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Szanowni Państwo!

Nie trzeba nikomu uświadamiać, jak ważne jest na-
sze zdrowie. Wiemy o tym wszyscy doskonale, jednak 
kiedy trzeba o nie zadbać - jakoś tego unikamy, znaj-
dując szereg wymówek i tłumacząc sobie, że „mnie 
to nie dotyczy”, „przecież jestem jeszcze młody” czy 
po prostu „nie mam na to czasu”. A kiedy słyszymy 
diagnozę - często jest już za późno, by móc cokolwiek 
zrobić. Dlatego serdecznie namawiam wszystkich 
mieszkańców naszej gminy do korzystania z bezpłat-
nych badań, jakie są dla nich dostępne.

Obecnie Stowarzyszenie PROREW w współpracy 
z gminą Sitkówka-Nowiny realizuje badania mam-
mograficzne, a już 26 września zapraszam serdecz-
nie na inaugurację projektu „Jestem kobietą, więc 
idę. Cytologia”, który obejmie 12,5 tys. kobiet z te-
renu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Szerzej na 
jego temat dowiecie się z lektury „Głosu Nowin”.

Osoby powyżej 55. r.ż. zachęcam do zaszczepienia 
się przeciwko grypie. W ostatnim czasie gmina Sit-
kówka-Nowiny uzyskała tytuł lidera w innowacjach 
w zakresie profilaktyki grypy, warto więc skorzystać 
z możliwości bezpłatnych działań profilaktycznych 
w tym zakresie.

A skoro o zdrowiu mowa – to warto o nie zadbać ak-
tywnie uprawiając sport. Mieszkańcy naszej gminy 
mają ku temu okazje korzystając z oferty zajęć Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, a także 
rozwiniętej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
Warto również skorzystać z możliwości, jakie daje 
nam przyroda. Popołudniowy spacer ścieżką Klubu 
4H czy Nowińską Ścieżką Turystyczną z pewnością 
poprawi naszą kondycję. A przy okazji może uda się 
zebrać nieco grzybów - w tym roku w nowińskich la-
sach jest ich naprawdę wiele.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Pamiętamy!
Bitwa w zgórskich lasach została rozegrana 18 wrze-
śnia 1944 r. Wówczas 2 ppLeg. i 3pp Leg. dotarły            
do lasów Pasma Zgórskiego.

Ich zadaniem było m.in. odciągnięcie uwagi Niemców 
od rejonu Korczyna i Fanisławic. Główną przyczyną 
działań był przewidywany plan ataku na Kielce. Wiąza-
ło się z to koniecznością pozostawania dodatkowych sił 
wojsk polskich w odwodzie.

Preludium szewskiej bitwy stały się wydarzenia na na-
sypie kolejowym pod Rykoszynem. Idący w nocy z 16  
na 17 września batalion Antoniego Hedy pokonał od-
działy niemieckie pilnujące torów kolejowych relacji 
Kielce-Częstochowa.
Bitwa pod Szewcami rozpoczęła się ok. 9.00 rano i trwa-
ła cały dzień. Natarcie niemieckiej piechoty wspiera-
ły ogień artyleryjski i działania lotnictwa. Wieczorem       
do ostrzału włączono niemiecki pociąg pancerny usta-
wiony na bocznicy stacji Sitkówka. Partyzanci utrzy-
mali swoje pozycje do nocy. Pod osłoną nocy odeszli 
w kierunku wsi Polichno, Bolmin. Za cenę niewielkich 
strat własnych (3 zabitych i 11 rannych) żołnierze za-
dali znaczne straty nieprzyjacielowi, sami nie ulegając 
rozbiciu.

Pamięć wrześniowych wydarzeń to również pamięć 
o tragicznych wydarzeniach z 24 września 1948 r.
Wówczas czterej żołnierze podziemia Armii Krajowej: 
porucznika Aleksandra Życińskiego, ps. ,,Wilczur”, Ka-
rola Łoniewskiego ps. ,,Lew”, Józefa Figarskiego ps. 
,,Śmiały” i Czesława Spadło ps. ,,Mały”. Zostali aresz-
towani 7 maja 1948 r. przez Urząd Bezpieczeństwa, 
więzieni w więzieniu przy u. Zamkowej w Kielcach. 24 
września 1948 r., około godziny 17, zostali wywiezieni 
milicyjnym samochodem z więzienia przy ulicy Zamko-
wej w Kielcach. Cała czwórka została rozstrzelana w le-
sie nieopodal Zgórska w gminie Sitkówka-Nowiny.

Redakcja

Pomnik upamiętniający bitwę partyzancką w Szewcach.
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Sierpniowa sesja Rady Gminy
W dniu 30 sierpnia obradowali nowińscy radni. Tema-
tyka sesji poświęcona była w szczególności podjęciu 
uchwał w sprawach bieżących, wynikających  z aktu-
alnych potrzeb.

Dofinansowanie z zewnątrz
Konieczność dokonania zmian w budżecie gminy była 
spowodowana w głównej mierze uzyskaniem kwoty 
niemal 1 mln zł dotacji celowych z funduszy zewnętrz-
nych na realizację zadań. Gmina uzyskała dofinansowa-
nie m.in. na realizację projektu „Rozwój żłobka gmin-
nego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc 
żłobkowych” oraz stworzenie pracowni edukacji ekolo-
giczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Kowali.
Zwiększono środki finansowe na realizację zadania 
„Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitków-
ka-Nowiny i Gminy Piekoszów”, a także wprowadzono 
nowe zadania inwestycyjne do realizacji.

Nowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządo-
wych zakładów budżetowych
Mając na uwadze przedstawioną przez ZGKiM w No-
winach analizę dotyczącą sposobu kalkulacji stawek         
na realizację zadań własnych gminy w zakresie na-
prawy, konserwacji, wymiany urządzeń technicznych                 
na terenach gminnych, utrzymania zimowego dróg 
gminnych oraz prowadzenia i utrzymania Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Rada Gminy uznała za konieczne wprowadzenie zmia-
ny uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przed-
miotowej  dla samorządowych zakładów budżetowych 
na rok 2017.

E-usługi w  gminach Chęciny i Sitkówka-Nowiny
W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie 
w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” RPO 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
Rada Gminy podjęła decyzję o partnerstwie z miastem 
i gminą Chęciny w zakresie wspólnego złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług na terenie 
Gminy i Miasta Checiny oraz na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny”. W ramach ww. projektu jeden z kryteriów 

oceny stanowi liczba podmiotów objętych projektem 
oraz jego zasięg i oddziaływanie. Wspólne działania 
gmin zwiększają tym samym ich szansę na pozytywną 
ocenę wniosku.

Nowe nazwy ulic
Porządkując kwestie związane z nazewnictwem ulic 
w gminie radni uchwalili szereg uchwał nadających na-
zwy ulic w miejscowości Trzcianki. Są to ulice: Jodłowa, 
Modrzewiowa, Olchowa, Sosnowa oraz Świerkowa.  
W Woli Murowanej natomiast jedna z ulic będzie nosić 
nazwę „Wspólna”.

Pozostałe uchwały
Podczas sierpniowej sesji radni podjęli uchwały w spra-
wie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyj-
nym oraz wskazania organu lub osób do tego upraw-
nionych (zmiana uchwały), uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sit-
kówka-Nowiny na rok 2017 (zmiana uchwały), zatwier-
dzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny, 
w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geo-
land Świętokrzyski”, przyjęcia  „Programu Rewitalizacji 
Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023” (zmiana 
uchwały), przekazania nakładów finansowych ponie-
sionych na dostawę i montaż zestawu zabawowego 
metalowego na terenie dz. nr ewid. 72/142 w m. Sit-
kówka, na rzecz ZGKiM w Nowinach (zmiana uchwały), 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Nowinach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych 
w Nowinach oraz nadania Statutu (zmiana uchwały.)

Podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmian 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Sitkówka-Nowiny m.in. w  sołectwie Zgór-
sko-Zagrody dot. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej 
i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren 
zbiornika retencyjnego i parku.
Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie nieruchomo-
ści gruntowych położonych w miejscowości Nowiny 
w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-
-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Podczas sesji poruszono kwestie zaawansowania inwe-
stycji realizowanych na terenie gminy Sitkówka-Nowi-
ny, sposób zarządzania placówkami edukacyjnymi na 
terenie gminy, a także uciążliwość zakładów przemysło-
wych dla mieszkańców.

Marta Herbergier

Radni dyskutowali o bieżących sprawach gminy.
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Termomodernizacja szkół
W dniu 12 września 2017 r. wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz zawarł z zarządem województwa świę-
tokrzyskiego na dofinansowanie termomodernizacji 
budynków oświatowych w Bolechowicach i Kowali.

Działania te są elementem „Planu gospodarki niskoemi-
syjnej dla gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020”, 
który wyznacza główne kierunki działań m.in. w zakre-
sie poprawy jakości powietrza. Jego najważniejszym ce-

lem jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej 
i elektrycznej. Wśród podstawowych zadań wymienić 
należy wymianę lub likwidację niskosprawnych źródeł 
spalania paliw na niskoemisyjne w obiektach sektora 
komunalno-bytowego, budynkach użyteczności pu-
blicznej, termomodernizację obiektów budowlanych, 
rozbudowę sieci ciepłowniczej i gazowniczej oraz pod-
łączenie nowych obiektów, przebudowę i modernizację 
dróg, a także budowę dróg rowerowych.

Dzięki  uzyskaniu dofinansowania od zarządu woje-
wództwa świętokrzyskiego gmina przeprowadzi termo-
modernizację budynków oświatowych w Bolechowi-
cach i Kowali. W budynkach zostaną przeprowadzone 
kompleksowe prace termomodernizacyjne mające na 
celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacji 
fotowoltaicznej), modernizację c.o., docieplenie da-
chu i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
Wartość dofinansowania wynosi 1 180 307,13 zł.
Warto dodać, że ponadto w ciągu ostatniego roku uzy-
skano dofinansowanie na termomodernizację budynku 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach oraz 
budynku ośrodka zdrowia w Sitkówce. Łączna wartość 
dofinansowania wyniosła 1 227 395,99 zł.

Marta Herbergier

Gmina uzyskała ponad 1,1 mln dofinansowania.

Ekologicznie i bezpiecznie na drogach
Electronics Control Systems S.A. zmodernizuje oświe-
tlenie uliczne w gminie Sitkówka-Nowiny.

W dniu 8 września 2017 r. wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz zawarł umowę z firmą Electronics Control 
Systems S.A -  wykonawcą zadania pn. „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-No-
winy”.
Zakres działań obejmuje wszystkie miejscowości gmi-
ny: Nowiny, Zagrody, Zgórsko, Kowala, Kowala Mała, 
Wola Murowana, Bolechowice, Szewce, Zawada, a tak-
że oświetlenie przy drodze wojewódzkiej nr 762.

- Konieczność modernizacji oświetlenia ulic w gminie 
Sitkówka-Nowiny wynika przede wszystkim ze stanu 
technicznego i awaryjności oświetlenia. Obecnie na te-
renie gminy przeważająca ilość opraw jest wyposażona 
w wysokoprężne lampy sodowe, jest ich ok 90% - mówi 
Andrzej Waśko kierownik Referatu Infrastruktury, In-
westycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska. - W ten 
rodzaj opraw są wyposażone nowe słupy oświetlenio-
we i starsze konstrukcje w których wymieniono oprawy 
ze względu na ich zużycie lub uszkodzenie. Na terenie 
gminy jest niewielka ilość opraw LED, stanowią one 4 % 
ogólnej liczby opraw. W ramach Programu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2015-2020 chcemy  zmodernizować oświetlenie ulicz-
ne. W odniesieniu do lamp sodowych lampy LED dadzą 
nam oszczędność energii ok. 53% - dodaje.

W ramach zadania „Modernizacja oświetlenia uliczne-
go na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” wymianie ule-
gną istniejące oprawy z sodowymi źródłami światła na 
energooszczędne, ledowe. Zakres inwestycji obejmie 
30% całego oświetlenia na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny. Do modernizacji wybrane zostały najbardziej 
energochłonne  ciągi oświetlenia, co przyczyni się do 
szybkiego zwrotu poniesionych nakładów.  Będzie to 
łącznie 521 punktów oświetleniowych  - zarówno na 
drogach gminnych, powiatowych, jak i na drodze woje-
wódzkiej nr 762. Dodatkowo projekt  obejmie wymianę 
119 słupów oświetleniowych wraz z zasilaniem kablo-
wym przy  drodze wojewódzkiej nr 762 oraz moderni-

Wymianie ulegnie 521 punktów świetlnych.
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W dniu 24 sierpnia b.r. wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz zawarł umowę z Zakładem Robót Drogowych 
DUKT na realizacje przebudowy ulicy Jałowcowej 
w miejscowości Zagrody.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej wraz 
z budową oświetlenia i budową sieci kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Jaśminowej oraz część ulicy Leszczynowej  

Podpisanie umowy.

Modernizacja dróg w Zgórsku
i ulicy Jagodowej w miejscowości Zagrody na łącznej 
długości ok. 312 mb. W ramach zamówienia zostanie 
wykonana jezdnia  o szerokości 5,0 m o nawierzchni as-
faltowej, obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 
1,5 m, zjazdy indywidualnych oraz odwodnienie drogi 
w postaci studni ściekowych ulicznych i systemu chłon-
no-rozsączającego. Na ulicy Jałowcowej wybudowane 
zostanie oświetlenie uliczne drogi oraz sieć kanalizacji 
sanitarnej o długości 335,50 mb.

- W pierwszym półroczu skupiliśmy się na realizacji naj-
większych inwestycji – rozbudowie Gminnego Ośrodka 
Kultury, przebudowie stadionu czy modernizacji osie-
dlowej kotłowni – mówi wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz. - W drugim półroczu rozpoczniemy wiele inwe-
stycji w sołectwach, takich, które są niezwykle ważne 
dla osób bezpośrednio tam zamieszkujących. Przebu-
dowa dróg, wymiana oświetlenia, budowa chodników 
to inwestycje, które mają bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo mieszkańców i poprawę jakości ich życia, 
dlatego są one priorytetem naszych działań – dodaje.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 966.434,67 zł.

Marta Herbergier

zację 18 szaf sterujących oświetleniem.  
Dzięki realizacji inwestycji zwiększeniu ulegnie efek-
tywność energetyczna na obszarze gminy Sitkówka-No-
winy poprzez obniżenie mocy zainstalowanych urzą-
dzeń oświetleniowych. Wdrożenie energooszczędnego 
sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach 
użytkowych doprowadzi do redukcji wydatków na 
energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych.
Nie bez znaczenia jest również istotne zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, wynikających z produkcji energii 
elektrycznej oraz ograniczenie zużycia paliw pierwot-
nych.

Jednocześnie znacznej poprawie ulegnie jakość oświe-
tlenia dróg, zwiększy się komfort użytkowania i bez-
pieczeństwo korzystania z dróg, a tym samym nastąpi 
zmniejszenie ilości wypadków komunikacyjnych.

Wartość inwestycji wyniesie 1.783.500 zł. Gmina uzy-
skała dofinansowanie w kwocie 1 103 240,00 zł na  re-
alizację przedmiotowego  projektu w ramach działania 
6.2 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym 
ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Marta Herbergier

Bezpieczniej przed szkołą
było uciążliwe - mówi wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz. - Modyfikacja parkingu ma na celu ułatwienie 
rodzicom przede wszystkim podwożenie i bezpieczne 
wysadzenie tych dzieci, które nie wymagają już odpro-
wadzania ich do szkoły, tak żeby tego nie robić na za-
toce autobusowej. Mam nadzieję, ze takie rozwiązanie 
zadowoli pozostałych rodziców - dodaje.
W kolejnych latach gmina SItkówka-Nowiny zamierza 
zaprojektować i wykonać miejsca prkingowe przy ulicy 
Białe Zagłębie na placu na wprost SPZOZ Nowiny. Do-
datkowe miejsca parkingowe z pewnością będą stamo-
wić ułatwienie dla rodziców,którzy odprowadzają dzie-
ci do szkoły. Obecnie mogą oni korzystać z parkingów        
za szkołą lub w jej okolicy.

Marta Herbergier

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach mają powody do zadowolenia. 
Z początkiem nowego roku szkolnego ich dzieci będą 
mogły bezpiecznie opuszczać samochody, kiedy zosta-
ją przywiezione na zajęcia lekcyjne.

W ostatnim czasie pracownicy interwencyjni na zle-
cenie gminy Sitkówka-Nowiny zmodyfikowali zatoczkę 
parkingową usytuowaną naprzeciwko Urzędu Gminy 
tuż przy Szkole Podstawowej. Dzięki dodatkowemu 
(drugiemu) wyjazdowi można bezpiecznie pozostawić 
swoje dzieci tuż przy szkole wjeżdżając do zatoczki, za-
trzymując się w niej na chwilę, a następnie opuszczając 
ją drugim wjazdem. Dzięki temu kierowcy nie powodu-
ją utrudnień w ruchu i nie łamią przepisów drogowych. 
- Sam jestem rodzicem i wiem, że dotychczas zatrzymy-
wanie się przed szkołą, by dziecko mogło opuścić auto, 
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Gmina bez azbestu
walnych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. 
Planowany efekt ekologiczny to usunięcie i unieszkodli-
wienie azbestu w ilości 5000 m2. Termin realizacji zada-
nia to 31 października 2017 r.

Zadanie jest elementem „Programu usuwania azbestu 
dla gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2010-2032”. Celem 
programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy do 2032 roku, mi-
nimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powo-
dowanych kontaktem z włóknami azbestu na terenie 
gminy oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbe-
stu na środowisko w gminie.

Marta Herbergier

Pod koniec sierpnia br. gmina Sitkówka-Nowiny podpi-
sała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę o dofinan-
sowanie zadania pn. „Realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Sitkówka-Nowiny w 2017 roku”.

Zadanie będzie polegać na demontażu pokryć dacho-
wych wykonanych z wyrobów azbestowych oraz ich 
usunięciu. Zadanie będzie realizowane z udziałem środ-
ków WFOŚiGW w wysokości 35%, tj. 8.541,40 zł oraz 
w wysokości 50% (12.202,00 zł) z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Wartość całego zadania wynosi 24.516,00 zł, 
z czego dofinansowanie sięga 85% kosztów kwalifiko-

Grypa nam nie grozi
Miasto Kielce, gmina Sitkówka-Nowiny oraz gmina Za-
gnańsk liderami innowacji w zakresie profilaktyki gry-
py. Gminy zostały wyróżnione przez Radę Naukową 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podczas 
Debaty Ekspertów Flu Forum 2017, która miała miej-
sce dziś w Sejmie.

Debata Flu Forum odbywała się w ramach Ogólnopol-
skiego Programu Zwalczania Grypy. Jego celem jest 
budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń 
wynikających z grypy i jej powikłań. Wydarzenie jest 
organizowanym od 8 lat, najważniejszym spotkaniem 
dotyczącym grypy i jej konsekwencji, w którym biorą 
udział niezależni eksperci medyczni i przedstawiciele 
instytucji publicznych. Gościem specjalnym debaty był 
dr George Kassianos - Przewodniczący British Global & 
Travel Health Association, ekspert w zakresie popula-
ryzacji wiedzy i implementacji rozwiązań systemowych 
w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam jest najwyższy po-
ziom wyszczepialności przeciw grypie w Europie.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy co roku nagra-
dza samorządy realizujące programy zdrowotne w dzie-
dzinie profilaktyki grypy. W tym roku, w uznaniu dla za-

sług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud 
wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promo-
cji ochrony zdrowia wyróżniono miasto Chorzów, które 
zdobyło tytuł "Eksperta w zakresie profilaktyki grypy". 
Jednocześnie piętnaście samorządów z całej Polski 
otrzymało wyróżnienia jako "Lider w innowacjach w za-
kresie profilaktyki grypy". Wśród nich znalazły się trzy 
samorządy z terenu województwa świętokrzyskiego 
- miasto Kielce, gmina Zagnańsk oraz gmina Sitków-
ka-Nowiny, które realizują programy profilaktyczne 
w swoich gminach na najwyższym poziomie. - W naszej 
gminie w latach 2017-2020 programem zostanie objęte 
500 osób powyżej 55 roku życia - mówi wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. - Celem pro-
gramu realizowanego w naszej gminie jest zmniejszenie 
liczby powikłań i schorzeń pogrypowych oraz obniżenie 
społecznych i ekonomicznych kosztów grypy i jej powi-
kłań - dodaje.

Grypa jest chorobą wirusową układu oddechowego 
(zespół objawów klinicznych związany  z ostrym  zaka-
żeniem układu oddechowego), wywołaną przez wiru-
sy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy trzy typy 
wirusów grypy – typ A , typ B oraz typ C1. Epidemie 
grypy mogą być powodowane przez wirusa typu A i B. 
Infekcje spowodowane typem C wirusa grypy są po-
wszechne i zwykle bezobjawowe. Infekcje  grypowe  są  
szczególnie  groźne  dla  osób  w  podeszłym  wieku.  
W  tej  grupie pacjentów są one najczęstszą przyczy-
ną zaostrzeń chorób układu oddechowego, mogą także 
prowadzić  do  powikłań  ze  strony  pozostałych  ukła-
dów,  w  tym  układu  sercowo - naczyniowego.  Liczne  
badania  farmakoekonomiczne  wskazują,  iż  szczepie-
nie  przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim 
współczynniku efektywności, szczególnie w populacji 
osób  starszych.  Stosowanie  szczepień  ochronnych  
zmniejsza  liczbę zachorowań,  redukuje liczbę  hospita-
lizacjii  śmiertelność  z  powodu  grypy  i  jej  powikłań.

Marta Herbergier

Od lewej: Szczepan Skorupski, Andrzej Sygut,
Sebastian Nowaczkiewicz.
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Dbamy o edukację naszych dzieci
Gmina Sitkówka-Nowiny dba o rozwój dzieci i mło-
dzieży, zapewniając im edukacje na jak najwyższym 
poziomie.

W tym celu został opracowany Program Rozwoju 
Oświaty w Gminie Sitkówka-Nowiny na lata 2016-
2021. Realizacja projektów wspierających rozwój dzieci 
i młodzieży, autorskie programy kadry pedagogicznej, 
szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, dostępność nowo-
czesnych pomocy dydaktycznych da uczniów sprawia-
ją, że uczniowie mają zapewnioną doskonałą edukację 
i znajdują się w czołówce najlepszych uczniów powiatu 
kieleckiego. Gmina dba o zagwarantowanie jak najwyż-
szego komfortu dla uczniów dokonując modernizacji 
placówek edukacyjnych.

Cieplej i ekologicznej
Mając na względzie ochronę środowiska i poprawę 
komfortu uczniów w 2017 r. gmina Sitkówka-Nowiny 
podjęła wiele działań termomodernizacyjnych w pla-
cówkach edukacyjnych. Wśród nich należy wymienić 
zadania inwestycyjne:
- Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń 
poddasza na cele edukacyjne w budynku ZPO w Bole-
chowicach;
- Termomodernizacja budynku ZPO w Bolechowicach 
wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową;
- Termomodernizacja budynku ZPI w Kowali wraz z mo-
dernizacją kotłowni olejowej na gazową;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł 
energii odnawialnej – budynek ZSP w Nowinach;
- Wymiana części pokrycia dachowego budynku ZSP 
w Nowinach wraz z modernizacją kominów wentylacyj-
nych w sąsiedztwie hali sportowej.
Łączna wartość tych inwestycji wynosi niemal 2,5 mln 
zł, przy czym na ich realizację gmina uzyskała dofinan-
sowanie od zarządu województwa świętokrzyskiego 
przekraczające 2 mln zł.
To zresztą nie jedyne inwestycje w placówki edukacyjne 
zrealizowane z dofinansowaniem zewnętrznym. Ubie-
głoroczna rozbudowa Przedszkola Samorządowego 
w Nowinach uzyskała dofinansowanie 787.500 zł z RPO 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem” w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju z uzyskanego dofinansowa-
nia LGD „Perły Czarnej Nidy” zmodernizuje boiska przy 
Szkole Podstawowej w Nowinach oraz przy Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Bolechowicach. Tam również 
powstaje altana rekreacyjna wraz z grilowiskiem.

Nowe miejsca przedszkolne i żłobkowe
Dzięki dofinansowaniu powstają również nowe miej-
sca przedszkolne i żłobkowe. W ramach projektu „Sit-
kówka-Nowiny – gmina z przyszłością. Rozwój eduka-
cji przedszkolnej”. W przedszkolu w Kowali powstaną 
nowe miejsca przedszkolne: wygenerowane zostaną 
dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego, za-
kupiony zostanie sprzęt i materiały dydaktyczne oraz 
zmodernizowana istniejąca infrastruktura do potrzeb 

i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Oferta edu-
kacyjna zostanie rozszerzona o dodatkowe zajęcia wy-
równujące szanse edukacyjne dzieci. Również w Żłobku 
Gminnym w Nowinach niebawem ruszy grupa żłobko-
wa, której powstanie zostało sfinansowane z fundu-
szy zewnętrznych. Projekt "Rozwój żłobka gminnego 
w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłob-
kowych" uzyskał dofinansowanie 340.289,69 zł, zaś cał-
kowita wartość zadania wynosi 404.833,44 zł.

Dodatkowe zajęcia
Dbając o rozwój uczniów naszej gminy zapewniamy 
im szeroki pakiet dodatkowych zajęć lekcyjnych. Są to 
nie tylko zajęcia sportowe czy kółka zainteresowań, ale 
również dodatkowe lekcje przedmiotów nauczania.
W ZPO w Bolechowicach są to: gimnastyka korekcyjna 
dla klas I-III oraz dodatkowe zajęcia sportowe w kl. IV 
-VII. Uczniowie korzystają z zajęć pozalekcyjnych: sza-
chów, muzyki, uczestniczą w grach i zabawach ogól-
norozwojowych, a także należą do kół zainteresowań: 
teatralnego, informatycznego, fotograficznego czy ma-
tematycznego. Sześciolatki korzystają z nauki pływania 
raz w tygodniu. 
ZPI w Kowali proponuje uczniom zajęcia teatralne, kon-
sultacje matematyczne, zajęcia plastyczne, edukację 
przyrodniczą, dodatkowe lekcje języków obcych: an-
gielskiego i niemieckiego, muzykę, zajęcia wyrównaw-
cze w klasach 1-3 oraz naukę historii.
W Szkole Podstawowej w Nowinach dla uczniów klas 
IV-VI przewidziano język niemiecki w wymiarze 2 go-
dzin tygodniowo. Utworzono dwie grupy międzyod-
działowe  w klasach piątych i szóstych, których ucznio-
wie realizują naukę języka niemieckiego umożliwiającą 
zdanie egzaminu DSD I. Uczniowie klas szóstych, którzy 
nie zdecydowali się na naukę języka niemieckiego ko-
rzystają z dodatkowej godziny języka angielskiego. Dla 
zainteresowanych uczniów klas siódmych zorganizowa-
no dodatkowe zajęcia do wyboru: z języka angielskie-
go, języka niemieckiego lub matematyki. Dodatkowe 15 
godzin przeznaczono na zajęcia sportowe - są to zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej, szachowe, koła tanecznego, 
badmintona, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkoatle-
tyki, piłki siatkowej. W ramach projektów realizowane 
są dodatkowe zajęcia z kolarstwa oraz badmintona. 
Wszystkie dzieci korzystają z bezpłatnych zajęć na ba-
senie, a w klasach piątych zwiększono liczby godzin ma-
tematyki.

Uczniowie Gimnazjum w Nowinach mogą korzystać 
z licznych kółek zainteresowań: teatralnego/filmowe-
go, dziennikarskiego, informatycznego, plastycznego, 
krajoznawczo-turystycznego oraz należeć do zespołu 
muzycznego. Gimnazjum oferuje również możliwość 
uczestniczenia w kołach przedmiotowych i zajęciach 
wyrównawczych z matematyki (w tym matematyka 
rozszerzona), języka niemieckiego, języka angielskiego, 
chemii, biologii, fizyki, języka polskiego, historii i wos-u.

Marta Herbergier
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Trylobity w Kowali
Nie wszyscy wiedzą, że na terenie gminy Sitkówka-No-
winy odnaleziono ślady skamieniałych trylobitów po-
chodzących z okresu górnego dewonu, czyli sprzed ok. 
350 mln lat p.n.e.

Zostały one odkryte przez polskiego paleontologa Ad-
riana Kina w 2013 r. , a nazwano je Trimerocephalus 
chopinii dla uczczenia Roku Chopinowskiego, który 
wówczas obchodzono.

Gdzie znaleźć trylobity?
Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta - w Ko-
wali, gdzie znajdują się jedne z najcenniejszych zasobów 
geologicznych nie tylko w gminie, ale również w całym 
województwie świętokrzyskim. Aby je zobaczyć, należy 
udać się do pomnika przyrody nieożywionej „Kowala”. 
Jest on zlokalizowany w przekopie kolejowym w odle-
głości około 1 km na południe od pierwszych zabudo-
wań miejscowości Kowala. Najłatwiej trafić do niego 
ścieżką leśną usytuowaną wzdłuż toru motocrossowe-
go.
Pomnik przyrody został ustanowiony już w 1987 r. ze 
względu na jego cenny profil geologiczny górnodewoń-
skich skał z bogatą fauną kopalną. Oejmuje zachodnią 
skarpę przekopu kolejowego, gdzie odsłaniają się wa-
pienie górnodewońskie. Zobaczymy tam liczne skamie-
niałości koralowców i stromatoporoidów. Jak wyjaśnia 
Grzegorz Pabian, geograf i przewodnik świętokrzyski, 

unikatowość tego odsłonięcia polega na tym, że zareje-
strowano tu proces stopniowego pogłębiania zbiornika 
wodnego, od osadów płytkowodnej platformy węgla-
nowej z bogatą fauną kopalną koralowców i stromato-
poroidów, poprzez uboższe w skamieniałości utwory 
skłonu platformy, aż po osady głębszego zbiornika.
A same trylobity odnaleźć można po przeciwnej stro-
nie, na wschodniej skarpie przekopu. Całość przekopu 
porasta roślinność kserotermiczna, czyli taka, która wy-
stępuje na stanowiskach o bardzo silnym nasłonecznie-
niu, z niewielkim dostępem do wody.

Co to jest trylobit?
Najprościej powiedzieć, że jest to praprzodek karalu-
chów. To morskie stawonogów o owalnym i spłaszczo-
nym grzbietobrzusznie ciele, z wyraźnie wyróżnioną 
częścią głowową, tułowiową i ogonową. Od strony 
grzbietu przykryte były kalcytowym pancerzem. Naj-
większe gatunki przekraczały 70 cm, ale zazwyczaj były 
niewielkich rozmiarów, rzędu kilku centymetrów. Więk-
szość trylobitów chodziła po dnie, a że były zwierzętami 
całkowicie ślepymi, to ze światem zewnętrznym komu-
nikowały się w oparciu o bodźce natury chemicznej.

Marta Herbergier

Redakcja dziękuje Katarzynie i Grzegorzowi Pabianom 
za pomoc okazaną przy tworzeniu artykułu.
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Lafarge w Polsce słucha społeczności lokalnych
Zdecydowanie większa cześć działalności Lafarge 
w Polsce odbywa się w zakładach wydobywczych 
i przetwórczych, które znajdują się najczęściej na tere-
nach gmin wiejskich i małych miejscowości.

Chcemy być dobrym sąsiadem, żyć w zgodzie ze spo-
łecznościami lokalnymi i wspólnie działać razem z nimi, 
aby wszystkim żyło się lepiej i wygodniej. Zawsze stara-
my się szczerze i otwarcie rozmawiać z ludźmi, z który-
mi współpracujemy. To podstawa prawdziwych relacji 
i sukcesu Lafarge w Polsce. Dlatego zanim ustalimy, co 
możemy zrobić razem i jakie działania lokalne wesprzeć, 
uważnie słuchamy. Dowiadujemy się co dla lokalnych 
społeczności jest ważne i czego one od nas oczekują. 
W Radkowicach przeprowadziliśmy dwie sesje dialogu 
społecznego – w październiku 2016 roku oraz w marcu 
2017 roku, podczas których wspólnie z mieszkańcami 
i przedstawicielami lokalnych władz zastanawialiśmy 
się jakie jeszcze można podjąć kroki, aby mieszkańcom 
żyło się lepiej.

Zbieramy wszelkie uwagi od mieszkańców i reagujemy 
na nie na bieżąco. Podjęliśmy szereg działań w Zakła-
dzie Górniczym „Kowla Mała” i Zakładzie Przeróbczym 
Kopalni Dolomitu w Radkowicach, służących do zmini-
malizowania uciążliwości prowadzonych tam działań:

1. Działania związanie z redukcją zapylenia:
• zabudowanie i uszczelnienie wszystkich przesiewaczy 
na Zakładzie Przeróbczym fartuchami przeciwpyłowy-
mi;
• zabudowanie i uszczelnienie kruszarki stożkowej na 
Zakładzie Przeróbczym;
• zamontowanie komór opadania pyłu
• zamontowanie dodatkowej myjki samochodowej 
przed bramą wyjazdową z kopalni, dla samochodów, 
które nie wyjeżdżają przez wagę;
• zamontowanie zraszania odsiewu bocznego na Zakła-
dzie Górniczym;
• nasadzenia drzew, hydroobsiew oraz powłoki pyło-
ochronne na zwałowiskach Zakładu Górniczego;
• zraszanie dróg wewnętrznych na terenie zakładu oraz 
czyszczenie drogi dojazdowej do kopalni;
2. Działania związane z redukcją hałasu:
• wyłączenie nocnej zmiany produkcyjnej na Zakładzie 
Przeróbczym - dzięki zmianom technologicznym i zasto-
sowaniu kruszarki o większej wydajności do kruszenia 
wtórnego;
• wymiana sygnałów dźwiękowych ostrzegających 
o rozruchu technologicznym na wszystkich urządze-
niach stacjonarnych – zamiast ciągłego głośnego dźwię-
ku jest tzw. biały szum;
• wymiana sygnału cofania na wszystkich maszynach 
mobilnych - biały szum, który zmienia swoje natężenie 
dźwięku, dostosowując się do natężenia dźwięków oto-
czenia, w którym znajduje się maszyna
• izolacja akustyczna kosza pośredniego na terminalu 
załadunkowym na kolei
• wyposażenie sztygarów w atestowane mierniki hała-
su - mieszkańcy otrzymali numery do sztygarów, w razie 

obawy o przekroczenie norm sztygar dokona pomiaru, 
zostanie spisany protokół i wprowadzone ewentualne 
prace naprawcze.

Stale jednak prowadzimy dialog z mieszkańcami i pró-
bujemy wprowadzać działania, które pomogą wyelimi-
nować uciążliwości związane z wydobyciem i produkcją 
kruszyw. W najbliższym czasie planujemy dalsze dzia-
łania:

• wybudowanie na wyrobisku Kowala Mała dwóch 
ekranów akustycznych w miejscach powstawania naj-
większego hałasu;
• przeniesienie drogi technologicznej w Kopalni Kowala 
Mała - nowa trasa miała by przebiegać wzdłuż istnie-
jącego przenośnika odstawy taśmowej, czyli zostałaby 
odsunięta od domów w miejscowości Podwole.

Lafarge w Polsce wspiera także lokalne inicjatywy, nie 
związane bezpośrednio ze swoją działalnością, ale 
wzbogacające życie mieszkańców, często pracowników 
Lafarge. W miarę możliwości staramy się pomagać, bę-
dąc partnerem lub organizatorem wydarzeń zlokalizo-
wanych na terenach gmin: Morawica, Sitkówka-Nowiny 
i Chęciny. Wsparliśmy min. inicjatywy:
• wybory Małej Miss i Mistera Morawicy;
• dożynki w Morawicy i Sitkówce-Nowiny;
• Noc Świętojańską w Morawicy;
• dofinansowanie Straży Pożarnej w Morawicy i Rad-
kowicach;
• Klub Sportowy w Nowinach (stroje oraz sprzęt spor-
towy);
• wyścigi rowerowe Lotto Poland Bike Marathon 2017 
w Sitkówce-Nowiny.
W 2016 roku zrealizowaliśmy także razem z naszą 
WSPÓLNIE – Fundacją LafargeHolcim oraz przy udziale 
gminy Morawica oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin 
i Podwala, projekt pt.: „Ogród zabaw zaprojektowany 
przez dzieci”. W ramach tego projektu przebudowano 
plac zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brze-
zinach. 

Edukacja młodych pokoleń jest dla Lafarge w Polsce 
szczególnie ważna. Chcemy zarazić młodych ludzi pa-
sją projektowania i razem z nimi udowodnić, że każdy 
może zmienić przestrzeń tak, żeby była bardziej przyja-
zna ludziom i środowisku. Pomaga nam w tym konkurs 
edukacyjny „ZAKRĘCENI W PRZESTRZENI”. Konkurs jest 
elementem prestiżowego projektu ECO Miasto, orga-
nizowanego przez Ambasadę Republiki Francuskiej. 
Naszym celem jest uwrażliwienie uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów na jakość otoczenia, 
w którym żyją. Pragniemy także zachęcić ich do czynne-
go udziału w tworzeniu przyjaznej przestrzeni, z zacho-
waniem troski o środowisko. W I edycji konkursu pro-
jekt uczniów szkoły ZPO w Morawicy wygrał I nagrodę 
w wysokości 20 000 złotych na realizację projektu.

Przemysław Podsiedlik
kierownik zakładu
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Wakacje w gminie
Choć wakacje już w zasadzie za nami, nie można po-
wiedzieć, aby w gminie Sitkówka-Nowiny ktoś narze-
kał na nudę i chciał, by się zakończyły. Zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych przygotowano bo-
wiem wiele atrakcji, dzięki którym czas upłynął szyb-
ko i w miłej atmosferze.

Zajęcia z GOK „Perła”
Z propozycją dla dzieci i młodzieży wystąpił Gminny 
Ośrodek Kultury „Perła”, który prowadził zajęcia dla 
najmłodszych w Szkole Podstawowej w Nowinach. Ich 
uczestnicy nieodpłatnie brali udział w wycieczkach i 
rajdach krajoznawczych m.in. do zamku Krzyżtopór w 
Ujeździe czy grodu  Pędzików. Podczas zajęć dzieci brały 
udział w turniejach sportowych, konkursach z nagroda-
mi, zajęciach tematycznych, ćwiczeniach i zabawach z 
zakresu arteterapii, socjoterapii, warsztatach oraz zaję-
ciach sportowo-rekreacyjnych na basenie „Perła”. Za-
jęcia trwały przez okres całych wakacji, a każdego dnia 
uczestniczyło w nich około 50 dzieci.

„Wakacje z Pasją”
Dla dzieci z terenu gminy Stowarzyszenie „Między Ra-
jem a Piekłem” zorganizowało dwa turnusy półkolonii 

sportowych, a na jednym z nich miały one możliwość 
uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej.

Dzieci mogły również uczestniczyć w warsztatach, któ-
re odbywały się cyklicznie raz w tygodniu w Szewcach, 
Nowinach i Bolechowicach.  Zorganizowano warsztaty 
plastyczno-kulinarne, sportowe, plastyczne, a także 
łucznicze, które odbywały się w Klubie Sportowym Stel-
la. Te ostatnie poprowadził Rafał Dobrowolski – łucznik, 
olimpijczyk z Pekinu oraz z Londynu, halowy wicemistrz 
świata. Wszystkie zajęcia organizowane przez Stowa-
rzyszenie były nieodpłatne.

Angielski na wakacjach
Teaching English in Kowala – pod tą nazwą kryją się 
warsztaty językowe, jakie odbywały się podczas wa-
kacji w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali. 
Mannequin Challenge, makiety brytyjskich budek tele-
fonicznych oraz Big Bena, śpiewanie afrykańskich pio-
senek i udzielanie pierwszej pomocy – nauka angiel-
skiego w taki sposób to prawdziwa przyjemność.

Futsal i … piłka nożna
Liczba miłośników futsalu w gminie Sitkówka-Nowiny 
rośnie lawinowo, nic więc dziwnego, że na półkolonie 
organizowane przez Nowińską Akademię Futsalu zgło-

Zajęcia na basenie sprawiały wiele frajdy.

Półkolonie GOK "Perła" w Nowinach na sportowo.

Pierwsza pomoc po angielsku? Tylko w Kowali.

Podczas Wakacji z Pasją ćwiczono łucznictwo.
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siło się 40 młodych piłkarzy. Każdego dnia trenowali 
nie tylko swoje umiejętności sportowe, ale także roz-
wijali swoją spostrzegawczość, uczyli się koncentracji i 
wytrwałości. Stowarzyszenie zorganizowało także obóz 
w Bochni, w  którym uczestniczyło 24 dzieci z terenu 
gminy.

Sportowe emocje poza miejscem zamieszkania przeżyli 
również młodzi piłkarze GKS Nowiny, którzy uczestni-
czyli w tygodniowym obozie w Zawierciu przygotowu-
jąc się do jesiennych rozgrywek.

Pikarze GKS Nowiny na obozie w Zawierciu.

Nie tylko dla dzieci
Choć wakacje kojarzą się głownie z wypoczynkiem od 
szkoły, to również dorośli mieli możliwość skorzysta-
nia z atrakcyjnej oferty gminy na letni czas. A skoro 
wakacje – to przede wszystkim aktywny wypoczynek. 
Gminne rajdy rowerowe i nordic walking po drogach 
i ścieżkach malowniczych terenów Szewc, Kowali czy 
Bolechowic, rajdy nordic walking i wspólne spędzanie 
czasu przy pieczeniu kiełbasek sprzyjały integracji i do-
brej zabawie.

Ale to nie wszystko. Dla miłośników kina przygotowa-
no prawdziwą gratkę – kino letnie. Na terenach rekre-
acyjnych przy boisku „Orlik” w Nowinach trzykrotnie 
w ciągu wakacji odbywały się seanse „pod chmurką”. 
Repertuar został wybrany przez samych internautów, 
którzy głosując na Facebooku zadecydowali, że obejrzą 
polskie komedie: „Lejdis” i „Seksmisję”, a także znany 
romans „Dirty Dancing”. Urokliwa atmosfera, jaką two-
rzą ciepłe letnie wieczory przyciągnęła szeroką rzeszę 
wielbicieli kina. Z pewnością seanse te będą kontynu-
owane w przyszłym roku.

Minęły wakacje, błogi czas leniuchowania i beztroski. 
Pora wracać do szkoły i pracy.

Marta Herbergier

Uczestnicy "Wakacji z Pasją" otrzymali upominki.

Półkolonie Nowińskiej Akademii Futsalu.

Miłośnicy kina spotykali się podczas seansów kina letniego.

Rajdy rowerowe przyciągały całe rodziny.
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Rolnicy z powiatu kieleckiego
podziękowali za plony
Tradycyjny obrzęd dożynkowy odbył się w minioną 
niedzielę w Woli Łagowskiej. Uczestniczyły w nimi 
koła gospodyń wiejskich i delegacje z wieńcami ze 
wszystkich gmin powiatu kieleckiego, a także zapro-
szeni goście. Gospodarzami dożynek byli starosta po-
wiatu kieleckiego Michał Godowski oraz wójt gminy 
Łagów Paweł Marwicki.

Podczas uroczystej mszy dziękowano za plony i modlo-
no się w intencji rolników. Po homilii odbyło się uroczy-
ste poświęcenie wieńców dożynkowych, a  następnie 
barwny korowód na czele ze starostami dożynek Graży-
ną Gadowską z Woli Łagowskiej oraz Kazimierzem Kar-
watem z Mędrowa z gminy Raków przemaszerował na 
plac w Woli Łagowskiej.

Podczas całodziennej imprezy na scenie zaprezento-
wały się m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka”, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Łagowskiej, Zespół 
Śpiewaczy „Źródło Sanicy” z kapelą, zespół dziecięcy 
Zbelutczanie, Zespół Ludowego „Świętokrzyskie Jodły” 
z kapelą, Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie, Zespół 
Pieśni i Tańca „Łopuszno”, Zespoł Śpiewaczy „Chełmo-
wianki”, Gminne Koła Gospodarzy w Górnie. Święto 
plonów zakończyła gwiazda wieczoru – zespół  MEJK.

W Dożynkach Powiatu Kieleckiego wzięli udział również 
przedstawiciele gminy Sitkówka-Nowiny. Szewczanki 

zaprezentowały swój wieniec dożynkowy, który pod-
czas dożynek gminnych został wybrany najpiękniejszym 
wieńcem gminy Sitkówka-Nowiny. W korowodzie nieśli 
go wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca wój-
ta Łukasz Barwinek, dyrektor GOK Perła” w Nowinach” 
Jacek Kania oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Mi-
chał Kurtek.

Marta Herbergier

Wieniec dożynkowy Szewczanek.

„Mali Kowalanie” czytali Wyspiańskiego
Narodowe Czytanie trafiło pod strzechy, a konkretnie 
do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W uroczystym 
czytaniu „Wesela” Wyspiańskiego na ludową nutę 
wzięli udział uczniowie Zespołu Placówek Integracyj-
nych w Kowali oraz „Mali Kowalanie”.

To było niesamowite przeżycie. Barwne, ludowe ubio-
ry, korowód weselny i para młoda w tradycyjnych stro-
jach w niezwykle urokliwiej scenerii wywołały ogromne 
wrażenie na wszystkich uczestnikach Narodowego Czy-
tania.
Organizatorem wydarzenia był dyrektor Powiatowego 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembo-
wie Piotr Koźmin, a w jego inicjatywę chętnie włączyli 
się: Michał Godowski – starosta powiatu kieleckiego, 
Zenon Janus – wicestarosta powiatu kieleckiego, a 
przede wszystkim dzieci i młodzież z okolicznych placó-
wek edukacyjnych.

W czasie Narodowego Czytania wystąpiły również dzie-
ci z gminy Sitkówka-Nowiny. Swoje role pod czujnym 
okiem opiekunek Marzeny Krajewskiej i Stelli Walas 
ćwiczyli uczniowie Zespołu Placówek Integracyjnych w 
Kowali oraz „Mali Kowalanie”. – To niezwykłe, jak chęt-
nie dzieci biorą udział w tego rodzaju wydarzeniach 
– mówiła Anna Łukasiewicz dyrektor szkoły. -  Cieszy 
mnie to ogromnie, gdyż ich zaangażowanie w pozna-

wanie kultury ludowej i tradycji jest dla nas szczególnie 
ważne – wyjaśniała. Sama dyrektor ZPI w Kowali pod-
czas wydarzenia pełniła rolę prowadzącej spektakl.
Współorganizatorem wydarzenia było Muzeum Wsi 
Kieleckiej. Stroje uczestników pochodziły z WDK w Kiel-
cach, a także zasobów zespołów ludowych: Siedlecczan 
i Szewczanek.

Marta Herbergier
Zdjęcie: Stella Walas

Zadowoleni uczestnicy Narodowego Czytania.
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30 sierpnia 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej 
w Zgórsku już po raz 23 odbyły się Letnie Spotkania 
Integracyjne Osób Niepełnosprawnych.

Jest to coroczna impreza plenerowa, w której biorą 
udział ośrodki pomocy społecznej z całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego. W tym roku do podkieleckiej 
miejscowościprzyjechały zespoły aż z 14 takich instytu-

Do Zgórska przyjechało ponad 140 uczestników.

XXIII Letnie Spotkania Integracyjne
Osób Niepełnosprawnych

cji. Ponad 140 uczestników plenerowego spotkania bra-
ło udział w konkurencjach sprawnościowo-sportowych, 
plastycznych, muzycznych i tanecznych trwającyhc 
przez cay dzień. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, 
a wszystkie zespoły pamiątkowe statuetki wykonane 
przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Zgórsku. - To niesamowite, jak wiele siły i determi-
nacji mają w sobie osoby niepełnosprawne – stwierdził 
zastępca wójta Łukasz Barwinek, który wraz z kierowni-
kiem GOPS Markiem Królem uczestniczył w tym nieco-
dziennym wydarzeniu. - Uczestniczę w Letnich Spotka-
niach od wielu lat i jestem pełen podziwu zarówno dla 
osób niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów. Cieszę 
się, że mogę wspierać ideę Letnich Spotkań Integracyj-
nych - dodał.
Na zakończenie Letnich Spotkań Integracyjnych odbyło 
się ognisko integracyjne.

Organizatorami spotkań były Warsztaty Terapii Za-
jęciowej działające przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zgórsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych Amabilis. Imprezę wspiera gmina Sitków-
ka-Nowiny.

Marta Herbergier
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Ostatni seans kina letniego za nami
25 sierpnia o godz. 21 na terenie rekreacyjnym             
przy boisku „Orlik" w Nowinach po raz ostatni w te 
wakacje zebrała się nowińska publiczność, by wspól-
nie pod gołym niebem obejrzeć seans kina letniego.
Tym razem wybór internautów padł na „Dirty Dan-
cing” – film z 1987 r. w reżyserii Emile Ardolino.

To opowieść o miłości szesnastoletniej Frances i in-
struktora tańca John'ego, którzy poznają się na waka-
cjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym. Róż-
nice społeczne i kulturowe nie są w stanie powstrzymać 
miłości, jaka ich łączy.

Film został nominowany do Złotych Globów 1988 w ka-
tegoriach: najlepsza komedia/musical (nominacja), naj-
lepszy aktor w komedii/musicalu (Patrick Swayze), naj-
lepsza aktorka w komedii/musicalu (Jennifer Grey) oraz 
zdobył nagrodę za najlepszą piosenkę - (I've Had) The 
Time of My Life. Piosenka ta w tym samym roku zdoby-
ła Oscara i Nagrodę Grammy.

Choć film znany jest chyba wszystkim miłośnikom kina, 
na letnim seansie zebrało się naprawdę wiele osób. – 
Cieszę się, że ten sposób spędzania wolnego czasu przy-
padł Państwu do gustu – mówił wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz, zapowiadając kolejne seanse kinowe 
w gminie.

Marta Herbergier

To był ostatni seans kina letniego.

Seniorzy na piątkę!
Podobnie jak w ubiegłym roku jesienią rusza program 
skierowany do seniorów z naszej gminy. Tym razem 
weźmie w nim udział 50 osób, które przez najbliższe 
miesiące będą uczyć się języków obcych, brać udział 
w zajęciach plastycznych czy wspólnie jeździć na wy-
cieczki i uczestniczyć w spektaklach teatralnych.

Fundacja „Możesz Więcej" na realizację projektu pozy-
skało dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–
2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu 
życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 
aktywność społeczną i włączenie się osób starszych 
w życie lokalnej społeczności. W działania Fundacji włą-
czyła sie gmina Sitkówka-Nowiny.

W ramach przedsięwzięcia beneficjenci skorzysta-
ją z kursów języka angielskiego i niemieckiego, zajęć 
edukacyjnych rozwijających umiejętności: dziennikar-
skie, filmowe, fotograficzne i plastyczne. Seniorzy będą 
doskonalić znajomość nowych technologii, poznawali 
swoje prawa, a także pogłębiali wiedzę z zakresu zdro-
wego żywienia i dietetyki czy zapobiegania chorobom 
cywilizacyjnym. Inicjatorzy projektu zadbają również 
o rozwój ruchowy osób starszych podczas specjalnych 
warsztatów rekreacyjno-zdrowotnych, a uczestnicy za-
jęć nordic walking kije dostaną w ramach programu za 
darmo. Projekt przewiduje również wycieczki i uczest-
nictwo w spektaklach i koncertach.
- Mam nadzieję, że dzięki temu zaktywizujemy senio-
rów z gminy Sitkówka-Nowiny. Warto wspierać takie 
akcje, choćby po to, by pokazać, że przed starszymi wcią 
otwierają się nowe mozliwości i warto z nich skorzystać 

- mówił Marcin Agatowski organizator akcji. - Dzięki 
takim inicjatywom seniorzy poznaja nowych ludzi, do-
skonalą swoje umiejętności, zapominają o chorobach 
i codziennych problemach - dodał.

W dniu 1 września Fundacja „Możesz Więcej" zainau-
gurowało tegoroczne zajecia na auli ZSP w Nowinach. 
W spotkaniu wziął udział wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz. - W ubiegłym roku nie do końca byliście 
przekaonani do naszej inicjatywy, w tym roku lista chęt-
nych zapełniła sie jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. To 
dowodzi, że są one potrzebne w naszej gminie i bardzo 
przypadły do gustu naszym seniorom.
Udział w programie jest bezpłatny.

Marta Herbergier

50 osób weźmie udział w projekcie.
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Gminny rajd rowerowy
Około 20-kilometrowy odcinek pokonali uczestnicy, 
ostatniego już w tym roku, Gminnego Rajdu Rowero-
wego. Ta cykliczna impreza zyskała sobie rzesze miło-
śników aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Choć pogoda nie rozpieszczała, kilkadziesiąt osób zde-
cydowało się wziąć udział w rajdzie. A byli wśród nich 
i duzi, i mali. - Staramy się planować trasy naszych raj-
dów w taki sposób, by mogły wziąć w nich udział całe 
rodziny - mówił zastępca wójta Łukasz Barwinek. - Do-
datkowo - dzielimy się na grupy, by łatwiej było prze-
mierzyć trasę rajdu - wyjaśniał.

Rowerzyści wyruszyli spod basenu „Perła" w Nowinach, 
by wspólnie przejechać szlaki gminy Sitkówka-Nowiny. 

Tym razem trasa wiodła przez Szewce, Gałęzice, szlak 
rowerowy, ponownie przez Szewce aż do Świetlicy, 
gdzie odbyło się podsumowanie rajdu, w którym, poza 
uczestnikami rajdu, wzięli udział również m.in. prze-
wodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak oraz dyrektor 
GOK „Perła” w Nowinach Jacek Kania.

Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek i plano-
waniem przyszorocznych rajdów rowerowych.

W tym roku odbyły się trzy rajdy rowerowe po gminie 
Sitkówka-Nowiny. Wzięło w nich udział łącznie niemal 
200 osób, które wspólnie przemierzyły ponad 70 km.

Marta Herbergier

W rajdzie wzięli udział również najmłodsi.

Na rajd po raz kolejny przybyło wielu rowerzystów.

Paragedon 2017
Gmina Sitkówka-Nowiny partnerem Festiwalu aktyw-
ności ruchowej dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 30.09.2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym 
i terenach do niego przyległych w Kielcach odbę-
dzie się „Paragedon – Festiwal aktywności ruchowej                        
dla osób niepełnosprawnych”. Partnerami naszego 
przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz redakcja „Echa Dnia”. Patro-
nat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Miasta 
Kielce, Wojewoda Świętokrzyski oraz włodarze powia-
tów, miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem „Paragedonu – Festiwalu aktywno-
ści ruchowej dla osób niepełnosprawnych” jest pro-
pagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz 
rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób 
niepełnosprawnych, zapobieganie izolacji, separacji 
i marginalizacji osób z niepełnosprawnością, kreowa-
nie wizerunku niepełnosprawnych jako osób czynnych 
społecznie, odkrywanie zamiłowania do doskonalenia 
się w różnych formach aktywności ruchowej, poprawa 
kondycji fizycznej i zdrowia poprzez sport, integracja 
osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi, aktywi-

zacja osób niepełnosprawnych oraz przywracanie ich 
do życia społecznego.

Podczas „Paragedonu” na Stadionie Lekkoatletycznym 
w Kielcach uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową 
i intelektualną wezmą udział w różnego rodzaju dyscy-
plinach sportowych i lekkoatletycznych, konkurencjach, 
grach zespołowych oraz konkursach. Jednocześnie tego 
dnia odbędą się konferencje i warsztaty poświęcone 
problematyce niepełnosprawności, z którą zmaga się 
duża liczba osób w województwie.
Zwieńczeniem będzie piknik integracyjny, podczas któ-
rego zainteresowani będą mogli skorzystać z porad spe-
cjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetologów 
i wielu innych.

Tego dnia planujemy również przeprowadzenie w ca-
łym regionie akcji charytatywnej celem stworzenia fun-
duszu stypendialnego, z którego pozyskane środki zo-
staną przeznaczone na wspieranie i pomoc osobom 
niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie
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Za nami V Bieg Uliczny o Nowińskie Kominy. Wśród 
kobiet najlepsza okazała się Olga Pierzak, wśród męż-
czyzn triumfował Dawid Kubiec.

Choć Bieg Uliczny o Nowińskie Kominy organizowany 
jest od 2013 roku, to tradycja biegów w naszej gminie 
sięga lat 60-tych. Wówczas o tytuł najlepszego biegacza 
rywalizowali pracownicy Cementowni Nowiny. Trasa 
biegu prowadzi asfaltowymi drogami osiedla Nowiny, 
a zawodnicy mijają charakterystyczne kominy cemen-
towni. Od samego początku bieg cieszy się ogromną 
popularnością, przyciągając mieszkańców całego woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Tegoroczne zawody, z uwagi na trwającą modernizację 
stadionu, rozpoczęły się i zakończyły przy ulicy Gimna-
zjalnej, nieopodal basenu „Perła” w Nowinach. - Dziś 
spotykamy się tutaj, a nie tradycyjnie przy basenie. 
Trwają tam dwie inwestycje i dostęp do terenu jest nie-
co utrudniony. Z tego powodu tym razem nie odbyły się 
biegi dla najmłodszych. Już za rok  kolejne biegi odbędą 
się na nowym, zmodernizowanym stadionie -  mówił 
Jacek Kania dyrektor GOK „Perła” w Nowinach.

W  tym roku na starcie pojawiło się 109 osób, by po-
walczyć o tytuł najlepszego biegacza w swojej kategorii. 
Najlepszą biegaczką okazała się Olga Pierzak z Mora-
wicy, która na mecie zjawiła się po 19 minutach i 35 
sekundach. Po niej na przybiegły Aneta Kornecka-Cieli-
bała  oraz Sylwia Kosińska. Obie zawodniczki pochodzą 
z Sobkowa.
Wśród mężczyzn triumfował Dawid Kubiec ze Stara-
chowic  z czasem 16:50 min. Warto podkreślić, że ten 
zawodnik jest z nami od samego początku biegów i to 
on właśnie był pierwszym biegaczem, który przekroczył 
linię mety w 2013 r. jako pierwszy. Tegoroczny bieg był 
dla niego zwycięski już po raz trzeci. Na drugim miej-
scu uplasował się Sylwester Lepiarz, a na trzecim Jakub 
Brzóska.
W kategorii open zwyciężył Dawid Kubiec, na drugim 
miejscu był Sylwester Lepiarz, a na trzecim Damian Wy-
socki.

Nagrody wręczyli wicewójt Łukasz Barwinek oraz dy-
rektor uzdrowiska „Krystyna” Grzegorz Gałuszka, któ-
rzy zgodnie podkreślali zalety biegania. - Tak naprawdę 
wystarczy założyć buty sportowe i można zacząć biegać. 
Bieganie to  najprostsza formy aktywności ruchowej - 
mówił Grzegorz Gałuszka dyrektor uzdrowiska „Krysty-
na”. - W naszej gminie stawiamy na aktywność fizyczną 
i zdrowy styl życia – dodał wicewójt Łukasz Barwinek. 
Najlepsi biegacze otrzymali puchary, bony podarunko-
we do Decathlonu oraz drobne upominki, na wszyst-
kich biegaczy czekały medale, pakiety startowe oraz 
woda „Buskowianka” ufundowana przez uzdrowisko 
„Krystyna”.

Organizatorami V Biegu o Nowińskie Kominy byli Gmin-
ny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach oraz Kielecki Klub 
Lekkoatletyczny.

Marta Herbergier

V Bieg Uliczny o Nowińskie Kominy

Najszybsze kobiety na podium.

Pierwszy na mecie - Dawid Kubiec.

W biegach wzięła udział radna Renata Krzysiek-Nowakow-
ska.
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Zawody na wodzie ...
W 16. Otwartych Mistrzostwach Grup Szybkiego Re-
agowania na Wodzie wzięli udział strażacy z OSP Ko-
wala. Zawody odbyły się nad jeziorem Chańcza.

W zawodach wzięło udział 60 drużyn, w tym cztery 
kobiece, jedna policyjna, 17 Państwowych Straży Po-
żarnych, 36 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 6 jed-
nostek WOPR. OSP Kowala reprezentowali druhowie: 
Adam Bentkowski, Artur Bentkowski, Grzegorz Rozpara 
oraz Mateusz Obarzanek.

Zawodnicy mieli do pokonania drużynowo sześć konku-
rencji: wyścig równoległy na łodzi, wyścig drużynowy 
na łodzi, wiosłowanie łodzią na dystansie 100 m, wy-

ścig na pontonie z pagajami, reanimacja na fantomie 
oraz rzut rzutką rękawową do celu.

W klasyfikacji końcowej OSP Kowala zajęła 10. miejsce 
spośród wszystkich drużyn, a wśród  drużyn OSP była 
piąta. Zwycięzcą zawodów została Jednostka Ratowni-
czo-Gaśnicza PSP Nr 1 Kielce, drugie miejsce zajęli stra-
żacy z Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach,       
a na trzecim miejscu uplasowała się Jednostka Ratow-
niczo-Gaśnicza PSP w Opatowie.

Marta Herbergier

Reprezentacja OSP Kowala.

... i na lądzie

Praca zespołowa daje efekty.

Przedstawiciele drużyn pożarniczych z gminy Sitków-
ka-Nowiny wzięli udział w zawodach, jakie miały miej-
sce w niedzielę, 18 września w Centrum Sportowo-
-Rekreacyjnym „Olimpic” w Strawczynku. Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze  Ochotniczych Straży 
Pożarnych odbyły się już po raz dziewiąty.

W zawodach wystartowały czterdzieści cztery druży-
ny pożarnicze. Wśród nich - damska i dziewczęca dru-
żyna z Kowali, juniorzy z Szewc-Zawady oraz seniorzy 
z Kowali. - Serdecznie dziękuję drużynom OSP z Kowali 
oraz Szewc -Zawady za wspaniałe reprezentowanie 
naszej gminy na powiatowych zawodach pożarniczych 
w Strawczynku - mówił wicewójt Łukasz Barwinek. - 
Miesiące ciężkiej pracy na treningach, duże zaangażo-
wanie i serce do walki widać na każdym kroku u na-
szych strażaków - podkreślał.

Rywalizacja, tradycyjnie, rozgrywana była w dwóch 
konkurencjach – ćwiczeniach bojowych oraz sztafecie. 
Strażacy konkurowali w podziale na wiek oraz płeć. 
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: OSP Bru-
dzów (seniorzy), OSP Wola Morawicka (KDP), Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt Wola Morawicka  
i Młodzieżowa  Drużyna Pożarnicza Chłopców Dębska 

Wola. Drużyna kobieca z OSP Kowala i drużyna dziew-
częca z OSP Kowala zajęły na zawodach trzecie miejsca.

Marta Herbergier

MDP Szewce-Zawada.
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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.

Gdzie te dziewczyny
z tamtych lat

Żyjmy w Przyjaźni

Gdzie się podziały tamte dziewczyny
Gdzie ten wspaniały szalony świat

Nie wyglądają dziś jak maliny
Bo dzisiaj już przybyło im lat

 
Ja jestem właśnie taką dziewczyną
Tą z tych szalonych minionych lat

Bo kiedy z radia hity płyną
Piękniejszy zdaje się ten świat

 
Wiele z tych dziewczyn jeszcze zostało

Choć buzie pomarszczone mają
Im życia ciągle jest za mało

Bo te dziewczyny wciąż kochają
 

Kochajcie dziewczyny z tamtych lat
One są warte tej miłości

Dla nich Bambino zawsze gra
W sercach im graja hity młodości

Irena Kostrzewska

Co warte jest życie
Gdy brak jest miłości
A każde słowo
Przynosi przykrości

           Do kogo się zwrócić
           Gdzie szukać pociechy
           By szczęście wróciło
           Do rodzin pod strzechy

Niech każdy pomyśli
Co może uczynić
By miłość wróciła
Jak życie swe zmienić

           Mijają lata
           Przemija życie
           A miłość zginęła
           Gdzieś w ludziach
           W tym świecie

Zacznijmy żyć w wszyscy
W miłości i zgodzie
To więcej radości
W nas będzie w Narodzie

            Nie szukaj przyczyny
            W sąsiedzie czy bracie
            Sam uderz się w piersi
            Odmienisz swe życie

Życie tak krótkie
Niewiele radości
Gdy wszystko w około
Przynosi przykrości

             Tak łatwo oskarżać
             Jest w życiu każdego
             Więc zacznij poprawę
              Od siebie samego
Henryk Skowerski

 Dojrzałość
Oczekiwania -  skreślam z listy

                 niepotrzebnych balastów
Czyszczę ogrody wspomnień

            z zagłuszających  chwastów
wspinam się po drabinie

                        świętej cierpliwości
wyżej… ku cnotom szlachetniejszym
                   najwyższej świadomości

Rozgrzeszam uśmiechami
tych  co wypaczają

                      sens moich intencji
którym dowodów  mojej miłości

                          wciąż mało
I daję świadome szczere przyzwolenie

na wszelkie formy tortur
                             lećcie kamienie !

Marzena Kasprowicz
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Jestem kobietą, więc idę… na cytologię
Każdego dnia rak szyjki macicy zabija pięć Polek. Cho-
roba, która jest uleczalna zbiera swoje żniwo wśród 
kobiet niezależnie od ich wieku. Tymczasem wystarczy 
regularnie, najlepiej raz do roku, wykonywać cytolo-
gię. Te badania mogą uratować nam życie.

Przekonała się o tym Ida Karpińska, prezes Ogólno-
polskiej Organizacji Kwiat Kobiecości. - Parę lat temu 
zachorowałam na raka szyjki macicy. To była trudna 
walka. Operacja, chemioterapia, naświetlania, brachy-
terapia… Przeszłam przez wiele etapów, które były dla 
mnie niezwykle ciężkie, walka trwała półtora roku. Dziś 
wiem jedną rzecz: badanie cytologiczne, które wtedy 
zrobiłam, uratowało mi życie - zapewnia. Gdy usłyszała 
od lekarza słowo-wyrok: „rak” miała… 34 lata.
Pozytywnym „skutkiem ubocznym” choroby jest Kwiat 
Kobiecości. Organizacja na rzecz walki z rakiem szyjki 
macicy i rakiem jajnika, z którą dziś i w porozumieniu 
z licznymi partnerami Stowarzyszenie PROREW reali-
zuje w Świętokrzyskiem kampanię społeczną „Jestem 
kobietą, więc idę. Cytologia”.

Brak czasu na badania
Polska jest jednym z krajów UE, gdzie liczba zachorowań 
na raka szyjki macicy i śmiertelność jest największa. Jak 
to możliwe? Powodów, dla których się nie badamy jest 
kilka. Według raportu Siemens „Dlaczego Polki nie ro-
bią badań cytologicznych” dla ponad połowy pytanych 
barierą jest wstyd przed wizytą u ginekologa. Często 
tłumaczymy się też „ważniejszymi sprawami” i „bra-
kiem czasu”. Tematu profilaktyki raka szyjki macicy nie 
poruszamy w gronie rodziny i przyjaciół. Obawiamy się 
też bólu podczas badania i jego wyniku. Tymczasem 
60 proc. przypadków raka szyjki macicy rozpoznaje się 
w Polsce zbyt późno. 
Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny, ani uwarunkowa-
ny genetycznie. To konsekwencja przewlekłego zaka-
żenia niektórymi typami powszechnie występującego 
wirusa HPV (brodawczaka ludzkiego). Szacuje się, że 
to zakażenie dotyka przynajmniej raz w życiu nawet 80 
proc. kobiet. Do zakażenia dochodzi najczęściej pod-
czas stosunku seksualnego. Choroba rozwija się latami, 
nie dając na początku żadnych objawów. Co ważne, no-
wotwór we wczesnym stadium jest uleczalny.

Jak się chronić?
Badania cytologiczne to dziś najbardziej skuteczne na-
rzędzie wykrywania stanów przedrakowych szyjki maci-
cy. Jest bezbolesne, szybkie i proste. Polega na pobra-
niu przez lekarza ginekologa lub pielęgniarkę wymazu 
z szyjki macicy. Cytologia powinna być wykonywana nie 
rzadziej niż co trzy lata. Zaleca się jednak badania raz 
do roku.

Warto też pomyśleć o szczepieniu przeciwko onko-
gennym typom wirusa HPV. Szczepić można kobiety 
i dziewczęta powyżej 10 roku życia. Połączenie regu-
larnie wykonywanych badań oraz szczepienia przeciw-
ko wirusowi HPV jest obecnie najskuteczniejszą formą 
ochrony przed rakiem szyjki macicy.

12,5 tys. kobiet
Projekt „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” skierowa-
ny jest do pań w wieku 25-59 lat, mieszkanek Kielc i Kie-
leckiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli gmin: Sitkówka-
-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, Piekoszów, Morawica, 
Miedziana Góra, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, 
Chęciny. 

Do maja 2019 roku Stowarzyszenie PROREW wspólnie 
z partnerami przebada blisko 12,5 tys. kobiet, zapew-
niając także bezpłatny transport na badania i z powro-
tem lub umożliwiając wykonanie cytologii na miejscu. 
Zorganizuje również spotkania edukacyjne, także dla 
tysiąca mężczyzn. - Ich celem jest przede wszystkim 
zwiększenie świadomości na temat konieczności pod-
dawania się badaniom profilaktycznym, a także próba 
zachęcenia panów do motywowania żon i córek do wy-
konywania regularnej cytologii. Spotkania zorganizuje-
my w każdym sołectwie - zapowiada Marcin Agatowski, 
prezes Stowarzyszenia PROREW. 

Kobiety kobietom
W 2014 roku (brak nowszych danych) w województwie 
świętokrzyskim zarejestrowano ponad 5,6 tys. zachoro-
wań na nowotwory złośliwe. Co dziesiąty rozpoznany 
u kobiet to rak szyjki macicy. I każdego roku stwierdza 
się 70 nowych zachorowań na ten nowotwór. Niestety 
wciąż zbyt rzadko decydujemy się na badania. Na cy-
tologię w ramach Populacyjnego Programu Profilak-
tycznego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zgłasza się 
w Kielcach zaledwie 30 proc. kobiet w wieku 25-59 lat. 
Podobnie sytuacja wygląda na terenie KOF.
- Dziewczyny! Drogie Panie! Badajcie się i namawiaj-
cie do badań swoje mamy, babcie, córki, przyjaciółki! 
Rak szyjki macicy jest uleczalny! Wystarczy zgłosić się 
na szybką, prostą i bezbolesną cytologię, by uratować 
życie. Wizytę u ginekologa wpisałam już do swojego ka-
lendarza, a Ty? – zachęca Sandra Drabik, ambasadorka 
kampanii.

Inauguracja kampanii „Kobiety kobietom”, pierwszej 
odsłony projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” 
będzie miała miejsce 26 września o godz. 15.00 w auli 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Więcej informacji na temat raka szyjki macicy i samego 
projektu, w tym adresy gabinetów oferujących bezpłat-
ne badania cytologiczne oraz harmonogram spotkań 
w poszczególnych gminach już wkrótce będzie można 
znaleźć na stronie www.jestemkobietacytologia.org.

Kampanię „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” pa-
tronatem honorowym objęli Wojewoda Świętokrzyski, 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta 
Kielecki, Prezydent Kielc oraz burmistrzowie i wójtowie 
gmin należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalne-
go.

Stowarzyszenie PROREW
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Nasi przedsiębiorcy
Podstawę gospodarki gminy Sitkówka-Nowiny stanowią działania mające na celu stworzenie przedsiębiorcom 
optymalnych warunków rowoju przedsiębiorczości. Dzięki pomocy de minimis mali i średni przedsiębiorcy są 
zwolnieni od podatku od nieruchomości na okres od jednego do trzech lat. Podatki te są najniższe w powiecie 
kieleckim od wielu lat. Gmina organizuje spotkania z przedsiębiorcami, a także bierze  udział w projektach umoż-
liwających uzyskanie przez nich dofinansowania na rozwój działalności. 
Tym razem wychodzimy do Państwa z nową inicjatywą: chcielibyśmy, by na łamach Głosu Nowin ukazywały się 
informacje na temat firm działających na terenie gminy. Informacje te będą publikowane nieodpłatnie, w oparciu 
o przekazane przez Państwa materiały.
Zapraszamy do kontaktu - e-mail: redakcja@nowiny.com.pl.

Pomysł współdziałania w pro-
wadzeniu rodzinnego biznesu, 
wymiany zdobytych doświad-
czeń oraz stworzenia miejsca, 
oferującego wyjątkowe produk-
ty, stały się zalążkiem pomysłu 
powstania sklepu internetowe-
go ninovez.pl, oferującego arty-
kuły klasy PREMIUM dla nowo-

rodków oraz niemowląt.
Sklep prowadzony przez dwie siostry – młode mamy, 
proponuje tylko starannie wyselekcjonowane i osobi-
ście sprawdzone produkty dla niemowlaków. Ofero-
wane produkty nie tylko ułatwią i urozmaicą pierwsze, 
wspólne chwile z dzieckiem, ale również zapewnią mu 
odpowiednią ochronę, tak ważną w pierwszych dniach 

życia dziecka. Asortyment dobierany jest tak, aby ofe-
rowane artykuły nie tylko spełniały funkcję edukacyjno 
– rozwojową, ale również ułatwiały rodzicom codzien-
ne wykonywanie obowiązków. 
Proponowane produkty charakteryzują się oryginalnym 
wzornictwem i innowacyjnymi rozwiązaniami, wprost 
na miarę XXI wieku, a ich wysoka jakość potwierdzona 
jest licznymi certyfikatami i zdobytymi nagrodami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sklepu.

Zapraszamy do kontaktu:
Sklep NIÑO VEZ / CZAS DZIECKA /
www.ninovez.pl
www.facebook.com/sklepninovez

I Forum organizacji i grup społecznych 
Z inicjatywy „Stowarzyszenia między Rajem a Pie-
kłem” w Nowinach odbyło się I Forum organizacji 
i grup społecznych z terenu LGD Perły Czarnej Nidy.

W sobotnie przedpołudnie, 16 września 2017 r., od-
było się spotkanie organizacji i instytucji działających 
na rzecz mieszkańców. Uczestniczyło w nim piętnaście 
podmiotów z terenu gmin Chęciny, Morawica i Sitków-
ka-Nowiny. Jego celem jest nawiązanie  współpracy po-
między instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami, 
grupami nieformalnymi, które działają na rzecz spo-
łeczności lokalnej na terenie LGD Perły Czarnej Nidy, 
czyli na obszarze gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka-

-Nowiny. Działania te przyczynią się do większej inte-
gracji mieszkańców i wzmocnienia kapitału społeczne-
go społeczności LGD.
W trakcie forum poruszane były kwestie związane z po-
trzebami i możliwością współpracy podmiotów biorą-
cych udział w spotkaniu. Podczas warsztatów wypra-
cowano wspólne kierunki działania grup społecznych, 
a w trakcie debaty wybrano wspólne kierunki działań 
w przyszłości. – Cieszę się, że nasza inicjatywa spotkała 
się z tak dużym zainteresowaniem ze strony organizacji 
pozarządowych - mówiła prezes Stowarzyszenia „Mię-
dzy Rajem a Piekłem” Kornelia Bem-Kozieł. -Dzisiejsze 
spotkanie pokazało, że istnieje potrzeba wymiany po-
glądów i wspólnych działań na rzecz mieszkańców – do-
dała.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania 
warsztatowo-szkoleniowe. Projekt pn. „Lokalna sieć 
współpracy organizacji z terenu LGD” został współfi-
nansowany ze środków EFRROW  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Jego organiza-
torem było Stowarzyszenie "Między Rajem a Piekłem", 
które od 8 lat funkcjonuje na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny, w miejscowości Szewce. Jego działania sku-
piają na działalności kulturalno-edukacyjno-sportowej, 
której odbiorcami w głównej części są dzieci i młodzież, 
a także mieszkańcy gminy.

Marta Herbergier

I Forum organizacji i grup społecznych.
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Spalanie odpadów – trujący problem
Lada dzień rozpocznie się kolejny sezon grzewczy. 
W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach 
domowych, co roku w okresie jesienno-zimowym 
znacznie pogarsza się jakość powietrza, którym oddy-
chamy.

Pamietajmy, że to my sami mamy wpływ na jakość 
powietrza, którym oddychamy. Jak wskazują badania 
głównymi źródłami emisji na terenie gminy są budynki 
mieszkalne (49% emisji z obszaru gminy), budynki, urzą-
dzenia i wyposażenie obiektów gminnych (23% emisji 
z obszaru gminy), transport prywatny i komercyjny 
(18% emisji z obszaru gminy), budynki, urządzenia i wy-
posażenie pozostałe - głównie w sektorze usługowym 
oraz drobnym sektorze produkcyjnym (10% emisji z ob-
szaru gminy). Mówiąc krótko - o występowaniu smo-
gu decydujemy przede wszystkim my. To, czym pali-
my w piecach w istotny sposób wpływa na wysokość 
stężenia pyłu PM10 i PM2,5, a także innych związków 
chemicznych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia.

Na terenie naszej gminy obowiązuje zakaz spalania od-
padów w instalacjach grzewczych budynków i wynika 
on z obowiązujących przepisów prawa.
Zakaz spalania dotyczy również pozostałości roślinnych 
powstających na terenach ogródków działkowych, par-
ków i ogrodów przydomowych. Odpady zielone biode-
gradowalne odbierane są przez firmę obsługującą teren 
gminy, można je również bezpłatnie oddać do PSZOK.

Dlaczego spalanie odpadów jest szkodliwe?
W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatu-
ra spalania -  gdy jest zbyt niska, w emitowanych spa-
linach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływa-
nie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo 
szkodliwe.

Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa 
się właśnie w niskich temperaturach (200 – 500 °C) 
i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczysz-
czeń. Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szcze-
gólnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł 
emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ma-
łych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie 
zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie 
przez wiatr.
Podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trują-
ce związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a na-
wet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory, 
to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm 
z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Co wolno spalać?
Dopuszcza się spalanie do celów grzewczych wyłącz-
nie tych odpadów, których termiczne przekształcenie 
w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego 
wpływu na środowisko.
Są to:
- odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej: odpadowa 
masa roślinna,

- odpady z przetwórstwa drewna produkcji odpady kory 
i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno, niezawierające 
substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wió-
rów, ścinek pochodzących  z obróbki płyt wiórowych,
- opakowania – opakowania z papieru i tektury oraz 
opakowania z drewna,
- odpady budowlane – drewno z budów i remontów 
o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłoka-
mi ochronnymi,
- odpady z sortowania odpadów – papier i tektura oraz 
niezanieczyszczone drewno,
- odpady z gospodarstw domowych – papier i tektura, 
niezanieczyszczone drewno,
- odpady z targowisk – kartony.

Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przy-
stosowanych do spalania danego rodzaju odpadów.

Co grozi za spalanie odpadów?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie 
z art. 71 ustawy o odpadach, podlega karze aresz-
tu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach 
grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 
500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.
Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, 
szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie 
i sąsiadom.

Nasze działania
W Gminie Sitkówka-Nowiny walczymy ze smogiem 
z jednej strony przez opracowanie i wdrażanie Planu 
gospodarki niskoemisyjnej, a z drugiej poprzez konkret-
ne działania inwestycyjne, które stopniowo zmniejszają 
emisję z budynków użyteczności publicznej (przykła-
dem jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach, termomoderniza-
cja przychodni w Sitkówce, modernizacja kotłowni na 
osiedlu Nowiny). Wspieramy mieszkańców w ich wła-
snych inwestycjach udzielając dotacji celowej na wy-
mianę źródeł ciepła w wysokości do 3.000,00 zł brutto, 
jednak nie więcej, niż 50% kosztów przedsięwzięcia.

Poznaj przepisy
Podstawowe przepisy, jakie regulują kwestie związane 
z ochroną środowiska i utrzymaniem czystości w gmi-
nie to:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.  
2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości  i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 
z późn. zm.),
- Uchwała NR RG-XX/239/16 Rady Gminy Sitkówka-No-
winy  z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sit-
kówka Nowiny (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 
28 czerwca 2016 r., poz. 1938).

Redakcja
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