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Szanowni Państwo!

Kończy się październik - to ostatnie dni, by wykorzy-
stać uroki złotej polskiej jesieni i udać się na wyciecz-
kę. Urzekający widok na Pasmo Zgórskie zachwyca 
wszystkimi odcieniami jesiennych kolorów. Wędru-
jąć ścieżką turystyczną Klubu 4H można docenić nie 
tylko walory przyrodnicze naszej gminy, ale również 
poznać nieco jej historii. Gdybyście Państwo zdecy-
dowali się na taką wyprawę, koniecznie sięgnijcie         
do aktualnego numeru „Głosu Nowin”, gdzie znaj-
dziecie szczegółowe informacje na temat tej ścieżki.

Październik to także czas przygotowań do nadcho-
dzącej zimy. W trosce o zdrowie naszych pacjentów 
jak co roku wykonujemy szczepienia ochronne prze-
ciwko grypie dla osób powyżej 55 roku życia. Wystar-
czy zgłosić się do Przychodni Nowiny. We współpracy 
ze Stowarzyszeniem PROREW prowadzimy także ba-
dania profilaktyczne w zakresie cytologii i mammo-
grafii, a w najbliższym czasie rozpoczniemy program 
w zakresie profilaktyki raka prostaty poprzez ozna-
czenie stężenia antygenu PSA we krwi. 
Wszystkie prowadzone badania i spotkania eduka-
cyjne są bezpłątne - serdecznie zachęcam do wzięcia 
w nich udziału.

Na zakończenie chciałbym zwrócić Państwa uwagę 
na temat niezwykle dla mnie ważny. We wrześniu 
mieszkańcy podzielili fundusz sołecki i obywatelski. 
Cieszy mnie rosnące zainteresowanie z Państwa 
strony tym tematem, mam nadzieję, że Wasza ak-
tywność związana z rozwojem gminy będzie rosła. 
Jestem do Państwa dyspozycji i z chęcią wysłucham 
Państwa uwag i sugestii.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki i obywatelski
We wrześniu w gminie Sitkówka-Nowiny odbyły się 
spotkania, na których mieszkańcy zadecydowali o roz-
dysponowaniu funduszu sołeckiego i osiedlowego na 
2018 r. 

Czym jest fundusz sołecki?
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gmi-
ny, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służą-
cych poprawie życia mieszkańców. Inaczej mówiąc - to 
środki w budżecie gminy, o których przeznaczeniu decy-
dują mieszkańcy. To oni sami wybierają, na co zostaną 
przeznaczone. Fundusz sołecki pozwala na realizację za-
dań, które, z różnych względów, nie zawsze byłyby bra-
ne pod uwagę przy konstruowaniu budżetu. Niezwykle 
ważne jest również zaangażowanie samych mieszkań-
ców, dzięki ich aktywności świadomemu uczestnictwu 
w życiu publicznym możliwa jest realna współpraca 
z władzami samorządowymi.
Fundusz sołecki działa w gminie Sitkówka-Nowiny już 
od 2009 r. Każde sołectwo ma do rozdysponowania 
inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkań-
ców. Na przestrzeni lat dzięki środkom z jego realizacji 
zmodernizowano i wybudowano place zabaw, sfinanso-
wano potrzeby zespołów ludowych czy  zadecydowano 
o budowie oświetlenia w poszczególnych sołectwach.
Warto podkreślić, że w miejscowościach, które nie na-
leżą do żadnego sołectwa, zostały utworzone fundusze 
obywatelskie. Dzięki nim mieszkańcy Słowika, Nowin, 
Trzcianek i Sitkówki również mogą decydować o rozdys-
ponowaniu środków finansowych na swoje cele.

Najważniejsze potrzeby
Na rok 2018 r. gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczy łącz-
nie kwotę niemal 450 tys. zł na realizację potrzeb swoich 
mieszkańców. Szczególnie istotna jest dla nich rozbudo-
wa terenów rekreacyjnych, stąd np. w Bolechowicach 
zostanie wykonana nawierzchnia tartanowa na placu 
zabaw w Zespole Placówek Oświatowych, w Zagrodach 
i Słowiku powstaną place zabaw, a w Szewcach, Zgór-
sku, Sitkówce i Nowinach będą one zmodernizowane.
Równie ważną kwestią dla mieszkańców jest zapew-
nienie bezpieczeństwa poruszającym się po drogach. 
W Bolechowicach zostanie opracowany projekt moder-
nizacji drogi gminnej, w Trzciankach powstanie chod-
nik, a droga gminna na dz. 477/21 i 477/36 w sołectwie 
Szewce-Zawada będzie zmodernizowana.
Część środków zostanie przeznaczona na zakup ele-
mentów strojów zespołów ludowych, doposażenie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także na wyposa-
żenie kółka plastycznego Klubu Seniora.
Każde sołectwo i miejscowość rozdysponowały środki 
finansowe zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkań-
ców. Teraz pora na przyjęcie budżetu gminy i realizację 
zadań.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK:
Sołectwo Bolechowice - kwota do rozdysponowania: 
52.544,02 zł:
- wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw 
w Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach 

i zakup komputerów - 30.000 zł,
- opracowanie projektu modernizacji drogi gminnej 
w Bolechowicach - 18.000 zł,
- zakup elementów strojów ludowych dla „Bolechowi-
czan”- 4.544,02 zł,
Sołectwo Szewce-Zawada - kwota do rozdysponowa-
nia: 66.849,90 zł:
- modernizacja placu zabaw w Szewcach obok świetlicy 
- 58.849,90 zł,
- doposażenie strojów ludowych Szewczanek - 5 000 zł,
- doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Szew-
ce-Zawada - 3 000 zł,
Sołectwo Kowala - kwota do rozdysponowania: 
66.849,90 zł:
- wymiana monitoringu w szkole oraz oświetlenia sce-
nicznego - 29.000 zł,
- wyposażenie dla Kowalanek - 6.000 zł,
- zakup pieca wielofunkcyjnego dla kuchni w remizie - 
20.000 zł,
- zakup traktorka kosiarki dla OSP - 11.849,90 zł,
Sołectwo Zgórsko-Zagrody - kwota do rozdysponowa-
nia: 66.849,90 zł:
- modernizację drogi na dz. 477/21 i 477/36 - 20.000 zł,
- oświetlenie placu zabaw na osiedlu pod lasem - 
8.000 zł,
- wyposażenie dla Chóru Nowina - 5.000 zł,
- wykonanie placu zabaw w Zagrodach - 33.849,90 zł,
Sołectwo Wola Murowana - kwota do rozdysponowa-
nia: 42.850,79 zł:
- zakupy dla Bolechowiczan - 4.000 zł,
- nagłośnienie dla Szkoły Podstawowej w Bolechowi-
cach - 5.000 zł,
- wyposażenie sali w remizie OSP Wola Murowana - 
23.000 zł,
- budowa placu zabaw - 10.850,79 zł,

FUNDUSZ OBYWATELSKI NA 2018 R.
Sitkówka - kwota do rozdysponowania: 16.406 zł:
- doposażenie placu zabaw - 10.000 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej - 16.406 zł,
Trzcianki - kwota do rozdysponowania: 30.417,00 zł:
- dwie tablice z mapą miejscowości - 5.417,00 zł,
- chodnik od „Boru” w kierunku mostu na Bobrzy -  
25.000 zł,
Słowik - kwota do rozdysponowania: 20.590,00 zł:
- budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego  przy ul. 
Markowizna - 20.590,00 zł,
Nowiny - kwota do rozdysponowania: 66.850,00 zł:
- przebudowa placu zabaw - 20.000 zł,
- montaż dodatkowego urządzenia na siłowni zewnętrz-
nej - 22.350 zł,
- ogrodzenie i altana rekreacyjna - 20.000 zł,
- wyposażenie kółka plastycznego Klubu Seniora - 
2.500 zł,
- zakup i montaż tablicy zamykanej dla Rady Osiedla - 
2.000 zł.

Sebastian Nowaczkiewicz
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Radni obradowali w Nowinach
W dniu 28 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Sitków-
ka-Nowiny odbyła się sesja Rady Gminy.

Przedmiotem obrad były w szczególności sprawy bie-
żące, pozwalające na realizację zadań własnych gminy, 
w  tym również inwestycji. Rada Gminy podjęła szereg 
uchwał związanych z najmem lokali użytkowych czy 
wydzierżawieniem nieruchomości gruntowych. Radni 
podjęli decyzję o zmianach w budżecie gminy na 2017 r. 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-

2023. Radni zadecydowali także o udzieleniu pomocy 
finansowej gminie Brusy, której mieszkańcy ucierpieli 
w wyniku nawałnic, jakie miały miejsce w sierpniu b.r.

Mając na względzie wartość robót budowlanych wyni-
kających z kosztorysu dla zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0376T na działce 739 w msc. Kowala, 
Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzy-
skie” radni postanowili zwiększyć dotację celową dla 
powiatu kieleckiego do kwoty 600 tys. zł. – Zasadą jest, 
że gminy i powiat partycypują po połowie w kosztach 
inwestycji – mówił obecny podczas sesji wicestarosta 
Zenon Janus. – Właśnie ogłosiliśmy przetarg, po otwar-
ciu ofert okaże się jaka będzie faktyczna wartość zada-
nia. Termin jego realizacji to lipiec 2018 r. – dodał.

W sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli: 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca wójta Łu-
kasz Barwinek, skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska, 
radca prawny Janina Michalska, kierownicy referatów 
Urzędu Gminy oraz dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych gminy, sołtysi z terenu gminy Sitkówka-Nowiny                      
oraz przewodnicząca Rady Osiedla. Gośćmi podczas 
wrześniowej sesji była radna powiatu kieleckiego Bo-
gumiła Kowalczyk wicestarosta Zenon Janus.

Marta Herbergier

Gmina uzyskała ponad 1,1 mln dofinansowania.

„Biała Sobota" w nowińskiej przychodni
W dniu 9 września 2017 roku w Przychodni Nowiny 
odbywała się „Biała Sobota” pod hasłem „Zbadaj  po-
ziom witaminy D3 u swojego dziecka”. Projekt jest 
jednym z elementów „Programu polityki zdrowotnej 
dla Gminy Sitkówka-Nowny na lata 2017 - 2020”.

W tym dniu wykonano ponad 70 badań, których wyniki 
zostały ocenione przez lekarza pediatrę dr n. med. Ka-
tarzynę Wójcicką. Ewentualne nieprawidłowości w wy-
nikach badań zostały ocenione i konieczne wskazówki 
rodzice zbadanych dzieci otrzymali z indywidualnym 
komentarzem lekarza.

O witaminie D słów kilka
Rola witaminy D w utrzymaniu zdrowia człowieka w za-
sadzie w każdym wieku jest bardzo duża. Witamina ta 
jest odpowiedzialna między innymi za absorpcję wap-
nia i fosforu z komórek, zapobiega również usuwaniu 
wapnia z organizmu, który jest istotny dla prawidłowej 
budowy kości, co jest bardzo ważne dla człowieka.
Niedobór witaminy D3 jest bardzo niebezpieczny dla 
zdrowia i może prowadzić do rozwoju wielu groźnych 
chorób. U osób dorosłych może powodować zaburzenia 
prawidłowości funkcjonowania układu immunologicz-
nego, a także może prowadzić do rozwoju osteoporozy, 
zwłaszcza u osób w późniejszym wieku. Niedobór wita-
miny D3 wpływa także na osłabienie mięśni i wystąpie-
nie nadciśnienia tętniczego. Należy także wspomnieć, 
że może przyspieszać proces starzenia skóry, osłabia-

nie włosów i może przyczyniając się do ich wypadania. 
Szczególnie niebezpieczny jest niedobór witaminy D3 
u dzieci, który prowadzi do rozwoju krzywicy.

Zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas bardzo 
ważne, dlatego staramy się zapewniać dostęp do roz-
maitych programów promocji zdrowia. W ramach kon-
sultacji z lekarzami naszej Przychodni tym razem doko-
naliśmy wyboru programu skierowanego do dzieci.

Kolejne programy profilaktyczne już niebawem
W Przychodni Nowiny planowany jest kolejny program 
promocji zdrowia skierowany do mężczyzn w wieku po-
wyżej 45 roku życia w zakresie profilaktyki raka prostaty 
poprzez oznaczenie stężenia antygenu PSA we krwi. 

Już w sobotę, 18 listopada 2017 roku, od godz. 8.00 
będzie można wykonać badania laboratoryjne służą-
ce do rozpoznawania oraz monitorowania przebiegu 
raka prostaty, a także zidentyfikowania nieprawidło-
wości już na etapie łagodnego przerostu tego gruczołu.

Zapraszamy Państwa do Przychodni Nowiny.

Jacek Chudzicki
dyrektor Przychodni Nowiny
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Najważniejsza jest profilaktyka
Gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się na dziesiątym 
miejscu w Polsce w ogólnym rankingu w wydatkach na 
ochronę zdrowia, a na czwartym miejscu pod wzglę-
dem wydatków inwestycyjnych na ochronę zdrowia 
w gminach o średnich dochodach powyżej 4000 zł      
na mieszkańca.

To ranking czasopisma samorządowego „Wspólnota”, 
który został zbudowany w oparciu o analizę wydatków 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochro-
ny zdrowia. Pod uwagę były brane wydatki na ochro-
nę zdrowia, aktywność inwestycyjna oraz działalność 
fakultatywna. Źródło danych stanowiły sprawozdania 
z wykonania planu wydatków budżetowych.

Podczas, gdy większość jednostek samorządu teryto-
rialnego w całej Polsce ogranicza wydatki na ochronę 
zdrowia do zadań obligatoryjnych nakładanych przez 
ustawy, gmina Sitkówka-Nowiny realizuje szereg pro-
gramów zdrowotnych, które mają pomóc mieszkań-
com zachować zdrowie bez względu na ich wiek. – Na-
sze działania rozpoczęliśmy od oceny stanu zdrowia 
i analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszej 
gminy. Na ich podstawie opracowaliśmy „Program po-
lityki zdrowotnej dla Gminy Sitkówka-Nowny na lata 
2017 - 2020” - mówi dyrektor Przychodni Nowiny Ja-
cek Chudzicki - W szczególności zależy nam na działa-
niach profilaktycznych i edukacyjnych, które realizuje-
my z powodzeniem od 2015 r.  Wiele z nich nie należy                  
do obligatoryjnych działań gminy - wyjaśnia.

Serce jak dzwon
Mając na względzie potrzeby mieszkańców, w Przy-
chodni Nowiny w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej zorganizowano system konsultacji kardiologicz-
nych wraz z pracownią badań echokardiograficznych 
i pracownią badań metodą Holtera. Pacjenci mogą ko-
rzystać z porad lekarskich dwóch lekarzy specjalistów, 
którzy wykorzystują dostępne w przychodni narzędzia 
diagnostyczne. Z porad korzystają pacjenci z chorobami 
układu krążenia, zaburzeniami pracy serca, w szczegól-
ności pacjenci z nadciśnieniem tętniczym. Miesięcznie 
z konsultacji kardiologicznych korzysta ponad 150 pa-
cjentów. W ciągu miesiąca wykonywanych jest ponad 

60 badań echokardiograficznych, a w pracowni badań 
metodą Holtera wykonuje się ponad 30 pomiarów. Do 
tego pacjenci korzystają w badań diagnostyki laborato-
ryjnej w pełnym zakresie.

Konsultacje neurologiczne
W Przychodni Nowiny od 2016 r. w ramach podstawo-
wej opieki zdrowotnej można korzystać z konsultacji 
neurologicznych, w tym z wyjątkowej oferty diagno-
styki obrazowej - badania rezonansem magnetycznym 
i tomografem komputerowym są bezpłatne, a okres 
oczekiwania na badanie wynosi przeciętnie zaledwie 7 
dni. Pacjenci nie płaca również za badania ultrasono-
graficzne wykorzystujące efekt Dopplera. Badanie to 
jest bardzo ważnym elementem diagnostyki do wcze-
snego wykrywania już niewielkich schorzeń tętnic i żył, 
które w konsekwencji mogą być przyczyną udaru mó-
zgu, zawału serca czy zatorowości płucnej.

Szczepienia to podstawa
Obecnie, poza szczepieniami obligatoryjnymi wynika-
jącymi z kalendarza, gmina Sitkówka-Nowiny realizuje 
szczepienia ochronne dla dzieci w zakresie prewencji 
meningokokowej, szczepienie ochronne dla dzieci w za-
kresie prewencji ospy wietrzej, szczepienie dla dziew-
cząt w zakresie prewencji HPV.

W trosce o najmłodszych i o seniorów
Przychodnia Nowiny prowadzi szeroką działalność pro-
filaktyczną skierowaną do pacjentów w różnych gru-
pach wiekowych. Organizowane są badania profilak-
tyczne pod hasłem „Biała Sobota". - W ostatnim czasie 
prowadzone były spotkania w kierunku badań profi-
laktyki chorób tarczycy, gdzie pacjenci mieli możliwość 
wykonania badań laboratoryjnych TSH oraz zbadania 
poziomu cholesterolu całkowitego we krwi - wyjaśnia 
Jacek Chudzicki. - Badanie to wykonało blisko 180 
mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny. Badano również 
poziom witaminy D3 u dzieci i młodzieży. Akcja tą zosta-
ło objęte 80 osób - dodaje.
W Przychodni Nowiny prowadzone są także działania 
profilaktyczne dla osób w okresie senioralnym. Pacjenci 
korzystają z gimnastyki rehabilitacyjnej pod nadzorem 
fizjoterapeutów oraz uczestniczą w zajęciach rucho-
wych prowadzonych w basenie. Udział w programie  
jest bezpłatny i finansowany jest w pełni przez Przy-
chodnię Nowiny.

Wyróżnienia i słowa uznania
Wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu nie jest 
pierwszym wyróżnieniem, jakie trafiło do gminy Sit-
kówka-Nowiny w ostatnim czasie w zakresie ochrony 
zdrowia. Niedawno gmina Sitkówka-Nowin została wy-
różniona przez Radę Naukową Ogólnopolskiego Pro-
gramu Zwalczania Grypy uzyskując tytuł „Lidera w in-
nowacjach w zakresie profilaktyki grypy". W 2016 roku 
Przychodnia otrzymała statuetkę Świętokrzyskiej Na-
grody Jakości w kategorii organizacji publicznych.

Marta Herbergier
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Wielkie święto nauczycieli
Były kwiaty, słowa uznania, życzenia wszelkiej po-
myślności, uściski, chwile wzruszenia i pamiątkowe 
zdjęcia. Jak co roku nauczyciele z gminy Sitkówka-No-
winy obchodzili swoje święto.

W tym roku uroczystość odbyła się w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Bolechowicach. Zebranych powi-
tała dyrektor szkoły Urszula Wierzbicka, która złożyła            
na ręce nauczycieli i wychowawców serdeczne życze-
nia. Później rozpoczęły się  występy uczniów z placówek 
oświatowych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Występy artystyczne
Na początku repertuar artystyczny zaprezentowały 
przedszkolaki, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
oraz przedstawiciele klas IV-VII ze szkoły w Bolechowi-
cach przygotowywani pod kierunkiem nauczycieli Alicji 
Lasoty, Anny Koprowskiej, Moniki Osuch oraz Justyny 
Wielgus. Goście usłyszeli piosenki: Przedszkole drugi 
dom, Parasole, Czas powrotów, Nauczycielom, a także 
szlagiery Czas powrotów oraz Tyle słońca w całym mie-
ście. Specjalnie przygotowany wiersz okolicznościowy 
wyrecytowali uczniowie klas czwartych.

Dla zgromadzonych gości wystąpiła również uczen-
nica gimnazjum w Nowinach Maria Stefańska, która 
w zachwycający sposób wykonała na skrzypcach Arię 
na strunie G Jana Sebastiana Bacha. Ostatnim punk-
tem programu stanowił fragment inscenizacji powie-

ści „Szatan z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego 
w wykonaniu uczniów klasy siódmej.

Nagrody i wyróżnienia
Po wspaniałym występie nadszedł czas na wręcze-
nie aktów mianowania dla nauczycieli oraz nagród                  
dla nauczycieli i pracowników oświaty przez wójta gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza. Na-
grody przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia 
w pracy na rzecz oświaty oraz krzewienie pozytywnych 
wzorców i wartości wśród dzieci i młodzieży.
- Dziękuję za Wasz codzienny trud, za oddanie, za to, 
że wychowujecie nasze dzieci - kierował słowa uznania 
do obecnych na sali nauczycieli wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz. Do podziękowań i życzeń przyłączyła się prze-
wodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, która pod-
kreślała, że edukacja i wychowanie młodego pokolenia 
są najważniejsze. - Dziękuję, że rozwijacie pasje naszej 
młodzieży – mówiła.
Nagrody otrzymało łącznie 30 nauczycieli ze wszystkich 
placówek oświatowych w gminie Sitkówka-Nowiny.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzy-
my wytrwałości i sukcesów oraz satysfakcji z pracy za-
wodowej, a także realizacji osobistych marzeń i wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym.

Marta Herbergier
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Nowy projekt - nowe możliwości

We wrześniu Polska Agencja Narodowa ogłosiła wy-
niki pierwszej rundy selekcyjnej w sektorze Edukacja 
Szkolna w programie Erasmus Plus.

Ku naszej radości projekt, który złożyliśmy w marcu, 
znalazł się w grupie dofinansowanych. Okazało się rów-
nież, że jest to jedyny zaakceptowany wniosek aplika-
cyjny z województwa świętokrzyskiego, w którym koor-
dynatorem jest strona polska, czyli nasza szkoła. 
Przez kolejne dwa lata będziemy realizować projekt, 
we współpracy z czterema państwami, zatytułowa-
ny ,,Imagine Yourself in Future”. Aktywności projektu 

dotyczą postrzegania i funkcjonowania młodych ludzi, 
uczniów w przyszłości. Naszymi partnerami są ucznio-
wie i nauczyciele z Bułgarii, Rumunii, Włoch i Turcji.
W projekcie biorą udział uczniowie klas IV-VII. Udział 
jest dobrowolny. Każda aktywność jest oceniana plusa-
mi erasmusowskimi. Najbardziej zaangażowani, będą 
mogli wziąć udział w  mobilnościach. 
Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu wpłynie na 
rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angiel-
skim naszych uczniów, ponadto nauczy ich tolerancji 
i współpracy w grupie. 

Zapraszamy do zaglądania na stronę internetową szkoły. 

Koordynatorzy projektu: Ilona Przybysławska, Iwona 
Majchrzyk

Młodzi w Nowinach
Kawiarenka internetowa, kółka zainteresowań czy tor 
rowerowy to tylko niektóre z pomysłów młodzieży na 
zmianę ich otoczenia w gminie Sitkówka-Nowiny.

28 września odbyło się spotkanie dyskusyjne młodzieży 
i przedstawicieli władz, a także osób zaangażowanych 
w rozwój młodych z naszej gminy. Uczestnicy spotka-
nia zostali podzieleni na grupy, w których dyskutowali 
na tematy zaproponowane przez nich samych. Formuła 
„open space” polegająca na tym, że wszyscy uczestnicy 
dyskusji są równi, nie ma prowadzących, a tematy nie 
są narzucane, niezwykle przypadła do gustu uczniom. 
Dzięki temu mogli oni pokazać, na czym naprawdę im 
zależy i co jest dla nich ważne.

- Potrzebujemy miejsca spotkań - mówili zgodnie obec-
ni na spotkaniu uczniowie placówek oświatowych z 
całęj gminy. Ten postulat pojawiał się w każdej grupie 
dyskusyjnej. Młodzi wskazywali, że nie mają miejsca, w 
którym mogliby spotkać się po zajęciach: rozwijać swo-
je zainteresowania, oglądać występy młodych artystów 

Każda grupa zajmowała się innym tematem.

z gminy czy po prostu troczę porozmawiać. – Bardzo 
podoba mi się ten pomysł, podjęliśmy pewne ustale-
nia, na kolejnych spotkaniach będziemy działać dalej – 
mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
Pod wrażeniem młodzieży była obecna na spotkaniu 
przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak. – Cieszę 
się, że młodzież w naszej gminie ma tak wiele pomy-
słów, jestem przekonana, że wspólnie wiele z nich uda 
nam się zrealizować - mówiła.

Spotkanie odbyło się z udziałem Rzecznika Młodzieży 
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świę-
tokrzyskiego  Barbary Zamożniewicz. Wydarzenie pa-
tronatem honorowym objął marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas. Spotkanie wspiera 
wdrażanie strategii „Świętokrzyskie dla młodych. Kie-
runki wspierania aktywności społecznej młodzieży wo-
jewództwa świętokrzyskiego na lata 2017-2020".

Marta Herbergier

Od lewej: Zuzanna Boruch, Klaudia Malesa, Julia Kałuzińska, 
Natalia Dudek.
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By pamięć o nich trwała ...
23 września b.r. przy pomniku bitwy żołnierzy AK 
zgromadzili się mieszkańcy gminy, przedstawiciele 
władz samorządowych, środowisk żołnierskich i kom-
batanckich, by wspólnie uczcić pamięć tych, którzy 73 
lata temu oddali życie za Ojczyznę.

Mszę świętą w intencji żołnierzy AK, którzy stoczyli 
bitwę z oddziałami niemieckimi 18 września 1944 r., 
a także zamordowanych we wrześniu 1948 r. żołnierzy 
odprawił ksiądz proboszcz Józef Kubicza z parafii pw. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach, któremu towarzy-
szył ksiądz proboszcz Jan Kukowski z parafii pw. św. Bar-
tłomieja Apostoła w Chęcinach.

Walka z niemieckimi oddziałami
18 września 1944 r. w szewczańskich lasach w gminie 
Sitkówka-Nowiny rozegrała się bitwa, w której batalion 
Antoniego Hedy pokonał oddziały niemieckie. Walkę 
stoczyły 2 ppLeg. i 3pp Leg. dotarły do lasów Pasma 
Zgórskiego. Ich zadaniem było m.in. odciągnięcie uwa-
gi Niemców od rejonu Korczyna i Fanisławic. Główną 
przyczyną był przewidywany plan ataku na Kielce. Z po-
zoru niewielka bitwa zapisała się w pamięci miejscowej 
ludności, a także tych, którzy kultywują pamięć żołnie-
rzy AK.

Pomordowani w zgórskich lasach
24 września to kolejna rocznica śmierci porucznika 
Aleksandra Życińskiego, ps. ,,Wilczur”, Karola Łoniew-
skiego ps. ,,Lew”, Józefa Figarskiego ps. ,,Śmiały” i Cze-
sława Spadło ps. ,,Mały”. Byli aresztowani, przetrzymy-
wani w kieleckim więzieniu, a następnie zamordowani 
w zgórskich lasach. Przez ostatnie lata Fundacja „Nie-
złomni” prowadziła badania, podczas których odnale-
ziono miejsce pochówku żołnierzy podziemia. Obecnie, 
przy wsparciu gminy Sitkówka-Nowiny, Fundacja pla-
nuje uwiecznić pamięć zamordowanych pamiątkową 
tablicą.

By pamięć o nich trwała …
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele sej-
miku województwa świętokrzyskiego, rady powiatu 
kieleckiego, radni Rady Gminy, uczniowie i nauczycie-
le placówek edukacyjnych z terenu gminy, jednostki 
ochotniczych straży pożarnych Szewce-Zawada i Kowa-
la, Koło Gospodyń Wiejskich „Szewczanki”,  kombatan-
ci, członkowie Okręgu Kielce „Jodła” Armii Krajowej, 
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, 
a także wielu mieszkańców naszej gminy.
- Spotykamy się tutaj rokrocznie, aby upamiętnić tę hi-
storią, historię bitwy z czasów II wojny światowej. Pa-
mięć o tym miejscu i o tych wydarzeniach wśród miesz-
kańców naszej gminy i mieszkańców Szewc jest ciągle 
żywa, a dowodem tego jest to, że się tu zbieramy, że 
chcemy tutaj przychodzić, upamiętniać tych, którzy 
walczyli o naszą wolność, o niepodległość - mówił wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Po raz pierwszy 
chcemy połączyć te uroczystości z upamiętnieniem żoł-
nierzy podziemia antykomunistycznego, którzy zosta-
li rozstrzelani i pogrzebani nieopodal stąd - wyjaśniał 
wójt.

Po mszy świętej i złożeniu kwiatów pod pomnikiem, 
uczestnicy uroczystości udali się w miejsce pamiątko-
wej mogiły.

Marta Herbergier

Pomnik pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

W uroczystości wzięła udział Józefa Życińska.

Poczty sztandarowe pełniły wartę podczas mszy świętej.



GŁOS NOWIN • PAŹDZIERNIK 2017

9

Antoni Heda ps „Szary” urodził się 11 października 
1916 r. w Małomierzycach koło Iłży. Był jednym z naj-
wybitniejszych polskich dowódców oddziałów party-
zanckich ZWZ i AK. W czasie II wojny światowej działał 
głównie na terenie okręgu kieleckiego i radomskiego. 
Był związany z naszą Gminą - dowodził oddziałem żoł-
nierzy, którzy 18 września 1944 r. stoczyli zwycięską 
walkę z Niemcami w miejscowości Szewce.

Podczas kampanii wrześniowej służył w 12DP pod Iłżą, 
a następnie na Lubelszczyźnie. W lipcu 1940 r. z powo-
dów prywatnych udał się do strefy sowieckiej, skąd 
przez Rumunię zamierzał dostać się na Zachód. W cza-
sie przejścia przez granicę został zatrzymany i skiero-
wany do twierdzy brzeskiej, skąd zbiegł podczas ataku 
Niemców w czerwcu 1941 r. Niefortunnie jednak został 
od razu został schwytany przez Niemców i osadzony 
w niemieckim obozie dla jeńców radzieckich w okoli-
cach Terespola, skąd również udało mu się wydostać.

Po powrocie do Warszawy podjął działalność konspira-
cyjną w ZWZ zostając komendantem Podobwodu Iłża 
AK (krypt. „Dolina"), a następnie przeszedł do party-
zantki walcząc w składzie zgrupowania AK Jana Piwnika 
ps. „Ponury”.

Do najsłynniejszych akcji zbrojnych pod dowództwem 
„Szarego” Hedy należą:
- zdobycie niemieckiego więzienia w Starachowicach 
i uwolnienie wszystkich ok. 80 aresztowanych (6 sierp-
nia 1943 r.), 
- 15 września 1943 r. - zdobycie kompleksu budynków 
majątku Pakosław nieopodal od Iłży obsadzonego plu-
tonem 45 niemieckich frontowych żołnierzy (15 wrze-
śnia 1943 r.),
- udana akcja odwetowa na niemieckich kolonistach we 
wsi Gozdawa koło Sienna (23 września 1943 r.),
- opanowanie fabryki Zakładów Zbrojeniowych w Sta-

rachowicach (30 października 1943 r.), 
- zwycięskie walki w okolicy Jeleńca z niemiecką obławą 
(1 kwietnia 1944 r.),
- opanowanie miasta Końskie, rozbicie niemieckiego 
aresztu i uwolnienie ok. 70 osób (5-6 czerwca 1944 r.),
- opanowanie niemieckiego pociągu i zdobycie znacz-
nej ilości amunicji i trotylu (19 lipca 1944 r.),
- walki m.in. pod Radoszycami, Trawnikami i Szewcami 
w czasie akcji „Burza” na ziemi kieleckiej, 
- rozbicie więzienia przy ul. Zamkowej w Kielcach - 
uwolnienie ok.700 więźniów (5 sierpnia 1945 r.).

Po wojnie Antoni Heda pozostał w konspiracji. Działał 
w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej, a następnie De-
legatury Sił Zbrojnych. W odwecie za przeprowadzenie 
ataku na komunistyczne więzienie w Kiecach areszto-
wano rodzinę Hedy i zamordowano jego dwóch braci. 
Antoni Heda wyjechał wówczas na Wybrzeże, a później 
do Ostródy. Pod nazwiskiem Antoni Wiśniewski ukry-
wał się do 1948 r., kiedy, podczas pobytu w Gdyni, zo-
stał aresztowany. Skazany na poczwórny wyrok śmierci 
przebywał w więzieniach na Rakowieckiej, w Rawiczu 
i we Wronkach. Ostatecznie karę śmierci zamieniono 
na dożywocie, a w 1956 r. został objęty amnestią i wy-
szedł na wolność. Przez dalsze lata działał w podziemiu 
niepodległościowym.

W 1981 r. został wybrany na Przewodniczącego Nie-
zależnego Związku Kombatantów przy NSZZ „Solidar-
ność”. Podczas stanu wojennego został internowany 
w Białołęce.

W 1990 r. doprowadził do zjednoczenia ok. 30 orga-
nizacji kombatanckich w Światową Federację Polskich 
Kombatantów i został jej prezesem. W tym samym roku 
został także awansowany do stopnia pułkownika przez 
Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Antoni Heda „Szary” był także Głównym Komendantem 
Związku Strzeleckiego, nawiązującego do tradycji Dru-
żyn Strzeleckich Józefa Piłsudskiego. W dowód uznania 
jego zasług 13 grudnia 2004 r. został awansowany do 
stopnia generała brygady Polskich Drużyn Strzeleckich.
W 2006 podczas obchodów Święta Narodowego 3 
Maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyń-
ski awansował Antoniego Hedę „Szarego” na stopień 
generała brygady.

Generał Antoni Heda „Szary” zmarł 14 lutego 2008 roku 
w Warszawie. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Ciekawi ludzie
W cyklu „Ciekawi ludzie” prezentujemy sylwetki osób znanych i mniej znanych związanych z naszą gminą. Liczymy 
na podpowiedzi z Państwa strony - swoje propozycje możecie przesyłać na adres: redakcja@nowiny.com.

Antoni Heda
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Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach
Szkoła Podstawowa w Nowinach istnieje już prawie 
pół wieku. Warto poznać jej historię - w przyszłym 
miesiąciu obchodzić będziemy jej jubileusz, na który 
już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

Budowę szkoły rozpoczęto w 1964 roku, dwa lata póź-
niej ją zakończono ale nie oddano do użytku 1 wrze-
śnia 1966 roku z powodu braku wyposażenia. Budynek 
nowej szkoły składał się z 16 sal lekcyjnych, biblioteki, 
świetlicy i sali gimnastycznej. Naukę w nowej szkole 
kierowanej przez Pana Czesława Pawłowskiego rozpo-
częło wtedy 417 uczniów. 

Pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego mia-
ło miejsce 1 września 1967 roku, w listopadzie 1967 
roku kierownikiem został Pan Henryk Jurek. Przez 23 
lata szkoła nosiła imię Pięćdziesięciolecia Rewolucji 
Październikowej. W roku szkolnym 1973/74 placówkę 
przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną, a funkcję  
dyrektora objęła Pani Janina Braksator. W latach 1984-
86 dyrektorem szkoły był Pan Stanisław Kowalczyk, a od 
1986  do 2000 roku Pani Elżbieta Obręcka- Błoniarz. 
W roku 2000 funkcję tę objęła Pani Barbara Cedro, sie-
dem lat później zastąpiła ją Pani Jadwiga Szczepanik. 
Przez 1 rok obowiązki dyrektora pełniła Pani Iwona 
Rym, a od 2012 pełni je Pani Joanna Wojcieszyńska.
Po kilkuletnich przygotowaniach w 1999 roku szkoła 
przyjęła imię Orląt Lwowskich. Powstała wtedy izba pa-
mięci, placówka otrzymała sztandar, a uczniowie  z po-
mocą nauczycieli napisali hymn szkoły. Słowa hymnu 
szkoły „Pragniemy podążać śladami Obrońców naszej 
Ojczyzny” wskazują na to, co w tej szkole od wielu lat 
jest najważniejsze. Wartości patriotyczne, które przy-
świecały kiedyś dzieciom, obrońcom Lwowa oraz idee 
miłości, dobra, prawdy i tolerancji  to najważniejsze 
kierunki pracy wychowawczej szkoły. Dzięki ścisłej 
współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo-Wschodnich szkoła pozyska-
ła nie tylko sztandar ale i przyjaźń byłych Lwowiaków.  
W czerwcu 2012 roku kombatanci zrzeszeni  w kole nr 

64 Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycz-
nych przekazali szkole pod opiekę swój sztandar. Szkoła 
zobowiązała się i sprawuje  pieczę nad dwoma miejsca-
mi pamięci narodowej.
W ciągu pięćdziesięciu lat istnienia szkołę ukończyło 
tysiące uczniów, zmieniali się nauczyciele. Wielu absol-
wentów zostało lekarzami, inżynierami, ekonomistami, 
sportowcami, nauczycielami. Spośród obecnego gro-
na pedagogicznego kilkunastu nauczycieli było kiedyś 
uczniami naszej szkoły.
Obecnie do szkoły w Nowinach uczęszcza 500 uczniów.  
Budynek dawnej szkoły zmienił swoje oblicze po prze-
budowie w 2005 roku. Ciagle w szkole się coś zmienia, 
modernizuje, unowocześnia. W obecnej chwili trwa 
modernizacja boisk i zmiana zagospodarowania terenu 
wokół szkoły.
Placówka ta jest częścią środowiska, kultywującą trady-
cje narodowe i regionalne, miejscem krzewienia kultu-
ry i integracji lokalnej społeczności. Przez środowisko 
postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna uczniom, 
otwarta na inicjatywy uczniów oraz rodziców.

Szkoła dba o wysoki poziom nauczania.  Stale reali-
zowane są projekty edukacyjne i  innowacje pedago-
giczne, a kompetentna kadra pedagogiczna podejmuje 
liczne działania nowatorskie. Dumą szkoły jest certyfi-
kat „Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Cer-
tyfikat Bezpieczeństwa” oraz dwa brylantowe i jeden 
diamentowy OTeK  za działania w ramach  Ogólnopol-
skiego Tygodnia Kariery.

 
18 listopada 2017 roku Szkoła Podstawowa w Nowi-
nach będzie obchodzić wyjątkowy jubileusz – 50 lat 
działalności. Wspólnie będziemy świętować jubileusz 
szkoły.

Robert Jedynak
nauczyciel 

Szkoła Podstawowa w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach.
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Włoskie szlagiery zabrzmiały w Nowinach
Mascarpone, Volare i włoska mafia - w niedzielny 
wieczór w Nowinach w wybrzmiały włoskie melodie, 
a zgromadzeni słuchacze mogli wysłuchać barwnych 
opowieści o życiu w Italii. Nie zabrakło włoskich przy-
smaków, które cieszyły się ogromną popularnością.

15 października gmina Sitkówka-Nowiny oraz GOK 
„Perła”w  Nowinach przygotowali dla mieszkańców ko-
lejny wieczór tematyczny. Tym razem przenieśliśmy się 
do Włoch - kraju kojarzonego z kawą, „dolce vita”, gorą-
cym temperamentem jego mieszkańców oraz winem. 
W auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
zaśpiewał Alberto Amati, a Maksymilian Czornyj opo-
wiedział o swoich wieloletnich doświadczeniach we 
Włoszech.

Został w Polsce z miłości do  … pierogów
Alberto Amati - włoski piosenkarz pochodzący z Ra-
wenny osiadł w  Kielcach sześć lat temu. - Kiedy kon-
certowałem we Włoszech, miałem często do czynienia 
z polską publicznością, która bardzo mi się spodobała. 
Polacy lubią piosenki, które wykonuję, a ja lubię Pola-
ków. I pierogi - takich dobrych nie ma nigdzie indziej 
na świecie - mówił podczas spotkania w Nowinach pio-
senkarz.
Swoje zamiłowanie do śpiewu odkrył uczęszczając do 
konserwatorium imienia Giuseppe Verdi w Rawennie. 
Chodził do klasy fortepianu ale po jakimś czasie uznał, 
że to nie fortepian jest mu dany, tylko właśnie śpiew. 
Od tego czasu wykonuje włoskie szlagiery, takie jak 
Azurro, Felicita, L'Italiano, Quando Quando Quando czy 
Marina. Nie stroni od jazzu i swingu, śpiewając również 
mniej popularne lub zupełnie nieznane piosenki, które 
przyjmowane są równie gorąco przez publiczność. Tak 
właśnie było podczas niedzielnego koncertu, kiedy pio-
senkarz rozbawił nowińską publiczność, która przyjęła 
jego występ owacjami.

Z miłości do podróżowania i prawa
Maksymilian Czornyj prowadzi dwa blogi. Na jednym 
z nich podróżnik i adwokat w jednej osobie udziela Po-
lakom wskazówek prawnych związanych z Italią.  

Na drugim blogu opisuje barwne życie Włochów i reko-
menduje miejsca, które warto zobaczyć.
Podczas Wieczoru Włoskiego Maksymilian Czornyj opo-
wiedział zgromadzonym słuchaczom o kulturze Włoch, 
tradycjach, zwyczajach i kuchni. Podpowiedział, w jaki 
sposób wybierać wino i oliwki, wyjaśnił różnice między 
południem i północą kraju i przedstawił anegdoty ze 
swojego życia.

Uczta dla podniebienia
Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko wysłuchać 
włoskich melodii  i opowieści. O ich podniebienia za-
dbał Hotel i Restauracja Magnolia, która specjalnie na 
tę okazję przygotowała degustację włoskich przysma-
ków. Aromatyczne bruschetty, grissini maczane w pe-
sto bazyliowym i pomidorowym, melon z szynką par-
meńską oraz desery na bazie mascarpone – nie sposób 
wymienić wszystkiego czego można było spróbować 
tego wieczora. Wszyscy, którzy w nim uczestniczyli 
z pewnością mogą zaliczyć go do udanych.

Marta Herbergier

Alberto Amati.

Maksymilian Czornyj.

Widownia bawiła się znakomicie.
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Książka na telefon
Od 2 października 2017 r. Gminna Biblioteka Publicz-
na w Nowinach wprowadziła dla swoich Czytelników 
nową usługę „Książka na telefon”. Bez wychodzenia 
z domu, wyłącznie za pomocą telefonu można zamó-
wić książkę w bibliotece, którą w wyznaczonym dniu 
przywiezie mieszkańcowi pracownik biblioteki.

- Z usługi tej mogą korzystać mieszkańcy gminy Sitków-
ka-Nowiny, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, 
np. przewlekłą chorobę lub stopień niepełnospraw-
ności ruchowej nie mogą przyjść do naszej biblioteki 
- wyjaśnia dyrektor Julita Zając. - To świetna inicjaty-
wa, sam lubię czytać książki i, choć nie mam na to zbyt 
wiele czasu, staram się robić to jak najczęściej - mówi 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Mam nadzieję, 
że dzięki naszemu pomysłowi książka umili jesienne 
i zimowe popołudnia niejednemu mieszkańcowi naszej 
gminy, zwłaszcza seniorom, których staramy się otoczyć 
specjalną opieką - dodaje.

Dzięki zaangażowaniu bibliotekarek oraz czytelników 
Gminna Biblioteka Publiczna z miesiąca na miesiąc po-
większa swoje zbiory. - Każdego roku kupujemy około 
600 - 700 pozycji, są to głównie nowości beletrystycz-
ne, cieszące się największym zainteresowaniem - mówi 
Julita Zając. - Warto się pochwalić, że w naszej biblio-
tece od ręki można dostać książki, na które w kielec-
kich bibliotekach trzeba czekać miesiącami - podkreśla 
dyrektor biblioteki. Znaczna część zasobów została za-

kupiona dzięki udziałowi w Programie Wieloletniego  
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 
1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicz-
nych”. Tylko w roku 2017 udało sie pozyskać na ten cel  
5123,00 zł.

Czytelnicy sami mogą zaproponować książki, jakie 
chcieliby móc wypożyczyć. To dzięki ich sugestiom       
na półkach bibliotek można znaleźć książki autorstwa 
Remigiusza Mroza, Johna Grishama czy Jo Nesbo. 
O tym, co zostało zakupione w ostatnim czasie można 
dowiedzieć się ze strony internetowej biblioteki. Zbiory 
biblioteczne w części zostały już skatalogowane on-line 
w systemie MAK+, w którym znajduje się obecnie 4 544 
książek.
Biblioteka cyklicznie organizuje także spotkania autor-
skie, bierze również udział w akcjach promujących czy-
telnictwo, m.in. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,  
Noc Bibliotek czy Miedzynarodowy Dzień Książki.
Częstymi gośćmi biblioteki są uczniowie i podopieczni 
placówek oświatowych gminy Sitkówka-Nowiny.
 
Książki zamawiać można pod nr telefonu: 41 347-50-
60, 41 366-78-24 od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00-17.00. Zamówione książki są dostarczane    
do domów Czytelników przez pracownika biblioteki raz 
w tygodniu we wtorek w godz. 11.00-15.00.

Marta Herbergier
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Julita Zając, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Nowinach: Czytanie od 
zawsze jest moją pasją. Mi-
łość do książek zaszczepiła 
we mnie moja mama, która, 
podobnie jak ja, wykonywała 
zawód bibliotekarza. Czytam 
w zasadzie wszystko, co tylko 
„wpadnie" mi w ręce. Ostat-
nio duży wpływ wywarłą na 
mnie książka „Małe życie" 

Yanagihara Hanya, choć nie jest to lekka i łatwa lektura.
Z popularnej beletrystyki polecam polską autorkę 
Agnieszkę Lingas-Łoniewską, którą mieliśmy przyjem-
ność niedawno gościć w naszej bibliotece. Moja ulu-
biona książka tej pisarki to "Piętno Midasa" - romans 
z wątkami kryminalnymi, który ma dwa alternatywne 
zakończenia.

Zenon Janus - radny powiatu 
kieleckiego, wicestarosta kie-
lecki: Trudno jednym słowem 
określić, jakie książki lubię 
czytać. Razem z żoną staramy 
się być na bieżąco  z nowościa-
mi wydawniczymi. Czytamy 
głównie beletrystykę, książ-
ki historyczne i przygodowe. 
Wśród współczesnych pisarzy 
sympatią darzę Zygmunta Mi-
łoszewskiego, szczególnie do 

gustu przypadła mi jego książka „Bezcenny" opowiada-
jąca o poszukiwaniach zaginionego arcydzieła  „Portret 
Młodzieńca" Rafaela Santi. Obecnie czytam inną książ-
kę autora  „Jak zawsze" przedstawiającą alternatywną 
historię Polski. Polecam!

Urszula WIerzbicka, dyrektor 
Zespołu Placówek Ośwato-
wych w Bolechowicach: Czy-
tanie od zawsze towarzyszyło 
mi w życiu. Nie potrafie za-
snąc bez lektury choćby frag-
mentu książki. Moją ulubioną 
książką jest  „Stara Baśń" Józe-
fa Kraszewskiego. To historia 
powstania naszego państwa 
opowiedzianą pięknym języ-
kiem. Na jej kanwie toczą sie 

perypetie miosne głównych bohaterów książki. Obec-
nie wracam do lektur szkolnych - „Ojca Goriot", "Nocy 
i dni" czy "Nędzników". Muszę przyznać, że odbieram 
te książki zupenie inaczej, niż wtedy, gdy czytałam je 
będąc w szkolnej ławie. 

Czytam, bo ... lubię
Czytanie to ogromna przyjemność. Książka pomaga oderwać się od rzeczywistości, złapać chwilę oddechu po 
wyczerpującym dniu, a czasem nawet - znaleźć rozwiązanie problemów - twierdzą zgodnie nasi rozmócy. Zapyta-
liśmy znane osoby związanie z gminą Sitkówka-Nowiny o ich ulubione książki.

Grzegorz Gałuszka, radny 
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego: Bardzo lubię 
czytać książki zawierające 
w swojej  fabule elementy 
autentyczne- fakty naukowe 
bądź historyczne. Nie mam 
jednej konkretnej ulubionej 
pozycji, mam raczej kilku ulu-
bionych pisarzy. Moim fawo-
rytem jest Steve Berry. Autor 
zręcznie wplata zdarzenia 

i wątki autentyczne w literacką fikcję. Czytając, człowiek 
może zgubić się co jest historią lub nauką, a co fantazją 
autora. Dynamicznie rozwijające się wątki i zwroty akcji 
sprawiają, że od książek Berry’ego ciężko się oderwać. 
Z kilku przeczytanych jego pozycji najbardziej podoba-
ła mi się „Przepowiednia dla Romanowów”, ale każdą 
inną pozycję tego autora szczerze polecam.

Anna Łukasiewicz, dyrektor 
Zespołu Placówek Integracyj-
nych w Kowali: Książka to dla 
mnie chwila relaksu i odskocz-
nia od codzienności. Warto 
podkreślić, że czytanie książek 
rozwija, pomaga unikać błę-
dów językowych i ortograficz-
nych. Serdecznie polecam czy-
tanie książek moim uczniom. 
Moją ulubioną ksiąką od 
lat niezmiennie pozostaje  

„Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego, chętnie się-
gam też po "Ojca Goriot" Honoriusza Balzaca. Obecnie 
przeżywam fascynację kryminałami Remigiusza Mroza 
- mistrza suspensu, który zawsze zaskakuje mnie za-
kończeniem swoich książek. Szczególnie polecam serię 
thrillerów prawniczych z Joanną Chyłką oraz cykl sensa-
cyjno-kryminalny z Wiktorem Forstem.

Sebastian Nowaczkiewicz, 
wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny: Jedną z pierwszych ksią-
żek, jaka wywarła na mnie 
ogromne wrażenie, były  
„Czarne Stopy" Seweryny 
Szmaglewskiej. To opowieść 
o harcerskiej przyjaźni, po-
zytywnym patrzeniu w przy-
szłość i wierze w siebie. Po 
dziś dzień lubię sięgać po 
książki przygodowe, ale z chę-

cią czytam również książki historyczne. W ostatnim cza-
sie skończyłem  „Hubala"  Jacka Komudy opowiadającą 
o legendzie Henryka Hubala-Dobrzańskiego. Dlaczego 
czytam? ... Bo lubię.
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Ścieżka Klubu 4H
Docieramy do miejscowosci Trzcianki. Na przełomie 
XIX i XX wieku mieszkańcy Kielc budowali tu rezydencje 
letniskowe. Do dziś zachowały się posesje, na których 
rosną sosny zwyczajne będące częścią lasu rosnącego 
tuż za ogrodzeniami.
Przemierzając ścieżkę Klubu 4h docieramy do przemy-
słowej części gminy Sitkówka-Nowiny. Tereny po daw-
nej Faryce Tlenku Glinu stanowią wdzięczny plener dla 
fotografów. Odbywają się tu również wyścigi samocho-
dowe. Mijając Cementownię „Nowiny" docieramy do 
kamieniołomu  Zgórsko. Jego eksploatację zakończono 
na początku lat 90-tych XX wieku. Od tego czasu wyro-
bisko jest zalane wodą o głębokości ok. 5 m. Zbiornik te 
stanowi olbrzymi staw do hodowli ryb.
Z kamieniołomu Zgórsko udajemy się w kierunku góry 
Berberysówki. Od XII do XVI wieku wydobywano tutaj 
ołów. Teren ten zaliczany był do Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego. Na szczycie i zboczach Berberysówki 
spotkać możemy murawę kserotermiczną. Spotkamy tu 
m.in. dziką różę, pięciornika piaskowego czy berberys 
pospolity.
Stamtąd udajemy się w kierunku rzeki Bobrzyczki. Na-
potkamy tu łąki okresowo wilgotne, czyli zbiorowiska 
roślinne, jakie rozwijają się na glebach bardziej żyznych. 
Tutaj kończy sie ścieżka Klubu 4H.

Redakcja
Opracowano na podstawie broszury „Przyrodnicza 
Ścieżka Dydaktyczna Klubu 4H". 

Wędrówka ścieżką turystyczną Klubu 4H powala nam 
na poznanie walorów krajobrazowych i przyrodni-
czych terenu gminy Sitkówka-Nowiny. 

Zwiedzany teren jest cennym siedliskiem wielu unikal-
nych i rzadkich gatunków  chronionych roślin. Możemy 
tu obserwować wzajemne przenikanie się przyrody 
i przemysłu, a wędrówka ścieżką umożliwia poznawa-
nie najbardziej malowniczych i interesujących obsza-
rów gminy.
Trasa przyrodniczej ścieżki dydaktycznej wiedzie od Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach poprzez 
Zagrody, przełom Bobrzy, zadrzewnienia i starorzecza 
w dolinie Bobrzy, Trzecianki, kamieniołom Zgórsko, 
murawy i lasy na górze Berberysówka, łąki w dolinie 
Bobrzyczki, osiedle Nowiny aż do schroniska Ventus.

Trasę rozpoczynamy tuż nieopodal basenu  „Perła", 
gdzie możemy podziwiać widok na Pasmo Zgórskie, 
przełom Bobrzy i Pasmo Posłowickie. Stąd udajemy się 
w kierunkuprzełomu Bobrzy. Teren ten ukształtowały 
trwajace miliony lat przemiany geologiczne. Odnaj-
dziemy tu fragmenty jedlin, trzcinnikowego boru pod-
górskiego, borów mieszanych, grądy typowe, buczyny 
ubogie oraz buczyny storczykowe. Idąc dalej ścieżką 
dotrzemy do starego młyna pochodzącego z końca XIX 
wieku. W jego okolicach spotkamy takie rośliny jak 
skrzyp zimowy, a także rozchodnik wielki, jastrzębiec 
kosmaczek oraz dziki bez.
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Dzięki niej w Bobrzy znów są bobry i raki
Dzięki Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” należącej 
do Wodociągów Kieleckich gmina Sitkówka-Nowiny 
może się cieszyć jedną z najczystszych rzek w regio-
nie. Oczyszczalnia wytwarza też czystą zieloną ener-
gię elektryczną i cieplną oraz zabezpiecza glebę przed 
szkodliwymi substancjami.

W przepływającej przez gminę rzece Bobrzy żyją bobry, 
od których wzięła swoją nazwę i raki. Ale nie zawsze 
było tak dobrze. Zwierzęta te bardzo nie lubią zanie-
czyszczeń i przez całe dziesięciolecia nie chciały wrócić 
do zanieczyszczonej ściekami rzeki. O jakość oczyszcza-
nia ścieków zaczęto dbać jeszcze przed II wojną świa-
tową, ale dopiero ostatnie lata przyniosły prawdziwą 
rewolucję.

Od Pakosza do Sitkówki
Pod koniec II Rzeczpospolitej udało się zbudować pierw-
szą kielecką oczyszczalnię. Zlokalizowano ją w dzielnicy 
Pakosz. Służyła kielczanom aż do 1974 roku, ale w koń-
cowym okresie eksploatacji oczyszczała tylko 6-8 proc. 
ścieków miejskich, reszta spływała do Silnicy, a potem 
do Bobrzy. Obiekt na Pakoszu został zamknięty, a za-
stąpiła ją oczyszczalnia w oddalonej o 10 km od Kielc 
Sitkówce.

W latach 1957-1959 powstał wstępny projekt budowy 
oczyszczalni w Sitkówce. Budowa kosztowała 100 mi-
lionów złotych, inwestycję oddano do użytku w 1974 
roku. Od początku jednak nie była wystarczająca dla 
obsługi wszystkich zakładów przemysłowych i rozbudo-
wujących się nowych osiedli.
Już w rok po otwarciu oczyszczalni ilość ścieków z mia-
sta wynosiła 55-56 tys. metrów sześciennych na dobę, 
podczas gdy przepustowość instalacji kończyła się na 
40,7 tys. m sześc. Znaczna część ścieków spuszcza-
na więc była do Bobrzy. Rozbudowa była konieczna. 
W 1975 roku został oddany do użytku nowy ciąg bio-
logiczny, w 1980 roku ruszyła nowa część osadowo-ga-
zowa a w 1981 roku dwa dodatkowe osadniki wtórne. 
Dzięki tym inwestycjom w drugiej połowie lat 80-tych 
XX wieku udało się zwiększyć przepustowość do 72 tys. 
m sześc. na dobę.
Po uruchomieniu nowych wirówek, pompowni osadu 
zmieszanego oraz modernizacji pompowni głównej 
można było w 1993 roku uroczyście zamknąć kanał 
awaryjny, którym nieoczyszczone ścieki były od czasu 
do czasu spuszczane do Bobrzy. Od tego czasu oczysz-
czalnia w Sitkówce przyjmuje całość ścieków z Kielc, 
część z gminy Masłów i Sitkówki-Nowiny. Pozostał jed-
nak problem jakości ich oczyszczania.

Dziś tzw. ścieki oczyszczone, czyli to, co pozostaje po 
oczyszczeniu ścieków docierających do oczyszczalni i co 
trafia kanałem do Bobrzy, są czystsze niż woda w sa-
mej rzece! Stało się to możliwe dzięki wartej 238 mln 
zł modernizacji i rozbudowy, zakończonej w 2011 roku. 
Przed modernizacją woda w rzece Bobrzy nie mieściła 
się w żadnej klasie, po jej zakończeniu osiągnęła II kla-
sę czystości. Czystsze są tylko rzeki u źródeł. W Bobrzy 

można obecnie organizować kąpieliska i poić wodą 
zwierzęta, do rzeki wróciły bobry i raki.

Prąd i ciepło z biogazu
Ale to nie wszystko. W ramach tej inwestycji, powstała 
pierwsza w regionie i jedna z pierwszych w kraju Sta-
cja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). 
Koszt tej skomplikowanej fabryki służącej ekologii wy-
niósł 50 mln zł. Kielecka STUOŚ to instalacja wysoce 
zaawansowana technicznie i technologicznie. Zastoso-
wana technologia spalania w zawieszonym (fluidalnym) 
złożu piaskowym, jest uważana za najlepszą dostępną 
technikę termicznego przekształcania osadów ścieko-
wych rekomendowaną w Europie i świecie. Umożli-
wia utylizację wszystkich odpadów technologicznych 
powstających w oczyszczalni ścieków, a więc nie tylko 
osadów ściekowych, ale też skratek, piasku i tłuszczy. 
Zastosowany dwustopniowy system wymienników cie-
pła, pozwala odzyskiwać energię cieplną ze spalin.
Termiczna utylizacja osadów skutecznie zapobiega 
przedostawaniu się do środowiska naturalnego tak nie-
zdrowych i potencjalnie niebezpiecznych substancji, jak 
bakterie i grzyby chorobotwórcze, antybiotyki, czy hor-
mony.  Do niedawna były one wywożone jako nawóz    
na pola i niestety zanieczyszczały glebę.

Oczyszczalnia w jeszcze jeden sposób służy ochronie 
środowiska. Od 1999 roku pracuje w niej mała elek-
trociepłownia, która zasilana jest spalanym metanem, 
powstającym podczas fermentacji osadów ściekowych. 
Obecnie w oczyszczalni w Sitkówce pracują dwa bio-
generatory o maksymalnej mocy elektrycznej 404 kW 
każdy.
Wytwarzana energia wykorzystywana jest na potrzeby 
oczyszczalni jako dodatkowe i awaryjne źródło zasila-
nia. Układ automatyczny umożliwia również współpra-
cę generatorów z siecią energetyczną, co pozwala na 
rozliczanie energii wytworzonej przez biogeneratory 
jako tzw. zieloną energię, czyli pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych. Ciepło z chłodzenia bloku silnika oraz 
spalin wylotowych odzyskiwane jest przez sterowa-
ną automatycznie instalację wymienników. Energia 
cieplna, maksymalnie 514 kW, jest wykorzystywana do 
podgrzewania osadu podawanego do komór fermenta-
cyjnych oraz do ogrzewania centralnego pomieszczeń 
i ciepłej wody użytkowej. A na sprzedaży zielonych cer-
tyfikatów przyznawanych producentom ekologicznej 
energii jeszcze Wodociągi Kieleckie zarabiają.

Oczyszczalnia ma jeszcze inne istotne znaczenie dla 
całej gminy i jej mieszkańców. Jest dużym pracodaw-
cą i poważnym podatnikiem. W ciągu roku do budżetu 
gminy Sitkówka-Nowiny Wodociągi Kieleckie wpłacają 
prawie 4 mln zł podatku od nieruchomości, naliczanego 
za powierzchnię, jaką zajmuje oczyszczalnia i jej obiekty.

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich
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Świętokrzyski Turniej Badmintona Olimpiad Spe-
cjalnych rozegrany w Nowinach

Cała gmina kciuki trzyma!

Cała gmina kciuki trzyma!
W piątkowym meczu czwartej kolejki PlusLigi Dafi 
Społem Kielce we własnej hali zwyciężyło z Cerradem 
Czanymi Radom 3:2. To pierwsza wygrana kieleckiej 
drużyny w tym sezonie.

Na trybunach nie zabrakło kibiców z gminy Sitkówka-
-Nowiny, która tego dnia była partnerem meczu. Gmi-
na miała możliwość promowania swoich walorów przy-
rodniczych, gospodarczych i kulturowych. W przerwie 
meczu wystąpiła grupa cheerleaderek z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach zaprezentowała 
układ artystyczny, a przedstawiciele drużyny przeka-
zali wójtowi Sebastianowi Nowaczkiewiczowi koszulkę 
z jego nazwiskiem. Widzowie mieli okazję uczestniczyć 
w konkursach z nagrodami przekazanymi przez gminę 
Sitkówka-Nowiny i Dafi Społem Kielce.

Marta Herbergier

W hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach odbył się Świętokrzyski Turniej Badmintona 
Olimpiad Specjalnych.

W rozgrywkach wzięło udział ponad 80 zawodników 
z 18 drużyn. Zawody zostały przeprowadzone w podzia-
le na kategorie wiekowe oraz płeć zawodników przy 
uwzględnienie ich sprawności ruchowej.
Uroczystemu wciągnięciu flagi Olimpiad Specjalnych 
asystowali Stanisław Kozubowski oraz Marcin Borowski 
zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych SUPERNOWA-
Zgórsko. Po złożeniu przysięgi Olimpiad Specjalnych 
i przemowach zaproszonych gości  nastąpiło oficjalne 
otwarcie zawodów przez wójta gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastiana Nowaczkiewicza. - Cieszę się, że tu jesteście 
i że ja mogę być tutaj z Wami - mówił wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Życzę Wam wszystkim doskonałej za-
bawy i niesamowitych emocji sportowych - dodał.
Zawody uświetnił występ zespołu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Zgórsku.

Marta Herbergier

SUPERNOWA Zgórsko była gospodarzem zawodów.

Motocross na torze w Kowali
Za nami VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Południo-
wej w Motocrossie. Na torze w Kowali zawodnicy ści-
gali się w dziewięciu kategoriach.

Wśród najmłodszych uczestników zawodów startu-
jących w kategorii wiekowej od 8 do 12 lat najlepszy 
okazał się Filip Seniuk z klubu OKM Ostrów Wielkopol-
ski, w kategorii wiekowej 10-14 lat na motocyklach do 
85ccm zwyciężył Kamil Maślanka z klubu MTR Osielec, 
wśród juniorów triumfował Klaudiusz Górny z klubu 
Motocross Klub Czerwonka. W kategorii wiekowej od 
18 lat najlepsi okazali się Tomasz Wysocki ze Stowarzy-

szenia Moto Dąbrowa oraz Sebastian Witkowski z Człu-
chowskiego AutoMotoKlubu POLTAREX. W kategorii 
Masters powyżej 40. r.ż. zwyciężył Andrzej Seremet 
z AMK Grodków. Na torze ścigały się również kobiety – 
najleszą z Pań okazała się Wanessa Rapacz z MTR Osie-
lec.

W zawodach wzięło udział ponad 70 zawodników z czo-
łowych klubów naszego kraju.

Marta Herbergier
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Wrak Race po raz drugi zagościł w Nowinach
Zawody odbyły się w minioną niedzielę w Nowinach 
w okolicach ul. Zakładowej przyciągając tłumy wi-
dzów ciekawych wyścigu aut przeznaczonych do ze-
złomowania.

Do wyścigu dopuszczono wszystkie samochody oso-
bowe z wyjątkiem samochodów 4×4 oraz terenowych 
i SUV-ów. Wartość handlowa samochodu nie mogła 
przekroczyć 1000 zł. 

Na starcie zjawiło się 18 ekip. Zawodnicy startowali 
w dwóch rundach - każda z nich trwała po 10 minut. 
Do finału dostało się po pięć aut z każdej rundy, które 
w tym czasie pokonały największą ilość okrążeń. Tym 
razem tor był specjalnie przygotowywany - poszerzo-
ny i wyrównany, ze specjalnymi hopkami, co sprawiło, 
że rajdowcy z wielką przyjemnością nie tylko się ściga-

li, ale także zderzali i spychali, co sprawiło, że zawody 
były jeszcze bardziej emocjonujące. NIe wszsytkim jed-
nak udało się dotrzeć do mety - wielu uczestników nie 
ukończyło rundy eliminacyjnej.

Atrakcje czekały także na widzów: dwie „taksówki” ob-
woziły dzieci po torze, mogły one również  malować 
stare auta.

Wrak Race Nowiny przypadł do gustu zarówno zawod-
nikom startującym w zawodach, jak i kibicom, na któ-
rych doping mogli oni liczyć. Organizatorzy zapowiadają 
zwiększenie liczby wyścigów w przyszłym roku i powsta-
nie ligi Wrak Race Nowiny.

Marta Herbergier

Zawody odbyły się na terenach danej fabryki FTG.

Sezon Nowińskiej Akademii Futsalu rozpoczęty!

Auto poza torem - ten widok można było zobaczyć często.

Najmłodsi adepci futsalu rozpoczęli kolejny sezon za-
jęć w ramach Nowińskiej Akademii Futsalu. Od wrze-
śnia zajęcia odbywają się w hali sportowej SP Nowiny 
i ZSP Nowiny.

Ponad siedemdziesięciu  uczestników ćwiczy w trzech 
grupach wiekowych: grupa 2010/2011- trener Michał 
Ziernik (treningi hala ZSP w Nowinach poniedziałek 
17.00 i środa 16.45); grupa 2008/2009 - trener Szy-
mon Ubożak (treningi hala SP w Nowinach we wtorki 
i czwartki godzina 16.30); grupa 2006/2007 - trener 
Piotr Lichota ( treningi hala ZSP poniedziałek godzina 
17.00 i środa 16.45). Nowym projektem Gminnego 
Klubu Sportowego  „Nowińska Akademia Futsalu" jest  
funkcjonujące od października  „Przedszkola Futsalo-
wego". Zajęcia te odbywają się w każdy poniedziałek 
i przewidziane są dla dzieci: cztero, pięcio i sześciolat-
ków.

W sezonie 2017/2018 organizatorzy zaplanowali dla 
wszystkich uczestników Nowińskiej Akademii Futsalu 
następujące imprezy: Liga Mistrzów w Futsalu, Turniej 

Mikołajkowy, Trening Rodzinny, Turniej Wiosenny z Fut-
salem oraz Piknik Rodzinny. Sezon zakończony zostanie 
jak co roku Półkolonią Futsalową.

Szymon Ubożak

Nowińska Akademia Futsalu.
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Rozsmakuj się w Nowinach

Pasztet z kaszy jaglanej i zielonej soczewicy
Składniki:
- 2 szkl. ugotowanej soczewicy,
- 1 szkl. ugotowanej kaszy jaglanej (ok. 100g suchej), 
- 100 ml oleju rzepakowego,
- przyprawy: 2 cebule, 2 liście laurowe, 1 owoc jałowca, 
2 kulki ziela angielskiego, 2 gożdziki, 2-3 łyżki sosu so-
jowego, 10-15 suszonych śliwek, ¾ łyżeczki  majeranku, 
1/2 łyłeczki cząbru,  ½ łyżeczki mielonej gałki muszka-
tołowej,  sól,  pieprz.

Przygotowanie
Soczewicę opłukać, wlać do garnka 2 porcje wody, za-
gotować, wsypać soczewicę i łyżkę oleju, gotować 15 
minut, posolić , wyłączyć i odstawić na 15 minut by do-
szła. Kaszę opłukać, zalać wrzącą wodą i odcedzić. Za-
gotować 2,25 szkl. wody z łyżką oleju i solą, wsypać ka-
szę  i gotować 15 minut nie mieszając na wolnym ogniu, 
wyłączyc i odstawić na 10 minut by doszła.

Na patelni rozgrzać olej, dodać ziele, liście i jałowiec, 
wrzucić pokrojoną w kostkę cebule i podsmażyć. Do 
soczewicy dodać  i  podsmażoną cebulę bez przypraw, 
które trzeba wyrzucić po usmażeniu cebuli. Wszystko 
zmiksować, dodać przyprawy i pokrojone w paski śliw-
ki, wymieszać. Piekarnik rozgrzać do temperatury 180 

stopni, keksówkę wyłożyć papierem do pieczenia, wło-
żyć masę , wyrównać, posmarować olejem i wstawić do 
piekarnika. Piec około godziny, wyjąć z piekarnika, wy-
studzić. wyjąć z formy i  schłodzić w lodówce.

Chleb razowy wiejski mieszany
Zaczyn: 2-3 łyżki aktywnego zakwasu, 18 dkg mąki żyt-
niej/750/, 180 ml wody.
Zakwas połączyć z mąką i wodą i odstawić na 12-16 h 
(na noc).
Ciasto: 30 dkg mąki pszennej chlebowej (750), 50 dkg 
ciemnej mąki żytniej (1850), ok. ½ wody letniej, 1 ugo-
towany ziemniak, 1 łyżka soli.

Dokładnie wymieszać mąki z ziemniakiek startym          
na tarce i wodą, odstawić na 20 minut. Dodać zaczyn, 
wymiesać i posolić dodać ½ szkl. siemienia i ½ szkl. 
słonecznika i wyrabiać 5 minut. Przerwać na 2 minuty 
i jeszcze raz wyrobić. Miskę posmarować olejem, wło-
żyć ciasto i odstawić na godzinę. Następnie wyjąć ciasto 
na oprószoną mąką stolnicę, rozpłaszczyć, brzegi złożyć 
do środka, jeszcze raz włożyć do miski i odstawić do wy-
rośnięcia.Po około 1 godzinie ciasto ponownie rozcią-
gnąć, złożyć, podzielić na dwie części  i uformować bo-
chenki, które włożyć  do wysmarowanych olejem form. 
odstawić na 2-3 godziny w ciepłe miejsce. Pół godziny 
przed pieczeniem rozgrzać piekarnik do temperatury 
250 stopni. Chleby naciąć, lekko zwilżyć. Wstawić do 
piekarnika na 10 minut, a następnie zmniejszyć tem-
peraturę do 210 stopni i piec jeszcze 35 minut. Chleb 
wyjąć, przełożyć na kratkę  w celu ostygnięcia.

Sos chrzanowy 
Słoiczek chrzanu wymieszać z rozdrobnionymi trze-
ma jajkami, łyżką śmietany i łyżką jogurtu. Doprawić            
do smaku solą , pieprzem i sokiem z cytryny.

Sposób podania
Pokroić chleb na kromki, ułożyć na nich pasztet pokro-
jony w grubsze plastry, polać sosem chrzanowym, ude-
korować szczypiorkiem. 

Smacznego!

Pasztet z kaszy jaglanej i zielonej soczewicy.

Każdy z nas uwielbia potrawy regionalne. Tradycyjne smaki cieszą podniebienie i potrafią zadowolić najbardziej 
wybrednego degustatora. Gmina Sitkówka-Nowiny słynie z takich właśnie potraw – przygotowywane przez Panie 
z zespołów ludowych, towarzyszą mieszkańcom podczas wydarzeń gminnych i zdobywają nagrody na licznych 
konkursach w całym województwie świętokrzyskim. Wypieki, gęsina, pierogi, marynowane grzyby, dziczyzna - 
długo by wymieniać wszystkie dania, w których specjalizują się nasze Panie. Postanowiły one uchylić rąbka tajem-
nicy i podzielić sie z Państwem przepisami na swoje specjały.

Przepis na pasztet z kaszy jaglanej i zielonej soczewicy pochodzi od Nowinianek. Zespół ten to dawna Sekcja Pla-
styczna Klubu Seniora. Panie doskonalą swój kunszt artystyczny, malarski, hafciarski, kulinarny pod czujnym okiem 
instruktorów. Zespół prezentuje swoje prace na wystawach i konkursach, osiągając liczne sukcesy.
Nowinianki ze swoim przepisem na pasztet wzieły udział w X edycji Powiatowego Konkursu na Najsmaczniejszą Po-
trawę Powiatu Kieleckiego, jaka miała miejsce latem tego roku w Rakowie. Wzięło w nim udział 31 ekip kucharskich 
z 18 gmin, które przygotowały 31 potraw. Znalazły się one w książce kucharskiej wydanej przez Starostwo Powiato-
we w Kielcach.
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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.

Noc sierpniowa Grzyb dla teściowej
Świerszcze cykają dookoła,        

wiatr nawet listkiem nie porusza, 
na nieboskłonie gwiazd miliony,

błyszczą, mrugają i spadają.

A na zachodnim krańcu nieba,
gdzie zorza słońca lśni nieśmiało,

rogal księżyca świeci złoty.

Mięta zapachem intensywnym,
pachnie w ogrodzie dookoła.

Powietrze parne stoi w miejscu,
skoszone siano woń wydziela.

Skoszone zboże pachnie słodko,
bo już po żniwach, jesień blisko.  

Pora hołd złożyć Matce Ziemi,
za jabłka w sadzie i za wszystko.

Ach piękny świecie, tak bym chciała,
wziąć Cie w ramiona i przytulić,

lub pójść przed siebie w tę noc parną,
by Twoim pięknem sie nacieszyć.

A gdy ktoś kiedyś mnie zapyta,
kto dla nas stworzył świat wspaniały,

to mu odpowiem: popatrz w niebo,
i tam poszukaj odpowiedzi.

Renata Posłowska

Przyjechała mamcia
Raz do zięcia w gości
A zięć oczywiście
Pełen był radości

Ledwo się zjawiła 
Wciąż radosny niby
Żeby nie zrzędziła 
Zabrał ją na grzyby

Idą sobie lasem
Nic tu nie ma chyba
Nagle on wypalił
Mam dla mamy grzyba

Ona go nie widzi
Zięć zadowolony
Tam mama popatrzy
Ten w kropki czerwony

Magdalena Rajkiewicz 

Jesienny poranek
I cóż, że lato chce zostać,
wyletniło się i … ulotniło.
Niebo obdarte z błękitu,

słońce prześwituje
przez szpary w chmurach.

Tylko na chwilę
rozświetla dni.

Ciepło  wymknęło się.
Więcej wiatru,

schłodzonych marzeń
i rozniesionych wspomnień.

Jesień kwitnie,
(sama się wprosiła).

Zmienia kolory
i pomyka dalej.

Cudowny
jesienny poranek      

z jesienną kawą
w jesiennej ciszy

i nawet ja … jesienna.

Lidia Jędrocha-Kubicka

 Zaduszki
W dzień zaduszny wspominamy Tych,
którzy odeszli, pamiętamy o Tych,
którzy przez to życie już przeszli,
Ci którzy są teraz święci w niebie,
wypraszają łaski u Boga, dla mnie i dla Ciebie,
pamiętamy też o duszach, które w czyśćcu przebywają,
Pana Boga za grzeszne życie na ziemi przepraszają.

    Trzeba się modlić za te dusze
    by Pan Bóg je uwolnił od mąk czyścowych 
   aby dostąpiły łask odpustowych,
   trzeba przy grobach, ręce do modlitwy złożyć,
   lampki zapalić, kwiaty położyć,
   spójrz na te groby, o których nikt  nie pamięta,
   i zapal na nich świeczkę.

Aby czyjaś dusza była też uśmiechnięta,
trzeba by też pamiętać o tych,
którzy są żywi, aby dzięki Nam, na tej ziemi,
mogli być szczęśliwi, kochajmy ludzi,
którzy jeszcze z nami przebywają i pamiętajmy,
że ludzie tak szybko o sobie zapominają.

Henryka Brzoza
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Inauguracja projektu dla kobiet w gminie
We wtorek, 26 września, w auli ZSP w Nowinach od-
była się inauguracja projektu „Jestem kobietą, więc 
idę. Cytologia”.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie badań cytolo-
gicznych w ciągu dwóch lat 12,5 tysiąca kobiet z Kie-
leckiego Obszaru Funkcjonalnego. Ambasadorką pro-
gramu została Sandra Drabik, znana i utytułowana 
zawodniczka, mistrzyni Polski i reprezentantka kraju 
w boksie.
W inauguracji wziął udział marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz wójtowie i burmi-
strzowie gmin należących do Kieleckiego Obszaru Funk-
cjonalnego.

Zatrważające dane

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim zareje-
strowano ponad 5,6 tysiąca zachorowań na nowotwory 
złośliwe. Każdego roku stwierdza się 70 nowych zacho-
rowań na ten nowotwór. Co dziesiąty rozpoznany u ko-
biet to rak szyjki macicy. Dane statystyczne są zatrwa-
żające - rak szyjki macicy zabija pięć Polek dziennie. Nie 
jest dziedziczny ani uwarunkowany genetycznie. Jest on 
konsekwencją zakażenia onkogennymi typami wirusa 
HPV (brodawczaka ludzkiego). Na zakażenie tym wiru-
sem narażona jest każda kobieta niezależnie od wieku.
Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej o najwięk-
szej liczbie zachorowań i śmiertelności kobiet z powodu 

raka szyjki macicy. Niestety wciąż zbyt rzadko decydu-
jemy się na badania. Na cytologię w ramach Popula-
cyjnego Programu Profilaktycznego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy zgłasza się w Kielcach zaledwie 30 proc. 
kobiet w wieku 25-59 lat. Podobnie sytuacja wygląda 
na terenie KOF.
- Warto dbać o siebie i warto się badać - przekonywał 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Zrobię wszyst-
ko, co w mojej mocy, by nakłonić mieszkanki gminy do 
wzięcia udziału w projekcie. O roli mężczyzn w profilak-
tyce mówił również Marcin Agatowski prezes Stowarzy-
szenia „PROREW” - głównego organizatora akcji. - Jest 
rolą nas, mężczyzn, abyśmy wpłynęli na swoje żony, 
matki, córki, by znalazły czas i co roku wykonywały pro-
filaktyczne badania.
Podczas spotkania inauguracyjnego zaprezentowały 
się młode mieszkanki gminy Sitkówka-Nowiny: chear-
leaderki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach, zespół  „Tu i Teraz" oraz Maria Stefańska, która 
zachwyciła wszystkich swoją grą na skrzypcach.
Na zakończenie spotkania na jego uczestniczki czekały 
upominki przygotowane przez stowarzyszenie "Kwiat 
Kobiecości" oraz  „PROREW".

W najbliższym czasie w wszystkich gminach rozpoczną 
się spotkania informacyjne z mieszkankami. Program 
skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat.

Marta Herbergier
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Centrum Asystentury Społecznej
Zapraszamy osoby niepełnosprawne, aby zgłaszały 
się do wzięcia udziału w projekcie pn.  „Centrum Asy-
stentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" 
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kielcach.

Program reaalizowany jest w ramach RPO Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Prioryte-
towa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Dzia-
łanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach projektu zaplanowano organizację w szcze-
gólności:
1) Usług asystenta osoby niepełnosprawnej/usług 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi 
świadczone m.in. w zakresie pomocy: w przemieszcza-
niu się poza miejscem zamieszkania – dowóz samocho-
dem przystosowanym do przewozu ON, w zakupach 
przy udziale ON, w załatwieniu spraw urzędowych, 
komunikowaniu się z różnymi instytucjami, w zorgani-
zowaniu czasu wolnego, wspieraniu w czynnym udziale
w życiu społecznym,
2) Zajęć rehabilitacyjno - usprawniających,
3) Poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicz-
nego, prawnego oraz konsultacji psychiatrycznych.
Podstawowe wymagania dla osób niepełnosprawnych 
ubiegających się o udział w projekcie w tym o korzysta-
nie z asystentury:

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne - kopia (Wskazana niepełnospraw-
ność w stopniu znacznym i umiarkowanym i osoby 
z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub niepełnospraw-
nością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi)
2. Zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu 
kieleckiego premiowane pochodzenie z gmin Łopusz-
no, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, 
Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra, które przystąpiły do 
realizacji projektu.
3. Posiadanie dochodu poniżej 150% kryterium docho-
dowego o którym mowa w ustawie o pomocy Społecz-
nej w wysokości dla osoby w rodzinie 771  zł netto, oraz 
dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł netto ( wzór 
oświadczenia podczas rekrutacji)
4. Wypełnienie arkusza diagnostycznego (wzór podczas 
rekrutacji).
Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z koordyna-
torem usług asystenckich:
– telefonicznie pod numerem telefonu 600 286 695 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15-
15.15 – e-mail kurtek.a@pcprkielce.pl
Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach , ul. Wrzoso-
wa 44 w Kielcach, Ośrodkach Pomocy Społecznej z na-
stępujących gmin: Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, 
Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedzia-
na Góra. W terminach wcześniej ustalonych i podanych 
do wiadomości w siedzibach OPS.

PCPR w Kielcach

Ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
dot. przetargów ustnych nieograniczonych

Przedmiotem przetargów ustnych nieograniczonych jest sprzedaż 2 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowią-
cych własność Gminy Sitkówka-Nowiny. Nieruchomości te są położone w miejscowości Zagrody, obręb geodezyjny Zagrody, 
Gmina Sitkówka-Nowiny, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00032057/4. 
Wszystkie w wymienione nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. Dział IV księgi wieczystej (hi-
poteka), dotyczący przedmiotowych nieruchomości, nie zawiera wpisów. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie przetargowym wraz z terminem jego przeprowadzenia:
1. działka nr 398/110 o pow. 0,0941 ha, cena wywoławcza brutto 99 527,91 złotych - 15.11.2017 r. 9.30;
2. działki nr 398/112 i 398/115 o łącznej pow. 0,0897 ha, cena wywoławcza brutto 89 654,70 złotych - 15.11.2017 r. 10.30.
Przetargi ustne nieograniczone zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna) 26-
052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25.
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 7 000 zł na konto Gminy 
Sitkówka-Nowiny Nr 82-8493-0004-0040-0429-2160-0006 do dnia 09.11.2017 r., z dokładnym opisem przedmiotu przetargu, 
którego dotyczy oraz wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. W przy-
padku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 
09.11.2017 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 
Z uwagi, iż sprzedaży podlega kilka nieruchomości gruntowych, wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tyl-
ko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy chcą brać udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości 
powinni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.
Poprzednie przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, przeprowadzono w dniu 12.09.2017 r.
Ogłoszenie o ww. przetargach zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny oraz na stronach internetowych www.nowiny.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.
nowiny.com.pl.    
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Infrastruktury, Inwe-
stycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 33 lub pod numerem tel. (0-41) 347 50 70, (0-41) 347 50 71.
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LGD-owe wsparcie
W dniu 26.09.2017 r., na sali konferencyjnej Samo-
rządowego Centrum Kultury  w Morawicy odbyło się 
uroczyste podpisanie umów z osobami planującymi 
podjęcie działalności gospodarczej, których bizne-
splany wybrane zostały do dofinansowania w ramach 
projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym star-
cie”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 14 LGD-ów 
z województwa świętokrzyskiego. Całkowita jego war-
tość wynosi 4 759 873,00 zł, a jego celem jest utworze-
nie 140 nowych działalności gospodarczych. Z ramienia 
Województwa Świętokrzyskiego jako instytucji zarzą-
dzającej wdrażaniem RPO w województwie świętokrzy-
skim w spotkaniu uczestniczył członek zarządu woje-
wództwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, który wyraził 
zadowolenie z aktywności mieszkańców w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczych i podkreślił 
znaczenie współpracy między przedsiębiorcami. Rolę 
gospodarza pełnił burmistrz miasta i gminy Morawi-
ca Marian Buras. Z ramienia Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy” umowy podpisywali prezes LGD 
Marcin Dziewięcki oraz wiceprezes Monika Piotrowska.

W ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy” powstało 10 działalności gospodarczych, których 
właściciele otrzymają po 21 000,00 zł wsparcia finan-
sowego a także po 6600,00 zł wsparcia pomostowego.

Od początku września swoje działalności uruchomili:
• Monika Milcarz Commerc Ubezpieczenia - firma dzia-
łać będzie w zakresie pośrednictwa i doradztwa w za-
kresie sprzedaży ubezpieczeń  majątkowych, komuni-
kacyjnych, flotowych  i osobowych. W ramach projektu 
powstanie biuro sprzedaży w Kielcach. Siedziba firmy 
mieści się w Zagrodach w gminie Sitkówka-Nowiny.
• Aleksandra Buras Studio Fryzur - w ramach projektu 
powstanie salon fryzjerski w miejscowości Morawica, 
który oferował będzie także usługi mobilne. Ofertę 
salonu uzupełniać będzie inna działalność powstająca 
w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w bizneso-
wym starcie” – Agnieszka Tkacz Studio Fryzur.
• Agnieszka Tkacz Studio Fryzur - w ramach projektu 
powstanie salon fryzjerski w miejscowości Morawi-

ca. Ofertę salonu uzupełniać będzie inna działalność 
powstająca również w ramach projektu „LGD-owskie 
wsparcie w biznesowym starcie” – Aleksandra Buras 
Studio Fryzur.
• Małgorzata Styczyńska Pracownia Ceramiczna - fir-
ma świadczyć będzie usługi w zakresie warsztatów ce-
ramicznych zarówno dla turystów indywidualnych jak 
również szkół i innych instytucji. Siedziba firmy mieści 
się w miejscowości Klonów gmina Łączna. 
• „Jacek Sot – Usługi Remontowo Budowlane SOT-BUD”. 
Głównym profilem działalności firmy będą usługi w za-
kresie glazurnictwa i posadzkarstwa. Dodatkowo firma 
wykonywać będzie drobne prace remontowo-budow-
lane, takie jak: malowanie, szpachlowanie, tynkowanie, 
prace kamieniarskie, czy roboty montażowe. Siedziba 
firmy mieści się w Radomicach gmina Morawica.
• Anna Majcher Moja Bajka - firma specjalizować się 
będzie w rękodzielnictwie artystycznym. Będzie produ-
kować i sprzedawać artystyczne lalki szmaciane, ręcz-
nie uszyte i zdobione, a także inne suweniry tekstylne 
takie jak poduszki, torebki itp.  Siedziba firmy mieści się 
będzie w Szewcach gmina Sitkówka-Nowiny. 
• Sukcesja Michał Paduch - w ramach projektu powsta-
nie ośrodek jeździecki w miejscowości Bolmin w gmi-
nie Chęciny. W pierwszym etapie objętym wnioskiem 
wykonana zostanie stajnia dla koni, ogrodzenie, padok 
oraz zakupione zostaną przeszkody na maneż. 
• PPHU Grabogród Anna Mazur - działalność polegać 
będzie na kompleksowym zagospodarowaniu terenów 
zieleni oraz ogrodów obejmującym projektowanie, wy-
konanie oraz stałą pielęgnację. Siedziba firmy znajduje 
się w Starochęcinach gmina Chęciny. 
• „Kumoro Robert Kumor” - firma oferować będzie 
nadruki ploterowane i drukowane na odzieży do-
starczonej przez klienta, a także własnej zakupionej 
pod zamówienia. Siedziba firmy znajdować się będzie 
w miejscowości Piaseczna Górka w gminie Morawica.
• „AC Błysk Agnieszka Cieślikiewicz”. Przedmiotem 
projektu jest utworzenie firmy świadczącej usługi w za-
kresie utrzymania czystości domów, mieszkań, firm. 
Siedziba firmy znajdować się będzie w miejscowości 
Korzecko w gminie Chęciny. 

Wszystkie projekty są niezwykle ciekawe i mamy na-
dzieję, że będą stanowiły nie tylko źródło dochodu dla 
swoich właścicieli, ale przyniosą również satysfakcję 
i realizację zawodowych ambicji. 
Projekt: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym star-
cie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” 
na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-
00  zawartej w dniu 15.03.2017 r. Oś priorytetowa 
10 – Otwarty rynek pracy, działanie 10.4.1 - Rozwój 
przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, 
poddziałanie 10.4.1  - Wsparcie rozwoju przedsiębior-
czości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych 
i bezzwrotnych (projekty konkursowe).

LGD Perły Czarnej Nidy
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