-
kończeniu występów – słodki poczęstunek. •

Na zdjęciu: artystki z Kieleckiego Teatru Tańca
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Z wizytą w Finlandii
W dniach 27.01 – 01.02.2019 delegacja ZPI w Kowali 
przebywała w miejscowości Hyrsinki, Pirkkala w Fin-
landii. Była to pierwsza wizyta zagraniczna w ramach 
nowego projektu Erasmus+ „W zdrowym ciele, zdro-
wy duch”.

Uczestnicy spotkania przez tydzień wykonywali zadania 
projektowe oraz obserwowali pracę fińskiej placówki. 
Mroźna i śnieżna aura umożliwiła codzienne gry i zaba-
wy na świeżym powietrzu. Dzieci miały okazję jeździć 
na sankach, nartach i łyżwach. Gospodarze urządzili cu-
rling na przyszkolnym lodowisku, a uczniowie musieli 
własnoręcznie wykonać drewniane narty, których użyli 
podczas projektowej „Zimowej olimpiady”.
Zmagania olimpijskie zostały przeprowadzone w przy-
jaznej atmosferze, a międzynarodowe drużyny rywali-
zowały ze sobą w oryginalnych konkurencjach: wyścigi 

drużyn na nartach, biegi po zaspach w celu zebrania 
literek i ułożenia hasła, wyścigi zaprzęgiem saneczko-
wym napędzanym siłą własnych nóg czy pokonywanie 
parami łyżwiarskiego toru przeszkód na czas. Wszyscy 
uczestnicy olimpiady zdobyli złote medale.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz 
oraz nauczyciele towarzyszący uczniom wzięli udział 
w dyskusji dotyczącej fińskiego systemu nauczania po-
prowadzonej przez dyrektora szkoły w Hyrsinkach. Omó-
wiono podstawy programowe z poszczególnych przed-
miotów, a także sposób pracy nauczycieli i finansowanie 
placówek edukacyjnych. Dorośli uczestnicy spotkali się 
również z burmistrzem miejscowości Pirkkala, na terenie 
której znajduje się partnerska szkoła. •

tekst i zdjęcia: uczniowie ZPI w Kowali

• Humory dopisywały wszystkim. • Odprawa przed olimpiadą.

• Przedszkolaki odwiedziła wolontariuszka Belén Sanjuanes.

Wolontariusze w Kowali
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali uzyskał sta-
tus Organizacji Goszczącej Wolontariatu Erasmus+. 
W ramach tejże akredytacji nasza placówka ma prawo 
gościć dwóch wolontariuszy z innych państw. Dzięki 
temu od około miesiąca w przedszkolu przebywa mło-
da Hiszpanka – Belén Sanjuanes, która została oddele-
gowana z Regionalnego Centrum Wolontariatu z Kielc.

Belén studiowała edukację wczesnoszkolną na Univer-
sity of Cantabria przez co doskonale sprawdziła się jako 
pedagog pomagając nauczycielom i dzieciom każdego 
dnia. 
W dniach 28 i 29 stycznia 2019 r. Belén przeprowadzi-
ła zajęcia z języka angielskiego w grupach: 4-5 latków 
i 6-latków. Biedronki za pomocą piosenki pt. ,, Head 
shoulders knees and toes” poznawały części ciała. Naj-
większą radość sprawiła im zabawa w parach, której 
celem było pokazanie wybranej części ciała u swojego 
partnera. Nie obyło się bez rysowania postaci. Nato-
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miast Leśne Skrzaty uczyły się nazw ubrań. Specjalnie 
na zajęcia Belén przygotowała model lalki, którą przed-
szkolaki musiały ubrać stosownie do pogody. Dzieci 
były zachwycone nie tylko lekcjami z Hiszpanką, ale też 
samą jej osobą (ciepłą, sympatyczną, pomocną). Każda 
grupa na zakończenie zajęć podarowała Belén własno-
ręcznie zrobiony prezent i laurkę. Poprzez obcowanie 
z sobą z innego kraju przedszkolaki zrozumiały jak waż-
na jest nauka języka obcego. •

tekst i zdjęcia: Anna Bukowska 
nauczycielka przedszkola 

• Nauka angielskiego to świetna zabawa.

To był bal
Ostatni raz w murach Gimnazjum Św. Jadwigi Królowej w Nowinach wybrzmiał tradycyjny polonez. 70 uczniów 
bawiło się na balu gimnazjalnym.

Choć egzaminy gimnazjalne już za dwa miesiące, nikt jeszcze o nich nie myśli. 1 lutego głowy uczniów były zaprząt-
nięte czym innym: balowymi sukniami, garniturami, wysokimi obcasami  i makijażami – punktualnie o godzinie 20 
odtańczono poloneza. Po przemówieniach dyrekcji i zaproszonych gości rozpoczęła się zabawa, która trwała do 
późnych godzin nocnych. Uczniowie bawili się w rytm największych współczesnych przebojów, umilając sobie czas 
pamiątkowymi zdjęciami w fotobudce.
Organizatorami balu karnawałowego byli: Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców. •
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Simset.net mistrzem nowińskiej ligi!
Dobiegły końca rozgrywki XIV Edycji Nowińskiej 
Ligi Futsalu imienia Michała Panasa o Puchar Wójta 
Gminy Sitkówka Nowiny Pana Sebastiana Nowacz-
kiewicza. W tegorocznych zmaganiach było arcy-
ciekawie zarówno w Nowińskiej Lidze Futsalu, jak 
i w rozgrywkach Hummel Pucharu Nowińskiej Ligi 
Futsalu.

Tegoroczna Edycja to ponad 100 meczów i ponad 250 
uczestników z terenu gminy Sitkówka-Nowiny i gmin 
ościennych. Nowińska Liga Futsalu działa już czter-
naście lat, od ósmej edycji nosi imię Michała Panasa 
pomysłodawcy i organizatora ligi. W XIV Edycji NLF 
wystąpiło 15 drużyn, które zagrały w jednej lidze (zo-
stała połączono pierwsza z drugą ligą). Mecze były 
rozgrywane od końca listopada 2018 roku do 3 lute-
go 2019 roku na hali sportowej ZSP w Nowinach przy 
ulicy Gimnazjalnej 1 w Nowinach.

Niesamowite emocje w ostatniej kolejce!
Rozgrywki Nowińskiej Ligi Futsalu wygrał po raz 
pierwszy w historii Simset.Net Jędrzejów, który zdo-
był ten tytuł w ostatniej kolejce. Zresztą ta kolejka 
była niesamowita pod względem sportowym jak 
i dramaturgii rozgrywanych meczów. Na cztery me-
cze do końca ligi trzy drużyny zachowywały szansę na 
mistrzostwo: Simset.Net, GKS Ekom Invex Remedies 
i Drewkom Kostomłoty. Drewkom wygrywając swój 
mecz mógł zapewnić sobie mistrzostwo ale niespo-
dziewanie przegrał z drużyną FC Ślichowice i wtedy 
szansa otworzyła się przed Ekomem. Ekom wygrywa-
jąc z Ziomaxem ma mistrza ale niespodziewanie re-
misuje i Mistrzem NLF na rok 2019 zostaje Simset.net 
Jędrzejów. Drużyna z Jędrzejowa posiadająca bardzo 
mocny i wyrównany skład co roku zajmowała wyso-
kie miejsca i stopniowo pięła się w tabeli, by w tym 
roku wygrać ligę. Drugie miejsce zajął Drewkom Ko-
stomłoty (Drewkom w poprzednich trzech edycjach 
wygrywał Nowińską Ligę Futsalu), a trzecie GKS Invex 
Remedies Nowiny. Najlepszym Bramkarzem został 
Dawid Zimny (Simset.Net). Najlepszym strzelcem 
z 45 bramkami w lidze Paweł Łuszcz ze Szkoły Jazdy 
Korona MM, a Najlepszym Zawodnikiem: Arkadiusz 
Lekki z GKS Ekom Invex Remedies Nowiny.

Najwyżej uplasowanym beniaminkiem NLF zosta-
ła drużyna Piekarni Kwiatkowski. Drużyną Fair Play 
z najmniejszą ilością żółtych i czerwonych kartek zo-
stała drużyna FC Śruty. Najbardziej wartościowym 
zawodnikiem powyżej 40 roku życia został zawodnik 
ZIOMAX-u Adam Ogonowski.

FC ŚLICHOWICE obroniły Puchar NLF
Puchar NLF to rozgrywki towarzyszące Nowińskiej 
Lidze Futsalu. Ponownie w tym roku sponsorem ty-
tularnym była firma Hummel, która ufundowała zwy-
cięskiej drużynie talon na sprzęt sportowy.
Zwycięzcą III Edycji Pucharu Nowińskiej Ligi Futsalu 
została ponownie drużyna FC Ślichowice pokonując 

w po rzutach karnych Simset.Net Jędrzejów. Druży-
na ze Ślichowic miała też w swoim składzie dwóch 
najlepszych strzelców: Pawła Łuszcza i Damiana Ko-
pycińskiego. To oni przypieczętowali wygraną FC Śli-
chowice w rzutach karnych finału Pucharu NLF.

Nagrody i podziękowania
Na koniec podsumowano rozgrywki, które było połą-
czone z wręczeniem nagród. Wielkie podziękowania 
należą się wójtowi gminy Sitkówka – Nowiny Panu 
Sebastianowi Nowaczkiewiczowi za ufundowanie pu-
charów statuetek i nagród dla wyróżnionych drużyn 
i zawodników, wspólnie z Panem Wójtem nagrody 
wręczał Zastępca wójta Pan Łukasz Barwinek, dla Dy-
rektor ZSP w Nowinach Pani Kornelii Bem – Kozieł 
(gospodarza hali sportowej) oraz przedstawicieli fir-
my Hummel – fundatora nagród dla zwycięskiej dru-
żyny w rozgrywkach pucharowych.

Wielkie podziękowania również dla Dyrektora GOK 
„Perła" w Nowinach Pana Jacka Kanii za ufundowa-
nie biletów wstępu na pływalnię dla zwycięskich 
drużyn oraz dla portalu www.kieleckapilka.pl, dzięki 
któremu mogliśmy na żywo śledzić wyniki meczów 
i analizować tabele i terminarze spotkań. XIV Edycja 
Nowińskiej Ligi Futsalu została współorganizowana 
z projektu „Szkolenie sportowe zawodników Nowiń-
skiej Akademii Futsalu na terenie Gminy Sitkówka –
Nowiny, w tym organizowanie treningów, zawodów, 
meczy i turniejów w zakresie piłki nożnej/piłki nożnej 
halowej”.

Organizatorzy z Gminnego Klubu Sportowego „No-
wińska Akademia Futsalu” Michał Ziernik i Szymon 
Ubożak składają również wielkie podziękowania dla 
sędziów oraz dla obsługi medycznej NLF i pracowni-
ków obsługi hali sportowej w Nowinach . GKS „NAF” 
to młode stowarzyszenie (powstało w maju 2017 
roku) z terenu gminy Sitkówka – Nowiny populary-
zujące futsal nie tylko wśród najmłodszych adeptów 
piłki nożnej, ale też wśród młodzieży i dorosłych po-
przez organizację treningów, turniejów i festynów 
propagujących aktywny i zdrowy tryb życia.

XIV Edycja Nowińskiej Ligi Futsalu imienia Michała 
Panasa o Puchar Wójta Gminy Sitkówka Nowiny Pana 
Sebastiana Nowaczkiewicza przeszła do historii. Za-
praszamy na kolejną edycję i na inne imprezy organi-
zowane przez nasze stowarzyszenie.

tekst i zdjęcia: Michał Ziernik
 GKS NOWIŃSKA AKADEMIA FUTSALU
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• Drewkom Kostomłoty - II miejsce. • GKS Ekom Invex Remedies Nowiny - III miejsce.

• Paweł Łuszcz - najlepszy strzelec NLF. • Dawid Zimny - najlepszy bramkarz.

• Simset.net - mistrz Ligi. • FC Ślichowice - zdobywca Pucharu NLF.
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Programuj, modeluj, twórz
Bez nauczycieli, bez planu, bez zadań i szkolnej dys-
cypliny. Dzieciaki współpracują ze sobą, albo pracują 
same. Nikt ich nie pogania, nikt nie mówi, co mają 
robić. Tak działają kluby CoderDojo -  ogólnopolskiej 
społeczności pasjonatów nowych technologii. 2 mar-
ca stowarzyszenie „Siła Woli” organizuje spotkanie in-
auguracyjne w Woli Murowanej!   

Fundacja CoderDojo powstała w 2013 roku w Zambro-
wie. Obecnie w kraju działają 22 kluby koderskie pod 
auspicjami fundacji. CoderDojo to miejsce rozwoju ta-
lentów technologicznych (programowanie, modelowa-
nie, grafika, druk 3D) dla dzieci i nastolatków. Zajęcia 
odbywają się z dala od szkoły, często w salach udostęp-
nianych przez firmy lub instytucje. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny, a do społeczności może dołączyć każdy, 
kto chce zostać uczniem lub mentorem CoderDojo.
Na cotygodniowych zajęciach spotykają się mentorzy: 
programiści, animatorzy, pasjonaci nowych technologii 
lub po prostu rodzice i dzieciaki, którzy chcą zrobić ze 
swoimi komputerami coś więcej, niż tylko grać w gry. 

– To w naszej gminie powstanie pierwszy w wojewódz-
twie świętokrzyskim Klub CoderDojo – mówi Piotr Pio-
trowicz, pomysłodawca inicjatywy. - Każdy nowy klub 
daje kolejnym dzieciom możliwość rozwijania swoich 
pasji. Każde Dojo prowadzą bezpłatnie wolontariusze, 
także tu planujemy by to członkowie stowarzyszenia 
zostali mentorami nowego Dojo w naszej gminie. 

- W CoderDojo wierzymy w to, że wolność jest najlep-
szym środowiskiem do nauki – mówi Kamil Sijko, zało-
życiel CoderDojo w Polsce. – Naszym celem jest stwo-
rzenie takiej atmosfery, żeby dzieciaki chciały do nas 
przychodzić i uczyć się programowania. Mentorzy, któ-
rzy organizują spotkania są po to, by doradzać i wspie-
rać. Wszyscy uczą się od wszystkich. To właśnie chcemy 
przekazać gościom naszego spotkania”.
- CoderDojo przygotowuje nas i nasze dzieci do funk-
cjonowania w świecie jutra. CoderDojo to inicjatywa 
uczenia dzieci i młodzieży kreatywnego wykorzystania 
nowych technologii – mówi Piotr Piotrowicz.

Zajęcia odbywają się w salach udostępnionych dzię-
ki uprzejmości lokalnych firm lub instytucji. Podobnie 
będzie u nas, dzięki uprzejmości GOK Perła będziemy 
mogli wspólnie zrealizować tak inspirującą inicjatywę. 
Mentorzy są zawsze wolontariuszami, a udział w zaję-
ciach jest bezpłatny. W Woli spotkanie CoderDojo od-
będzie się w remizie OSP Wola Murowana w sobotę 2 
marca o godz. 11.00. Zapraszamy na nie programistów, 
animatorów i pasjonatów nowych technologii, którzy 
mogą zostać mentorami oraz rodziców z dziećmi, któ-
rzy chcą pochwalić się swoimi umiejętnościami progra-
mistycznymi, poznać nowe technologie, porozmawiać 
z mentorami i dołączyć do społeczności CoderDojo. 

- Marzy nam się, aby dzieciaki w naszej gminie mia-
ły możliwość rozwijać swoje kluczowe umiejętności 
i kompetencje, takie jak myślenie komputacyjne czy 
kreatywność, korzystając z najlepszych dostępnych me-
tod i narzędzi. Programowanie, robotyka, grafika kom-
puterowa – to umiejętności przyszłości – mówi Aneta 
Wajs, jeden z mentorów prowadzących zajęcia w Klu-
bie CoderDojo Wola Murowana.

Jednym z głównych celów Fundacji CoderDojo jest: 
„kształcenie dzieci, młodzieży wraz z rodzicami w dzie-
dzinie programowania oraz innych kompetencji służą-
cych do kreatywnego wykorzystywania komputerów”. 
Z tą myślą chcemy i my z naszym stowarzyszeniem dzia-
łać i propagować nowe technologie. Założenie nowego 
Dojo zakłada prowadzenie cyklu warsztatów z progra-
mowania dla dzieci w wieku szkolnym średnio 1x w ty-
godniu, planujemy zajęcia w piątki od 18.00 do 20.00. 
Zapisy oraz szczegóły organizacyjne na fb stowarzysze-
nia. •

Stowarzyszenie Siła Woli

• CoderDojo zoinicjowało stowarzyszenie Siła Woli.

P R O G R A M U J
M O D E L U J

T W Ó R Z
2 MARCA 2019 R.  |  GODZ. 11.00  |  REMIZA OSP WOLA MUROWANA 

bezpłatne zajęcia dla dzieci
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Już po raz siódmy w Gminnym Ośrodku Kultury „Per-
ła” w  Nowinach rozegrany został turniej gier elektro-
nicznych. W rozgrywkach wzięło udział kilkudziesięciu 
zawodników.

Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w nowowybu-
dowanym budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Na 
przestronnej sali ustawiono 8 konsoli Xbox One, na 
których rozegrano główne wydarzenie, czyli VII Wielki 
Turniej FIFA19. Całość rozgrywek można było śledzić 
na bieżąco na scenie głównej z komentarzem na żywo 
przeprowadzonym przez profesjonalnego komentatora 

Fifa po raz siódmy

sportowego. Uczestnicy startowali w dwóch katego-
riach wiekowych – juniorzy (do 13 roku życia włącznie) 
i seniorzy (od 13 roku życia).
Poza tradycyjnie rozgrywaną grą FIFA przeprowadzono 
również turniej Fortnite Battle Royale - grę, która okaza-
ła sie najpopularniejszą grą 2018 roku. Wszyscy uczest-
nicy mieli również okazję skorzystać ze strefy wolnego 
grania, gdzie odbyły się rozgrywki w League of Legends.
Nagrodami w turnieju był sprzęt elektroniczny, pucha-
ry i dyplomy, które w imieniu organizatorów wręczyli: 
Łukasz Barwinek – zastępca wójta gminy Sitkówka-No-
winy oraz Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowi-
nach. •

• Ferie z grami.

Na trasie zimowego maratonu
Ponad 44 kilometry w śniegu i mrozie – niemal pięciu-
set zawodników III Zimowego Maratonu Świętokrzy-
skiego dotarło do najbardziej urokliwych zakątków 
gmin Chęciny, Sitkówka-Nowiny oraz miasta Kielce.

Z Brzechowa do Korzecka – biegiem czy marszem, 
w grupie, indywidualnie i z ukochanym pupilem – na 
ten maraton niektórzy wyczekiwali od wielu miesię-
cy. Lista zapisów online zapełniła się w zaledwie kilka 
minut, a chętnych do wystartowania w tym niezwykle 
trudnym wyzwaniu było dwukrotnie więcej, niż przed 
rokiem.
Uczestnicy przemierzyli najważniejsze szczyty w połu-
dniowym grzbiecie Gór Świętokrzyskich na niebieskim 
szlaku, m.in.  Pierścienicę i Telegraf. Zawitali również 
do gminy Sitkówka-Nowiny, gdzie posilili się w świetlicy 
wiejskiej w Szewcach. Meta maratonu znajdowała się 
w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej na Rzep-
ce. Jako pierwszy, po niespełna czterech godzinach, po-
jawił się na niej Michał Sedlak z Gieraszowic. Maraton 
ukończyło ostatecznie 451 uczestników.
W rozdaniu dyplomów i nagród uczestniczył wicewójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek. – Jestem 
pełen podziwu dla determinacji wszystkich osób, któ-

re zdecydowały się na wystartowanie w maratonie. Zi-
mowa aura stanowiła dla nich dodatkowe utrudnienie, 
więc tym bardziej gratuluję wszystkim ukończenia za-
wodów – mówił.
Gmina Sitkówka-Nowiny była partnerem strategicznym 
III Zimowego Maratonu Świętokrzyskiego. •

• Jak co roku najpopularniejszą grą okazała sie FIFA..
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Kolejny sukces karateków z Nowin!
Jakub Sennik zajął drugie, a Kacper Peroń trzecie miej-
sce w konkurencji "kihon" podczas Turnieju o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, który odbył się 
16 lutego w Bilczy.

Swój sukces również odnotował Karol Adamczyk, który 
pokonał w konkurencji kumite(walka) light-contact jed-
nogłośnie decyzją sędziów o rok starszego rywala - Bar-
tosza Lisowskiego z Klubu Shiro. - Wszystkim zawodni-
kom z Nowin należą się wielkie brawa. Kacper i Nicolas 

zdecydowanie wyróżniali się na tle swoich rywali. Karol 
pokazał serce do walki i zdecydowanie zwyciężył - mówi 
sensei Andrzej Białek instruktor sekcji karate w Nowi-
nach. W turnieju wystartowało 250 zawodników z wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Współorganizatorem był 
Klub Karate Kyokushin CHIKARA oraz Klub Karate Shiro 
z Bilczy. •

Przychodnia dla dzieci
W Przychodni Nowiny SPZOZ pracują lekarze rodzinni, 
pediatrzy, którzy przyjmują dzieci od urodzenia aż do 
ukończenia 18-tego roku życia. Są to lekarze ze spe-
cjalizacją lekarza rodzinnego i lekarza pediatry I i II 
stopnia.

Przychodnia Nowiny SPZOZ realizuje świadczenia z za-
kresu profilaktycznej opieki nad dziećmi, do której na-
leżą badania bilansowe oraz szczepienia ochronne.
Profilaktykę tę prowadzą pediatrzy zatrudnieni w Przy-
chodni w wyznaczonych dniach i godzinach, tj. we 
wtorki, środy i czwartki. Na badania bilansowe i szcze-
pienia prowadzony jest terminarz zapisów, obowiązują 
wcześniejsze zapisy.

Godziny przyjęć lekarzy rodzinnych i pediatrów:
Krystyna Czekajska-Bem – przyjmuje dzieci w wieku 
szkolnym
Środa 08.00-12.00
wizyty domowe 10.00-12.00
Piątek 14.00-18.00

Katarzyna Wójcicka – przyjmuje dzieci od urodzenia aż 
do ukończenia 18ego roku życia
Poniedziałek, wtorek, środa: 08.00-15.00
Czwartek 11.00-18.00
Piątek 08.00-14.00

Mirosława Rodzoś – przyjmuje dzieci od urodzenia aż 
do ukończenia 18ego roku życia
Poniedziałek  08.00-12.00
Wtorek 12.00-18.00
Środa 08.00-12.00
Czwartek 08.00-12.00

Tomasz Łęczycki – przyjmuje dzieci od urodzenia aż do 
ukończenia 18ego roku życia
Środa 14.30-18.30
Czwartek 14.30-18.30

Agnieszka Toczek-Wasiak – przyjmuje dzieci od urodze-
nia aż do ukończenia 18ego roku życia
Poniedziałek  08.00-15.00
Wtorek 08.00-15.00
Wizyty domowe 13.00-15.00
Środa 11.45-18.00
Czwartek 18.00-13.00 DPS 13.00-15.00
Piątek 12.10-15.10

Marta Wertka – pzyjmuje dzieci powyżej drugiego roku 
życia
Poniedziałek 15.00-18.00
Środa 08.00-11.00 •

Jacek Chudzicki
dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ

• Karatecy z Nowin.

• Karatecy z Nowin.



GŁOS NOWIN • LUTY 2019

19

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

Chodził chłopak do panienki
Miał ją pocałować
Bo na zawsze swoje serce
Chciał jej podarować

Ta dziewczyna taka młoda
Twarz się jej rumieni
Jeszcze zmienna jak pogoda
Czy się kiedyś zmieni

Osiemnaście lat przeżyła
Życie ma przed sobą
A ty  chciałbyś żeby była
Zawsze tylko z tobą
 
Kiedy dwoje bardzo młodych
Życie swe układa
Kto nie umie im doradzić
Niechaj nie przeszkadza 

Henryk Skowerski

Zakochani w Walentynki Smak miłości 
Obleka w siebie, znajduje. 

W uśmiechu, pocałunkach jej smak,
karminowy blask oblewa twarz.

Tylko ramiona i oczy, a w nich
dotykanie, przywieranie, milczenie. 

Dlaczego wybiera właśnie nas, 
przypadek czy szczęście?

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Miłość
Gdziekolwiek jesteś blisko czy daleko

Ja zawsze będę czekała
Choć czas upływa szybko jak rzeka

Ja tobie serce oddałam

Nie miałam więcej nic do oddania
Oddałam swoje serce i duszę

Ale uważam że dosyć czekania
Zabrałeś serce juz nic nie muszę

Tak wiele wiosen już minęło
Wiele juz kwiatów poprzekwitało

A moje serce gdzies zginęło
Gdzieś sie zgubiło zapodzialo

Chcę żeby ono do mnie wróciło
Żeby w mej piersi zaczęło bić

Poczuję ciepło będzie miło
I zacznę wówczas na nowo żyć

Już nigdy nie oddawaj serca
Bo ono przecież wybór ma

Poczuj się wreszcie jak zwycięzca
Bo serce swoje prawa zna

Irena Kostrzewska

Było przysłowie
Dawniej się mówiło
Jak to pies się z kotem mają
Lecz coś się zmieniło
Bo zwierzęta lepiej żyją

Czemu tak się dzieje
Gdzie szukać przyczyny
Każdy się uśmieje
Nie widząc swej winy

Chociaż to przysłowie
Bardzo popularne było
To zwierzęta teraz  w zgodzie
W ludziach zło utkwiło

Czy kto myśli co uczynić
Jak uporać się z problemem
Co w swym życiu zmienić
By znów być człowiekiem

To jest bardzo wielka sztuka
Choć zimna jak lody
I nie tylko winnych szukać
A dążyć do zgody  

Henryk Skowerski
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Wsparcie dla klubów sportowych

Nowe dowody osobiste od marca
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) 
przyjął 24 stycznia informację Ministra Cyfryzacji o 
stanie przygotowania do wdrożenia e-dowodu w Pol-
sce. E-dowód zostanie wdrożony 4 marca 2019 r. 

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-do-
wód) będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji 
obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiota-
mi komercyjnymi. Nowe dowody będą z zewnątrz po-
dobne do obecnych, wewnątrz będzie znajdował się 
chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane do iden-
tyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w 
tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co 
oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu, bę-
dzie się odbywało przez włożenie lub przyłożenie do-
kumentu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe 
funkcje dowodu osobistego, będzie on potwierdzał toż-
samość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekracza-
nia granic niektórych państw. Nowy dowód ma również 
służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji 
publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektro-
nicznych.
E-dowód umożliwia m.in.:
• logowanie się do portali administracji publicznej 
(np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis 
osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych 
np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie.
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód
osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stro-
nie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też 
zapisanyw kodzie kreskowym na drugiej stronie (re-
wersie). CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz sko-
rzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto 
chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie 
odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w  war-
stwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowo-
du, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym
urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:
• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)
• do składania podpisu osobistego – PIN2
(zawierający 6 cyfr).
Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we
wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.
Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać?
Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania
e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 
3-krotne podanie błędnego kodu PIN.

Wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z war-
stwą elektroniczną będzie można składać od 4 marca 
2019 r. Będzie to dotyczyło przede wszystkim osób, 
których dowody straciły ważność lub w przypadku 
zniszczenia czy utraty dokumentu. Nie ma obowiązku 
wymiany dowodu osobistego w innych przypadkach. 
Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat 
i potrwa do 2029 r. •

finansowej ze strony gminy możemy pozwlić sobie na 
opłacenie trenerów, składek członkowskich czy zakup 
sprzętu. Niezależnie od tego poszukujemy sponsorów, 
którzy w zamian za promocję marki wesprą nasz klub 
- mówi Piotr Lichota prezes GKS Futsal Nowiny. - Nasi 
wychowankowie mają ogromny potencjał, a ich starsi 
koedzy grający w I lidze są dla nich doskonałym przykła-
dem. Warto to doceniać - dodaje.

Wsparcie uzyskało stowarzyszenie UKS „FUKUTENJIN”  
na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch 
– judo sportem promującym zdrowie dzieci i młodzieży 
w 2019 r.” w wysokości 22 tys. zł.

W trybie pozakonkursowym wsparcie uzyskało stowa-
rzyszenie „Siła Woli” na realizację zajęć zumby dla ma-
tek z dziećmi. Wysokość uzyskanego dofinansowania to 
kwota 5 tys. zł. •

Ponad 260 tys. zł gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczy 
na realizację zadań publicznych z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Rozstrzy-
gnięto otwarty konkurs ofert.

Najwięcej środków – 130.000 zł, trafiło do GKS Nowi-
ny – klubu, który zajmuje się szkoleniem sportowym 
zawodników klubu w zakresie piłki nożnej. Pieniądze 
zostaną przeznaczonej na organizowanie treningów, za-
wodów, meczów i turniejów.

Środki finansowe otrzymali również inni sportowcy zaj-
mujący się piłką nożną, ale halową: GKS Futsal Nowiny  
oraz GKS Nowińska Akademia Futsalu. Klub GKS Futsal 
Nowiny prowadzi 2 sekcje. Sekcje Futsalu oraz sekcje 
Beachsoccer (piłka plażowa) w obu tych dyscyplinach 
klub z naszej gminy gra na poziomie pierwszej ligi ogól-
nopolskiej. Z kolei Nowińska Akademia Futsalu zajmu-
je się przede wszystkim szkoleniem dzieci i młodzieży 
w futsalu. Dzieci uczęszczają na zajęcia od piątego roku 
życia. Kluby uzyskały dofinansowanie w wysokości, od-
powiednio, 80.998 zł oraz 32.000 zł. - Dzięki pomocy 
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Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie 
działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór 
do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie 
działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla 
mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokal-
nych władz, zadają im pytania, zabierają głos w spra-
wach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypad-
ku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. 
Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weeken-
dowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wie-
dzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa 
do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak plano-
wać działania skierowane do mieszkańców i kampanie 
na rzecz zmiany.

Kogo zapraszamy?
W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez 
względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, 
jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej 
społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby 
rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydo-
wać o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być poli-
tykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi 
Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS – u. 
Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działa-
jące indywidualnie, jak i członkowie/członkinie niefor-

malnych grup, organizacji społecznych czy przedstawi-
ciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od 
władz gminy, w której działają.

Co oferujemy?
- 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, 
prawa do informacji, planowania monitoringu, komuni-
kowania swoich działań i włączania w nie innych miesz-
kańców, wystąpień publicznych.
- Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą po-
dobne działania.
- Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych 
działaniach (również po zakończeniu szkoły).
- Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyży-
wienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd 
komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 
2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego 
cyklu – warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na 
wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 
marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgło-
szeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis
Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczest-
niczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać 
korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z nie-
pełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach za-
pewniamy również opiekę nad dziećmi. •

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zapra-
sza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach „Ne-
gocjacje w biznesie” (6h) 22 marca 2019 roku Kamie-
nica „Niemczówka” w Chęcinach, ul. Małogoska 7 oraz 
„Innowacje marketingowe” (6h) 12 kwietnia 2019 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka Nowi-
ny, ul. Białe Zagłębie 25 ( w obu szkoleniach weźmie 
udział po 15 osób).

Szkolenia prowadzone w ramach projektu pn. „Kreator 
Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygo-
towanie i realizacja działań w zakresie współpracy z 
lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.  Uczestnikami 
szkoleń mogą być przedsiębiorcy, ich przedstawiciele, 
przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwo-
ju regionu, a także przedsiębiorcze osoby fizyczne np. 
planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny (zapewniony obiad, 
przerwa kawowa, materiały szkoleniowe).
Ilość miejsc ograniczona - 15 osób.
Zgłoszenia należy dokonać:
1) osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Per-
ły Czarnej Nidy” ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

2) drogą elektroniczną na adres mailowy postaci skanu 
(podpisane dokumenty  zeskanowane) biuro@perlycn.
pl a.krzysztofek@perlycn.pl
3) pocztą tradycyjną/kurierem.

O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność 
zgłoszeń.
W pierwszej kolejności zostanie zakwalifikowanych 10 
osób poniżej 35 roku życia.
Pierwszeństwo mają osoby zamieszkujące badź prowa-
dzące dzialalność na terenie LGD "Perły Czarnej Nidy"
W przypadku większej liczby osób niż 15 będą one mo-
gły uczestniczyć w szkoleniu na zasadzie wolnych słu-
chaczy (nie przysługują im świadczenia takie jak obiad, 
poczęstunek i materiały szkoleniowe).

Rekrutacja trwa od 06.02.2019 r. do wyczerpania 
miejsc.
Informacja o szkoleniach i zasadach udziału udzielana 
jest w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czar-
nej Nidy” ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00-15:00, e-mailowo: 
biuro@perlycn.pl a.krzysztofek@perlycn.pl oraz telefo-
nicznie pod numerem: 41 311 46 91 wew. 305 lub 601-
622-008. •
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TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 

I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO 

 
WIOSNA 2019 

ZGÓRSKO, OSIEDLE POD LASEM, 
BLOKI: NOWINY, ZGÓRSKO 5C 

25 MARCA 

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 7:00 
MIESZKAŃCY BLOKÓW W NOWINACH, ZGÓRSKU I SITKÓWCE  

ZOSTAWIAJĄ ODPADY PRZY ALTANKACH DO GODZ. 7:00 

CO ZBIERAMY - odpady wielkogabarytowe tj.: 
meble (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele, 
komody...), dywany, wózki dziecięce, materace, 
kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów 
- zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (tzw. odpady EE) taki jak: 
lodówki, pralki, odkurzacze, żelazka, 
kuchenki, grzejniki elektryczne, 
lampy, telefony stacjonarne i komórkowe, 
odtwarzacze audio i video, elektryczne 
podgrzewacze wody, telewizory, komputery itp. 
- opony od samochodów osobowych 

CZEGO 
NIE ZBIERAMY 

- odpadów remontowych (okien, drzwi, grzejników, 
pojemników po farbach, płyt G-K itp.) 
- rozmontowanych sprzętów elektrycznych 
- opon od ciągników i samochodów ciężarowych 
- części samochodowych 

29 MARCA TRZCIANKI, SŁOWIK, ZAGRODY, 
SZEWCE, ZAWADA, WOLA MUROWANA, 
BOLECHOWICE, KOWALA, 
KOWALA MAŁA, NOWINY (ZABUDOWA 
JEDNORODZINNA)  

z dopiskiem
KRS 0000389968

P R Z E K A Ż  1 %

S y s t e m  Z g ł a s z a n i a
O b y w a t e l s k i c h  P o t r z e b

www.e-potrzeby.pl/Nowiny
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