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Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowiny, Drodzy Czytelnicy,

 Co to był za wrzesień!
Rozkręciliśmy się na dobre. Zaczęło się lesie w Zawadzie na Puszczowisku, gdzie doświadczaliśmy natury i byliśmy gośćmi 
lasu. A tam zaprosiliśmy znawców fauny i flory, poznaliśmy zasady przebywania w lesie, a grochem z kapustą ugościły nas 
Szewczanki.

Na ludową nutę? Proszę bardzo. Świętowaliśmy w Tokarni jubileusz 20. lat działalności scenicznej Zespołu Bolechowicza-
nie. W Kowali uczestniczyliśmy w Święcie Chleba czyli naszych małych dożynkach z wyjątkowym spektaklem zagranym        
w gwarze świętokrzyskiej przez Zespół Kowalanki. Odbył się Turniej Sołectw o Złotą Łopatę oraz potańcówka dla mieszkań-
ców z zespołem Jędrusie.
W Woli Murowanej odbył się koncert akordeonowy i piknik ekologiczny – bardzo cenię takie oddolne zaangażowanie spo-
łeczne.  
Nawiązujemy partnerstwa zagraniczne. Tylko w minionym miesiącu prowadziliśmy rozmowy w zakresie współpracy spor-
towej w Hiszpanii oraz kulturalnej ze Słowakami.

Wrzesień w naszej gminie skłania do refleksji historycznej i patriotycznej. Oddaliśmy hołd i szacunek partyzantom z okazji 
77. rocznicy zwycięskiej potyczki pod Szewcami oraz 73. rocznicy rozstrzelania Żołnierzy Niezłomnych w dołach zgórskiego 
lasu.

Nie zabrakło emocji sportowych. W Nowinach rozegraliśmy turniej Trzuskawica Cup w kategorii U-11 chłopców. Niesa-
mowite wrażenie wywarła na nas obecność ponad 400 piłkarzy z Ukrainy, Litwy, Słowacji i Polski. Odbył się również finał 
Zakręconych Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Rekordzista wykręcił na dwóch kółkach w sezonie ponad 4000 km.

Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia września, jakie odbyły się w naszej gminie. A wiecie co w tym wszystkim jest 
najważniejsze? Podczas każdego z wydarzeń byliście ze mną, bawiliście się w gronie rodzinnym, spotkaliście się z sąsiada-
mi i przyjaciółmi. Tworzyliśmy wspólnotę. Dziękuję za takie wsparcie. A z Waszych pomysłów, podpowiedzi i uwag zbudu-
jemy kolejne – jeszcze lepsze wydarzenia, aby znów eksplodowała energia społeczna.
Wrzesień to również czas spotkań sołeckich. Za każdym razem dajecie dobry przykład jak można lokalnie dla dobra sołectw 
i osiedli kreować wartościowe projekty.

Dziękuję Wam za taki wrzesień. Życzę zdrowia i dobrego października! Do zobaczenia!

wójt gminy Nowiny
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Lepsza komunikacja w kierunku Chęcin

W Sitkówce
W okolicy budynków  mieszkalnych wielorodzinnych 
nr 33 i 38 w Sitkówce zamontowaliśmy trzy uradze-
nia siłowni zewnętrznej: rower i jeździec na pylonie,  
twister + piechur + wahadło na słupach, masażer 
podwójny na pylonie. Przy altanie zamontowaliśmy 
kamerę obrotową  zewnętrzną bezprzewodową z 
zestawem solarnym. Obie inwestycje zostały wyko-
nane ze środków funduszu soleckiego miejscowości 
Sitkówka na 2021 r.

W Zgórsku
Rozpoczęliśmy zagospodarowanie działki rekre-
acyjnej nieopodal Domu Pomocy Społecznej. Za-
montowaliśmy urządzenia streetworkout, a także 
ogrodziliśmy teren. W projekcie przewidziano także 

Dokonano odbioru zadania pn. „Rozbudowa drogi 
gminnej – przedłużenie ul. Marmurowej w Szew-
cach”. Na inwestycję wartą niemal 2,5 mln zł gmina 
Nowiny pozyskała ponad 2 mln zł dofinansowania.

Zadanie obejmowało wykonanie ok. 770 m jezdni o 
szerokości min. 5,0 m wraz z chodnikiem o szeroko-
ści 2,5 m. Ponadto w ramach inwestycji wykonano 
przebudowę przepustu pod drogą na cieku wod-
nym Bobrzyczki, pobocze, oznakowanie poziome 
i pionowe na przejściu dla pieszych, odwodnienie 
terenu, zjazdy na posesje, bariery sprężyste oraz 
zabezpieczające. 

Zadanie realizowane było przez firmę TRASBUD Bu-
downictwo ze Strawczyna w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” za kwotę 2.479.179,36 zł. z czego do-
finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 
wysokości 1.075.000,00 zł. oraz z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w wysokości 942.877,00 zł.

• Przedłużenie ulicy Marmurowej w Szewcach.

Wykonanie tej inwestycji przyczyniło się do polep-
szenia komunikacji pomiędzy miejscowością Szew-
ce a Gminą Chęciny a w szczególności skróciło czas 
dojazdu do szpitala Wojewódzkiego w Chęcinach 
przy ulicy Czerwona Góra, w którym pracuje wie-
lu mieszkańców naszej Gminy. Widać również duże 
zainteresowanie rowerzystów oraz pieszych mo-
gących w sposób bezpieczny skorzystać z uroków 
przyrody wokół góry Miejskiej oraz kamieniołomu 
Szewce.

Symbolicznego otwarcia drogi w dniu 13 września 
2021 r. dokonali wraz wójtem gminy Sebastianem 
Nowaczkiewiczem dokonali Wojewoda Świętokrzy-
ski Zbigniew Koniusz, poseł RP Krzysztof Lipiec, rad-
na Rady Gminy Renata Krzysiek-Nowakowska i soł-
tys Szewc i Zawady Ewa Fudali. •

Tomasz Bucki

• Symboliczne przecięcie wstęgi.

Inwestycje w gminie Nowiny

• Siłownia w Sitkówce.
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budowę domków do apiinhalacji, tężni oraz urzą-
dzenia zabawowe dla najmłodszych. Dalsze prace    
w tym zakresie będą  realizowane w kolejnych la-
tach.

W Szewcach
Podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż garażu, 
który zostanie zamontowany za budynkiem Remi-
zy OSP Szewce. Zawarliśmy także umowę na wy-
konanie projektu rewitalizacji działki za świetlicą               
w Szewcach.

W Woli Murowanej
W świetlicy w Woli Murowanej dokonaliśmy remon-
tu aneksu kuchennego, wymieniając w nim szafki 
kuchenne i kupując sprzęt AGD. Do końca listopa-
da natomiast zostanie wykonana modernizacja po-
sadzki w remizie OSP Wola Murowana.

W Nowinach
Na placu zabaw w Nowinach zamontowano dwa ze-
stawy zabawowe dla większych i mniejszych dzieci, 
na które składają się m.in. ścianka wspinaczkowa, 
tunelowe przejście, zestaw do przewrotów, ele-
menty gimnastyczne, linowe.  Na niewielkim wznie-
sieniu zamontowano falistą zjeżdżalnię. Inwestycja 

zostala zrealizowana przez OSP w Szewcach.

W całej gminie

Dobiegły końca remonty dróg tłuczniowych i asfal-
towych w gminie Nowiny. Wyremontowaliśmy dro-
gi w Szewcach, Zgórsku, Trzciankach, Kowali oraz 
Sitkówce za ponad 300 tys. zł. •

Agnieszka Paszkowska

• Urządzenia streetworkout w Zgórsku.
• Asfaltowa droga w Kowali.

• Plac zabaw w Nowinach.

• Asfaltowa droga w Zgórsku.

• Szutrowa droga w Trzciankach.
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Po konsultacjach z mieszkańcami Woli Murowanej i Bolechowic wprowadzamy zmiany w kursowa-
niu bezpłatnego gminnego busa na trasie Nowiny – Bolechowice – Nowiny przez Wolę Murowaną. 
Zmiana rozkładu jazdy polega na dostosowaniu przywozu i odwozu pasażerów, odpowiednio dla: 
- sobót - dla 5 kursów na linii nr 19, oraz odwóz pasażerów w kier. Bolechowic z ostatniego kursu na linii 19, 
- niedziel i świąt – dla 4 kursów, oraz odwóz pasażerów w kier. Bolechowic z ostatniego kursu na linii 19. 
Godziny kursowania w dni robocze pozostają bez zmian.

Termin wprowadzenia zmian rozkładów jazdy: od 25.09.2021 r. (sobota).

Jednocześnie modyfikacji ulegają kursy na linii Zawada – Kowala.
Zmiany w dotychczasowych rozkładach polegają na:
1) W zakresie dni roboczych:
• zmiana kursu o godz. 8:54 (z Zawady) na godz. 8:29 – uwzględnia możliwość skorzystania z kursu o godz. 

8:53 linii nr 19 (z przystanku Os. Nowiny/ DW 762) w kierunku Kielc;
• zmiana kursu o godz. 16:28 (z Kowali)  na godz. 16:35 – wydłużenie czasu potrzebnego na skorzystanie           

z przesiadki z autobusu linii 31 (z Kielc) i dalszy przejazd w kier. Zawady;
• zmiana godz. kursowania ostatniego kursu na godz. 20:04 (wyjazd z Zawady do Kowali i powrót z Kowali 

do Zawady). Pasażerowie mają możliwość przesiadki z autobusu linii 19 ( przyjazd o 20:45 na przystanek 
przy DW/762/ul. Szewska) i kontynuowanie jazdy busem gminnym w kierunku Zawada (kurs o godz. 
20:54 Zgórsko ul. Szewska za skrzyżowaniem z DW 762).

2) W zakresie niedziel i świąt: zmiana godz. kursu o 07:20 (wyjazd z Zawady) na godz. 07:14.

Planowane wprowadzenie zmian na linii: 01.10.2021 r. •

Joanna Chechelska

Zmiany w kursowaniu busów

Dla bezpieczeństwa mieszkańców
W ostatnim czasie Wodociągi Kieleckie wybudo-
wały sieć wodociągową pod torami kolejowymi 
spinającą sieć wodociągową w Trzciankach z siecią 
wodociągową w ul. Chorzowskiej w Kielcach. – To 
ważna dla nas inwestycja – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Działania Wodociągów Kieleckich są ukierunko-
wane przede wszystkim na zapewnienie ochrony 
mieszkańcom gminy Nowiny poprzez zapewnienie 
dostaw wody o najwyższym standardzie. – Chcemy 
uniezależnić mieszkańców gminy od ewentualnych 
skutków pogorszenia się jakości wody dostarczanej 
z ujęcia w Bolechowicach w wyniku pożaru che-
mikaliów w Nowinach – mówi prezes Henryk Mil-
carz. – Co prawda w chwili obecnej kategorycznie 
możemy stwierdzić, że na skutek pożaru nie doszło          
do skażenia, na bieżąco monitorujemy jakość wody, 
jednak chemikalia, jakie wsiąkły w ziemię, do ujęcia 
mogą dostać sie za kilka czy kilkanaście lat – wyja-
śnia prezes Milcarz.

Dzięki realizacji inwestycji poprawiona zostanie tak-
że niezawodność dostaw wody w obu kierunkach – 
zarówno od strony Nowin, jak i od strony Kielc, co 
w przypadku wystąpienia awarii zapewni ciągłość 
dostaw wody dla mieszkańców.

Wójt gminy Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz pod-
kreśla, że podczas pożaru, jak i po nim mieszkańcy 
gminy mogli liczyć na wsparcie Wodociągów Kielec-
kich. - To były hektolitry wylanej wody, która została 
zapewniona dzięki sprawnym hydrantom, spółka na 
bieżąco dokonywała badań wody i ścieków dbając    
o bezpieczeństwo mieszkańców, a teraz profilak-
tycznie zabezpiecza przed ewentualnymi skutkami 
pożaru w przyszłości, choć jesteśmy przekonani, że 
do skażenia ujęć nie dojdzie – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową 
usytuowaną na terenie miasta Kielce oraz na tere-
nie zamkniętym PKP – łącznie niemal 200 metrów. 
Wartość inwestycji wyniosła 363 tys. zł. •

Marta Sowińska
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Wrzuć puszkę do puszkomatu
Wrzuć puszkę do puszkomatu” to nazwa projektu, 
w ramach którego realizatorzy chcą wykształcić 
wśród mieszkańców gminy Morawica i gminy No-
winy nawyk odkładania puszek aluminiowych na 
poziomie gospodarstw domowych. W ten sposób 
puszki nie będą trafiać razem z plastikami na wy-
sypiska śmieci tylko dużo szybciej wrócą do obiegu 
surowców wtórnych. W tym celu na wzór serdu-
szek, w których mieszkańcy zbierają plastikowe 
nakrętki, powstała sieć dziewięciu pojemników do 
zbierania puszek tzw. puszkomatów.

Puszkomaty mają charakterystyczny żółty kolor, 
wykonane są z siatki zespawanej w kształcie walca           
z wąskim otworem umożliwiającym wrzucenie pusz-
ki tylko po uprzednim zgnieceniu. Do puszkomatu 
wrzucać można przede wszystkim puszki aluminio-
we po napojach, ale również puszki po konserwach 
i karmach dla zwierząt, przy czym zaleca się wcze-
śniej usunąć papierowe lub plastikowe etykiety.

Gdzie znajdują się puszkomaty?
• w Bilczy: przy sklepie Lewiatan ul. Bukowa 2, przy Hali 

Sportowej ul. Szkolna 1

• w Kowali przy Zespole Placówek Integracyjnych Kowala 
51b

• w Morawicy przy Pływalni Koral ul. Szkolna 4/6, przy 
sklepie Lewiatan ul. Wolności 23

• w Nowinach przy Szkole Podstawowej ul. Białe Zagłębie 
21

• w Piasecznej Górce przy sklepie Jarkons ul. Żurawia 29, 
przy placu zabaw ul. Pawia 41

• w Woli Murowanej przy placu zabaw vis a vis remizy OSP
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Miesz-
kańców Piasecznej Górki „Z Górki”. Środki finan-
sowe pozyskane ze sprzedaży aluminium prze-
znaczane będą na odpłatną działalność statutową                       
w obszarze ekologii, ochrony środowiska i zwierząt.

Projekt stowarzyszenia jest realizowany w ramach 
projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ 
w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokal-
nych”, realizowanego przez Caritas Polska, który zo-
stał dofinansowany ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Alicja Jamorska-Kurtek

Odczarować akordeon
Akordeon był obecny w naszym życiu od zawsze. 
To taka rzecz przekazywana z pokolenia na pokole-
nie. Służył bardziej jako odskocznia od codzienno-
ści niż regularne ćwiczenia muzyczne. Ale zawsze 
był w tle. Kiedy więc pojawiła się możliwość zorga-
nizowania działania w obszarze kultury – nie było 
żadnych wątpliwości, co zrobimy.

I tak dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, udało się 
zorganizować cykl warsztatów akordeonowych. 
Zgłaszały się do nas i dzieci, i młodzież, i dorośli, 
a nawet całe rodziny. Ci, którzy grają już na innych 
instrumentach, i ci, którzy nie znają nawet jednej 
nuty. Okazało się, że jest całkiem spora grupa osób, 
które chciałyby spróbować swoich sił właśnie na 
tym akordeonie. I pomimo tego, że zajęcia prowa-
dziliśmy w upalne lato – chętnych nie brakowało. 
Do współpracy zaprosiliśmy Krzysztofa Korbana - in-
struktora, który jest laureatem wielu międzynarodo-
wych i ogólnopolskich konkursów akordeonowych, 
był też stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. I co najważniejsze – ma w sobie pasję.
Ideą projektu było, aby trochę „odczarować” złą 
sławę tego instrumentu i przywrócić mu zasłużoną 
estymę. W Polsce postrzegany jest głównie jako in-
strument biesiadny, kojarzony głównie z weselnymi 
przyśpiewkami. Chcieliśmy, aby ludzie zaczęli po-
strzegać go inaczej. Dlatego zwieńczeniem warszta-
tów był koncert, na którym wirtuozi zagrają klasykę 

akordeonową, aranżację światowych standardów 
czy muzykę filmową. A nagrodą dla uczestników 
warsztatów był ich pierwszy występ na scenie ra-
zem ze swoim mentorem.

Warsztaty były częścią projektu „Dobre Nowiny 
– post covidowa inicjatywa kulturalna” dofinan-
sowanego przez Narodowe Centrum Kultury, pro-
gram Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. • 

Kamila Piotrowicz

• Warsztaty akordeonowe.
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i zdrowi, a przede wszystkim zadowoleni dotarli na 
metę w Szewcach.
A tam czekały na nich pamiątkowe medale ufun-
dowane przez LGD „Perły Czarnej Nidy”. Uczestni-
cy wyzwania rowerowego „od wiosny do jesieni” 
otrzymali rowerowe gadżety, a ci, którzy przeby-
li największy dystans – nagrody. Już po raz drugi 
zwycięzcą okazał się Michał Skrzyniarz, który od 
marca na rowerze pokonał 4477 km. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się: Adam Skrzyniarz i Mar-
cin Wójcik. Spośród kobiet najwięcej kilometrów 
pokonała j Irena Skrzyniarz – 1295 km. Najlepszą 
relację przygotowała Magda Kasperek wraz z cór-
kami Anią i Kasią, które pokonały 294 km od mar-
ca do września. - Dzięki wam mobilizuję się jesz-
cze bardziej, w tym roku jeździliśmy częściej ale 
na mniejsze trasy kryjące niespodzianki dla dzieci. 
Oprócz roweru w tym roku chcieliśmy spróbować 
coś nowego, wybraliśmy kajaki oraz rolki – mó-
wiła na mecie szczęśliwa rowerzystka Magda. • 

Karolina Kępczyk

Podczas finału rodzinnych rajdów rowerowych wy-
kręciliśmy w niedzielę 26 września ładne 30 km.

Z uwagi na partnerstwo trzech gmin: Morawicy, 
Chęcin i Nowin oraz wsparcie Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Perły Czarnej Nidy”, trasa wiodła z Morawicy 
przez Łabędziów, Piaseczną Górkę, Bilczę, Kowalę 
z postojem w Nowinach przy basenie „Perła”. Na-
stępnie przez Zgórsko i Szewce, Zelejową dotarli-
śmy na rynek w Chęcinach. Z Chęcin przyjechaliśmy 
na metę w Szewcach, gdzie obyła się dekoracja me-
dalowa i ognisko z pieczonymi przysmakami.
Rajd w Morawicy otworzył Sebastian Nowaczkie-
wicz, wójt gminy Nowiny, prowadzący jedną z grup 
rowerowych. W otwarciu uczestniczył Marcin Dzie-
więcki, zastępca burmistrza Morawicy. W Chęcinach 
z cyklistami spotkał się na rynku Robert Jaworski, 
burmistrz Chęcin.

Trasa dla nowicjuszy była momentami wymagająca                     
i „pod górkę”, ale nie sprawiła większych proble-
mów ani dzieciom, ani dorosłym. Wszyscy cali                                                                           

Zakręcone! Rodzinne Rajdy Rowerowe. Finał

• Na starcie w Morawicy.

• W Nowinach.
• Wojtek Jagiełło to jeden z najmłodszych uczestników.

• W rajdzie wzięły udział całe rodziny.
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Wydarzyło się pod krzyżem
Wrzesień w naszej gminie skłania do refleksji hi-
storycznej i patriotycznej. Wracamy pamięcią            
i obejmujemy myślami ludzi i zdarzenia 77. roczni-
cy zwycięskiej bitwy pod Szewcami oraz 73. rocz-
nicy rozstrzelania Żołnierzy Niezłomnych. Trudne              
i ważne opowieści skrywają cienie leśnych krzyży 
w zgórskich lasach.

Mszą świętą polową oraz złożeniem wieńców i za-
paleniem zniczy mieszkańcy gminy Nowiny i goście 
upamiętnili partyzantów walczących w Szewcach 
z Niemcami w czasie II wojny światowej oraz roz-
strzelanych 24 września 1948 roku żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego.

– Jak każdego roku we wrześniu spotykamy się pod 
pomnikiem bitwy partyzanckiej w Szewcach, by 
uczcić pamięć tych, którzy przelali swoją krew za 
Ojczyznę. Dziś, dziękując za ich poświęcenie, przy-
pominamy wydarzenia ucząc kolejne pokolenia mi-
łości do Ojczyzny – powiedział, otwierając uroczy-
stości patriotyczne Sebastian Nowaczkiewicz, wójt 
gminy Nowiny, organizator uroczystości.

• Przedstawiciele Lasów Państwowych.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów 
przy symbolicznych mogiłach w zgórskim lesie. Na-
stępnie pod pomnikiem w Szewcach została odpra-
wiona Msza Święta.  – W cieniu krzyża każdy z nas 
znajduje ukojenie. Cień krzyża jest jak słońce, które 
góruje na widnokręgu. Gdy słońce wstaje lub chyli 
się ku zachodowi cień jest duży i łatwo jest się skryć. 
Ale w południe cień jest bardzo mały, trudno odkryć 
i trafić w ten cień. Dlaczego warto poszukiwać cie-
nia Chrystusowego krzyża? Bo tylko w takich cieniu 
jest dla nas nadzieja i pokój – dzielił się przesłaniem 
z wiernymi w homilii ks. Stanisław Lodziński.

Muzyczną oprawę Mszy Świętej przygotowali: Chór 
Nowina i Orkiestra Dęta z Nowin pod kierownic-
twem artystycznym Wojciecha Materka.
Kwiaty i znicze pod pomnikiem złożyły delegacje:
• radni Rady Gminy Nowiny
• wójt Gminy Nowiny
• Dariusz Stępień reprezentujący Stowarzyszenie 

Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
• Aleksandra Milanowska, córka Aleksandra Ży-

cińskiego, pseudonim „Wilczur”, żołnierza pod-
ziemia zamordowanego przez bezpiekę

• rodziny Żołnierzy Niezłomnych
• druhny i druhowie jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z gminy Nowiny
• Robert Płaski Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce 

z leśnikami
• Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kiel-

cach
• zespół Szewczanki
• Szkoła Podstawowa im. I Kompanii Kadrowej      

w Bolechowicach
• Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy 

ps. „Szarego” w Kowali
• Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w No-

winach
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
• mieszkańcy Gminy Nowiny – indywidualnie
• rodziny z Kielc – indywidualnie

• Symboliczny krzyź w miejscu zbrodni.

• Chór Nowina zadbał o oprawę artystyczną. 
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Wystąpienie historyczne przygotował prowadzący 
reprezentacyjny przemarsz pocztów sztandarowych 
Dionizy Krawczyński, Prezes Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych Jodła, Komendant Marszu 
Szlakiem I Kompanii Kadrowej:

(…) 18 września 1944 roku żołnierze 3. Pułku Pie-
choty Legionów Armii Krajowej, pod dowództwem 
Antoniego Hedy „Szarego”, walczyli w Szewcach        
z oddziałem wojsk niemieckich. We wrześniu 1944 
roku zapadła jedna z ostatnich decyzji, żeby przygo-
tować się do ataku na Kielce. Z tego względu drugie 
i trzecie pułki Armii Krajowej zostały skierowane do 
Szewc i Zawady. Bardzo szybko oddziały niemieckie 
zorientowały się, gdzie stacjonują żołnierze. Miej-
sce to było idealne na oczekiwanie, ale traf chciał, 
że tego feralnego dnia, rankiem w kierunku miej-
scowości Szewce wyjechał niemiecki patrol, który 
jechał po drzewo. Został ostrzelany przez party-
zanckie ubezpieczenie mniej więcej w tej okolicy, 
w której się znajdujemy. Śladem ostrzelanego pa-
trolu, wyruszył  pluton niemieckiego wojska. On 
praktycznie wszedł na leżącą tam kompanię, którą 
dowodził cichociemny Ludwik Wichuła, pseudonim 
„Jeleń”. Ten pluton został praktycznie zmieciony, 
„Jeleń” podpuścił Niemców bardzo blisko i otwarto 
wtedy ogień. Tak praktycznie rozpoczęła się bitwa, 
którą      z historii znamy jako bitwa pod Szewcami. 
O kilku faktach związanych z tą bitwą nadal mało 
wiemy. Rosło wiele nieporozumień, co do tej bi-
twy. Jeżeli chodzi o jej datę, były podawane dwa 
terminy. Rozbieżności były także w stratach, które 
ponieśli partyzanci. Do końca też nie wiadomo, ja-
kie dokładnie straty ponieśli Niemcy. Liczy się, że 
na podwórze nadleśnictwa zwieziono około 100 ciał 
poległych Niemców. Szacuje się, że podczas bitwy 
zginęło około 80 Niemców i jeden Polak (…)

Dionizy Krawczyński podkreślił zaangażowanie           
i wzorową postawę młodych ludzi, uczniów szkół          
z terenu gminy Nowiny oraz mądrość przekazywa-
nia żywej historii przez pedagogów, licznie zgroma-
dzonych w Szewcach. 

• Orkiestra Dęta Nowiny.

Głos zabrała przedstawicielka rodzin Żołnierzy Nie-
złomnych Aleksandra Milanowska.
– Wykonano wyrok na czterech żołnierzach pod-
ziemia niepodległościowego 24 września 1948 
roku. Jak co roku, czcimy to miejsce, czcimy te gro-
by śmierci z władzami gminy Nowiny, z Nadleśnic-
twem Kielce i z rodzinami partyzantów. W przyszło-
ści mamy nadzieję, że spełnią się nasze rodzinne 
marzenia i te groby śmierci zostaną upamiętnione 
przez władze dla przyszłych pokoleń – mówiła Alek-
sandra Milanowska.

W drugiej części, po oficjalnych uroczystościach 
spotkaliśmy się przy ognisku, na wspominkach            
i wspólnym śpiewaniu pieśni i piosenek patriotycz-
nych. Goście otrzymali śpiewniki. Zagrała Orkiestra 
Dęta z Nowin pod kierownictwem artystycznym 
kapelmistrza Wojciecha Materka. Wystąpiły rów-
nież solistki Studia Piosenki SAMI z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Kielcach: Anna Wieleńska Major 
Ponury, Idą leśni, Sandra Grabowska Deszcz jesien-
ny deszcz, Michalina Cedro Szara Piechota, Klaudia 
Kaleta Warszawskie Dzieci, Zuzanna Pach Śpiewka 
1920, Hanna Jakubczyk Biały Krzyż. Młode artystki 
zaprezentowały zróżnicowany repertuar, w cieka-
wych aranżacjach.

– Dobrze, że spotkaliśmy się na polanie, przy ogni-
sku i tworzymy wspólnotę. Mocno przeżyłam od-
wiedziny mogił w lesie, następnie mszę, a teraz ze 
spokojną refleksją rozmawiam o tamtych czasach     
z przyjaciółmi – mówiła Pani Maria z Kielc.

Na zakończenie Sebastian Nowaczkiewicz, wójt 
Gminy Nowiny z życzliwością podziękował za licz-
ny udział w spotkaniu patriotycznym mieszkańcom         
i gościom, doceniając zaangażowanie wszystkich, 
dla których ważna jest historia miejsca i jej oddzia-
ływanie na przyszłe pokolenia.

Niech żyje Polska!

Karolina Kępczyk

• Poczty sztandarowe z nowińskich szkół.
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I żyli długo i szczęśliwie…
W każdej gminie i w każdym mieście zawsze odby-
wa się ta uroczystość. Niby znamy program, znamy 
formułki, znamy uczestników, a za każdym razem 
jest inaczej, wyjątkowo i wzruszająco. To za sprawą 
osobowości par świętujących „Długie Pożycie Mał-
żeńskie”.

W gminie Nowiny uroczystość dla czternastu par od-
była się 20 września. Jubilaci zostali uhonorowani 
medalami i upominkami. Podczas spotkania z wła-
dzami samorządowymi i Rodzinami nastąpił miły czas 
wspomnień. - To ogromna radość widzieć miłość po 
tylu latach bycia razem. Szanownym Jubilatom z oka-
zji 50-cio i 60-ciolecia pożycia małżeńskiego składam 
najpiękniejsze życzenia i kolejnych lat w szczęściu                  
i wzajemnym zrozumieniu. Sto lat! – życzył Sebastian 
Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Nowiny.
A jaki jest przepis na długie i szczęśliwe pożycie mał-
żeńskie?  - Rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmo-
wa. Zbliża i rozwiewa wszelkie wątpliwości – mówiła 
podczas jubileuszu Pani Krystyna.
W uroczystości nie mogli uczestniczyć: Maria i Marek 
Piwowarscy, Leokadia i Stanisław Korban, Marianna      
i Józef Więcławscy.

• LUDEW KRYSTYNA I STANISŁAW.

• DOMAŃSCY ROZALIA I JAN.

• WĄDER HALINA I JAN.

• BERNAT TERESA I STANISŁAW.

• BARTOSZ JÓZEFA I MARIAN.

Jubilatom życzymy „Sto lat!” w zdrowiu, szczęściu        
i zgodzie.

Karolina Kępczyk
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• MIODUSZEWSCY STANISŁAWA I MIECZYSŁAW.MIODUSZEWSCY STANISŁAWA I MIECZYSŁAW. • KACZOR TERESA I EDWARD.

• KACZOR KRYSTYNA I ZBIGNIEW. • PAPIEŻ HELENA I WŁADYSŁAW.

• MILCARZ DANUTA I KAZIMIERZ. • ZAPAŁA STANISŁAWA I WŁADYSŁAW.
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Aby zadziało się coś dobrego, autentycznego i war-
tościowego trzeba zaangażowania. I dziś wszystko 
zagrało. Zaangażowali się Artyści, organizatorzy, 
publiczność, pogoda. Nawet komary poważnie po-
deszły do uczestnictwa w koncercie.

W Woli Murowanej, w gminie Nowiny, na terenie 
urokliwego placu pełnego roślinności, aktywności     
i kultury, odbył się Letni Koncert Kameralny. Wy-
stąpili uczestnicy wakacyjnych warsztatów akorde-
onowych prowadzonych przez maestro Krzysztofa 
Korbana.
Dzieci zaprezentowały różnorodny repertuar od lu-
dowych utworów tj. Pod lasem, pod lasem po mu-
zykę filmową m.in.: walc Waldemara Kazaneckiego 
z filmu Noce i Dnie. Widowiskowo, bo aż na sześć 
akordeonów, Artyści zagrali popularny utwór Poje-
dziemy na łów. W drugiej części koncertu swój re-
cital miał znany nowińskiej publiczności Krzysztof 
Korban, akordeonista, edukator. Artysta zaprezen-
tował wirtuozerię gry. Usłyszeliśmy interpretacje 
utworów Astora Piazzoli, Richarda Galliano, kompo-
zycje rosyjskie, polskie i francuskie. W drugiej części 
do Krzysztofa Korbana dołączył gitarzysta Tomasz 
Grzybowski. Muzycy zagrali motywy przewodnie                                                                                            
z kanonu muzyki filmowej: Amelia, Czterdziestola-
tek, Zapach kobiety, Va Bank.

Ponad sześćdziesięcioosobowa publiczność bardzo 
ciepło przyjęła koncert i nagrodziła brawami Arty-
stów. Pojawiły się także deklaracje ze strony uczest-
ników warsztatów o ich kontynuacji.
– Dzisiejszy koncert to zdecydowanie coś więcej niż 
tylko projekt i jego podsumowanie. Artyści i pu-

bliczność stworzyli niesamowity klimat i wspólno-
tę – mówiła Kamila Piotrowicz z Woli Murowanej, 
pomysłodawczyni warsztatów.

Akordeon
Akordeon (fr. accordéon) – instrument muzyczny 
zaliczany do grupy aerofonów bądź idiofonów dę-
tych. Jest rodzajem harmonii, opartym na stroikach 
przelotowych. Stroik przelotowy znany był już pra-
wie 3000 lat p.n.e. w Chinach w instrumencie o na-
zwie szeng, będącym rodzajem harmonijki ustnej. 
Szeng zewnętrznie nawiązywał do kształtu legen-
darnego ptaka feniksa. W latach 1750–1770 Bern-
hard Eschenbach – wraz z budowniczym fortepia-
nów Casparem Schlimbachem zbudował instrument 
o nazwie eolina.

Na świecie popularyzatorami muzyki akordeonowej 
byli: Argentyńczyk Astor Piazzola, do dziś jego Liber 
Tango jest najczęściej granym utworem na akorde-
onie oraz francuz Richard Galliano. Polską szkołę 
akordeonu stworzył w Warszawie prof. Włodzimierz 
Lech Puchnowski.

Organizatorami koncertu byli: stowarzyszenia Siła 
Woli z Woli Murowanej, Gminny Ośrodek Kultury 
Perła w Nowinach, Gmina Nowiny.

Wydarzenie było częścią projektu „Dobre Nowi-
ny – post covidowa inicjatywa kulturalna” dofi-
nansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, 
program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. • 

Karolina Kępczyk

Spełnione akordeonowe marzenie
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ści. Zespół włączył się w akcję charytatywną dla 
Jasia i licytowaliśmy Jędrusiowe płyty Power Folk. 
Koncert przypadł do gustu publiczności. Ten świę-
tokrzyski zespół folkowy wykonał muzykę w świa-
towych aranżacjach. Godzili dźwięki współczesnej 
perkusji z brzmieniem ludowej harmonii. Można 
było usłyszeć rytmy z Jamajki i spod samiućkich Ta-
ter. Zespół kłaniał się nisko po same klepisko.   

Dawne zabawy dla dzieci przygotowały animator-
ki Gminnego Ośrodka Kultury Perła. Dzieci grały            
w szczura, ringo, w gumę, nawlekały kalinę na nici    
i paradowały w ozdobnych koralach.

Odbył się także Turniej Sołectw. Drużyny miały kil-
ka zadań: wbijanie ćwieka, zagadki gwarowe, naw-
lekanie jarzębiny na nitkę, rzut snopkiem, sztafeta             
z jajkiem czy bieg na czas z babą. Zwycięzcą Turnie-
ju zostało Sołectwo Kowala. Laureaci otrzymali Zło-
tą Łopatę. Niech narzędzie dobrze służy sołectwu.

Podczas wydarzenia działało również stoisko Spi-
su Powszechnego, gdzie pracownicy Urzędu Gminy 
służyli pomocą przy wypełnianiu formularzy spiso-
wych.

Organizatorami Wydarzenia byli: sołectwo Kowala, 
Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach, gmina 
Nowiny. Scenografia: Joanna Biskup, Agnieszka Mo-
jecka, „Prażymy Ażurem”.

Wydarzenie było częścią projektu koordynowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach: „Do-
bre Nowiny – post covidowa inicjatywa kulturalna” 
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, 
program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. • 

Karolina Kępczyk

Święto Chleba w Kowali
Wiele barw, wrażliwości i smaków miało tegorocz-
ne Święto Chleba w naszej gminie. Gościło nas 
sołectwo Kowala. Wszystko zaczęło się obrzędem 
chlebowym, od ziarenka do bochenka. Renata Po-
słowska, charyzmatyczna reżyser widowiska, soł-
tys Kowali wprowadziła widzów w klimat spekta-
klu językiem gwarowym. Było i do śmiechu i do 
refleksji.

– Bo u nos to jest tak, jak na jednym kuńcu wsi kto 
kichnie, to mu na drugim kuńcu na zdrowie odpo-
wiedzą – prowadziły gwarową rozmowę Kowalanki. 
Spektakl został zagrany w przystrojonej koronkami 
i kilimami altanie na terenie OSP Kowala. Oj nasłu-
chaliśmy przywar na kobiety i na mężczyzn o tych 
skomplikowanych relacjach damsko-męskich, szcze-
gólnie gdy bolok wejdzie w ramię, to do baby nie 
podchodź.

Gospodarze wymłócili zboże cepami, a Gospodynie 
na czele z Panią Jadwigą Brzozą przygotowały go-
ściniec dla widzów na tłusto i na słodko. Był chleb        
ze smalcem, ciasta z owocami, prażoki, gzik, twaro-
gi i żur.

Część obrzędową zakończyło ośpiewanie chleba, 
najpierw przez Kowalanki, a następnie na scenie 
wystąpili świętujący jubileusz 20. lat istnienia Bo-
lechowiczanie przy akompaniamencie akordeonu 
Krzysztofa Korbana. I była to piękna prezentacja 
sceniczna. W Święto Chleba mocno zaangażowały 
się Szewczanki, które ośpiewały chleb i plotły wian-
ki z nawłoci – kilka z nich licytowaliśmy podczas ak-
cji charytatywnej na rehabilitację dla Jasia z Kowali. 
Mieszkańcy okazali się być bardzo hojni. Wolonta-
riusze z puszkami zachęcali do wsparcia. Trzymamy 
kciuki za powrót Jasia do zdrowia i pełni sił.

Potańcówkę w Kowali rozkręcił Zespół Jędrusie. 
Kapela porwała do tańca najpierw najmłodszych,              
a po zmroku również dorosłych mieszkańców i go-

• Sztuka o chlebie.

• Na scenie zagrał folkowy zespół Jędrusie.
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Fundacja Lafarge wspiera ekologię w naszej gminie. 
Kolejne dofinansowanie uzyskało Stowarzyszenie 
Siła Woli z Woli Murowanej, które wygrało grant 
Fundacji. Celem projektu było przygotowanie ścież-
ki sensorycznej, którą mogliśmy oficjalnie otworzyć. 
Dokonaliśmy tego w oryginalny sposób, z dzieć-
mi     i na boso. – Cieszę się, że wzbogacamy ofertę 
ekologiczną na placu zabaw. Zadbamy, aby od listo-
pada teren został oświetlony tak, by mieszkańcy i 
goście mogli częściej i dłużej korzystać z wydarzeń, 
które będą organizowane na placu zabaw – mó-
wił na otwarciu Piotr Krzemiński, dyrektor Lafarge 
Radkowice. Strefa edukacji ekologicznej w sposób 
podprogowy i angażujący przemyca ważne treści 
dotyczące ochrony środowiska i klimatu. Dobrym 

pomysłem jest wykorzystanie metody: nauki przez 
zabawę. – Piasek tak fajnie łaskotał, ale chodzenie 
po szyszkach już nie było takie przyjemne, mięciut-
ko jest na korze – wymieniał przejęty pierwszym 
przejściem przez ścieżkę sześcioletni Staś z Nowin.

Program Pikniku był bogaty, różnorodny, a miesz-
kańcy stworzyli niezwykły klimat. – Przygotowa-
liśmy lemoniadę z pomarańczy, rokitnika i mięty, 
morsa z rokitnika, chipsy z jarmużu, buraka i ziem-
niaka. To nasze rekomendacje do codziennego eko-
logicznego menu – zachęcała Kamila Piotrowicz       
ze Stowarzyszenia Siła Woli. Dzieci i rodzice skorzy-
stali też z gimnastyki wspierającej zdrowy kręgo-
słup. Zajęcia poprowadziła Aleksandra Lajs-Snoch. 
Lubiane wśród dzieci warsztaty dekoracyjne z ma-
kramy przygotowała i cierpliwie wspierała małych 
uczestników Edyta Pawłowska. Piknik zakończył się 
klimatycznym ogniskiem i seansem filmowym w ki-
nie letnim na leżakach.
Piknik zgromadził mieszkańców sołectwa Woli Mu-
rowanej, gminy Nowiny, Kielc, Pińczowa. Przyjechali 
sąsiedzi z Chęcin, a nawet turyści z Gdańska. Orga-
nizatorami Pikniku byli: Stowarzyszenie Siła Woli       
i Gmina Nowiny.

Zostawiam Państwa z przesłaniem Zbignie-
wa Wodeckiego „dzielmy się chlebem i troską, 
niech nikt nie będzie sam, Ziemia jest global-
ną wioską, tym bardziej więc się uda nam”. • 

Karolina Kępczyk

Niezwykły wieczór odbył się w środę 15 września 
w Nowinach. Społeczność Gminy Nowiny włączyła 
się w obchody Miesiąca Kultury Słowackiej w Pol-
sce. W Gminnym Ośrodku Kultury została otwarta 
wystawa Od Wyszehradu do Wyszehradu. Otwar-
cia dokonali Sebastian Nowaczkiewicz wójt Gminy 
Nowiny i Adrian Kromka dyrektor Instytutu Sło-
wackiego w Warszawie. Gospodarz i gość przypo-
mnieli historię współpracy i motywacje do działań 
w przyszłości.

Wystawa przedstawia stosunki polityczne, han-
dlowe i kulturalne między państwami tworzącymi 
dzisiejszą Grupę Wyszehradzką. Przypomina wy-
darzenia historyczne i społeczne wspólne dla tych 
państw, takie jak: wojny z osmańską Turcją, po-
wstania narodowo-wyzwoleńcze, II wojna świato-
wa, opór wobec władzy komunistycznej po 1945 r., 
czy też przełomowy rok 1989. 21 plansz, na których 
zaprezentowane są unikatowe archiwalia, insygnia, 
dokumenty, zabytki kultury materialnej i piśmienni-
czej zgromadzone w archiwach czeskich, polskich, 

Miesiąc Kultury Słowackiej w Nowinach
węgierskich i słowackich. Prezentowane w ramach 
wystawy teksty zostały przygotowane w pięciu wer-
sjach językowych: angielskiej, czeskiej, polskiej, wę-
gierskiej oraz słowackiej.
– Jestem archiwistą. Do udziału w wydarzeniu za-
chęciła mnie zapowiedź wystawy Od Wyszehradu 
do Wyszehradu, która prezentuje bardzo intere-
sujące kopie artefaktów – komentował Pan Marek             
z Kielc.

– Ekspozycja jest wspólnym, zainicjowanym w 2013 
r., dziełem Grupy Wyszehradzkiej archiwów. Rolę 
wiodącą w tym przedsięwzięciu odegrało Polskie 
Towarzystwo Archiwalne przy wsparciu Polskiej 
Akademii Nauk. Wystawa została otwarta w po-
łowie lutego 2016 r., wpisując się w obchody 25. 
rocznicy zapoczątkowania współpracy Państw Wy-
szehradzkich – mówił na wernisażu Adrian Kromka, 
dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie.

Otwarciu Wystawy towarzyszyła prezentacja sło-
wackich instrumentów ludowych w wykonaniu Dra-

• Otwarcie ścieżki sensorycznej.

Ekologicznie w Woli Murowanej



GŁOS NOWIN • WRZESIEŃ 2021

17

Gmina Nowiny aktywnie włączyła się w obchody 
Miesiąca Słowackiego w Polsce. Najpierw w Nowi-
nach, słowacki artysta Drahomir Daloš zaprezento-
wał ludowe instrumenty słowackie. Przez miesiąc 
w Gminnym Ośrodku Kultury Perła w Nowinach 
można oglądać wystawę Od Wyszehradu do Wy-
szehradu, przygotowaną przez Instytut Słowacki    
w Warszawie.

20 września na zaproszenie Adriana Kromki, dyrek-
tora Instytutu Słowackiego, w wieczorze kultury 
i sztuki słowackiej wzięła udział delegacja Gminy 
Nowiny – Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy 

Bolechowiczanie spotkali się z ambasadorem Słowacji

• Bolechowiczanie na spotkaniu z ambasadorem Słowacji.

Nowiny ze współpracownikami i zespół Bolechowi-
czanie wraz z kierownikiem artystycznym  i akompa-
niatorem Krzysztofem Korbanem. Udział w koncer-
cie Bolechowiczan wziął Andrej Droba, Ambasador 
Słowacji w Polsce. – Dziękujemy za piękny występ 
i dedykacje muzyczne. Gratuluję Wam pielęgnowa-
nia tradycji ludowych i gwarowych. Dzielcie się swą 
pasją i radością z innymi. Dziękuję samorządowi 
Gminy Nowiny za aktywne włączenie się w obchody 
Miesiąca Kultury Słowackiej w Polsce. Ta współpra-
ca dla obu stron jest bardzo dobra – zwrócił się do 
nowińskiej delegacji Andrej Droba, ambasador Sło-
wacji.

– Dla nas to wyjątkowy wieczór. Dziękujemy wójtowi 
za zaproszenie. Kiedyś w naszej świetlicy gościliśmy 
ambasadora Hiszpanii, a dziś poznajemy kulturę 
Słowacji, życzliwy i serdeczny Zespół Instytutu Sło-
wackiego oraz przeżyliśmy zaszczyt koncertowania 
dla ambasadora Słowacji – podsumowała spotkanie 
Pani Krystyna Barycka z zespołu Bolechowiczanie.

Karolina Kępczyk

homira Daloša. Artysta bardzo skromny – mimo, że 
grał już przed ambasadorami i koronowanymi gło-
wami – o wyjątkowo radosnym usposobieniu, od 
razu nawiązał kontakt z publicznością. Ujął widzów 
swoją osobowością i talentem. Zagrał na fujarze, 
drumli, flecie i słowackich gwizdkach. Prezento-
wał instrumenty wykonane z drzewa czarnego bzu, 
krzewu dzikiej róży czy kości słoniowej.

Drahomír Daloš to człowiek orkiestra, który sam 
wytwarza instrumenty, uczy innych ich produkcji        
i gra na nich, popularyzując słowacką muzykę ludo-
wą. Prowadzi zajęcia z dziećmi. A gra na instrumen-
tach, które nie są znane każdemu – między innymi 
na fujarze. Instrument ten jest niezwykle popularny 
na Słowacji, został wpisany na listę niematerialnego 
dziedzictwa UNESCO.

Artystę podziwiali członkowie zespołu Bolechowi-
czanie, którzy na spotkanie przybyli w ludowych 
strojach by skonfrontować kultury. W kuluarach 
zadedykowali gościom ze Słowacji polskie ludowe 
utwory. A dyrektor Instytutu zaprosił Zespół na kon-
cert do Warszawy.

– Jestem pod wrażeniem organizacji, ciepła i życz-
liwości Gospodarza miejsca Pana Sebastiana No-
waczkiewicza. Wspaniałe spotkanie z kulturą natu-
ralną – mówiła Pani Sylwia z Połańca.

Wystawę można oglądać w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Nowinach do 15 października 2021 roku. 
Wstęp wolny. •

Karolina Kępczyk• Drahomír Daloš.
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20 lat minęło...

Barwna oprawa, słoneczna pogoda i piękny go-
ściniec towarzyszyły Zespołowi Bolechowiczanie, 
który 5 września obchodził Jubileusz 20. lat pracy 
twórczej. Artyści otoczeni przyjaciółmi wystąpili                                                                                                     
na scenie w Tokarni podczas Święta Chleba, dedy-
kując gościom wiązankę przyśpiewek i pieśni lu-
dowych. Były też muzyczne i taneczne dedykacje 
oraz listy gratulacyjne. Życzenia Jubilatom złożyli: 
Zespół Furmani, Szewczanki, Korytniczanki, Do-
maszowianie, Kapela Edwarda Goli, Kapela Świę-
tokrzyska, Działoszacy i inni. Listy Jubileuszowe 
przekazały delegacje władz wojewódzkich, powia-
towych i gminnych, a także stowarzyszenia Siła Woli 
i Kocham Świętokrzyskie oraz Redakcja Echa Dnia,                        
a także Druhowie Strażacy z jednostek gminnych. 
W prezencie Benefis zorganizowali dyrekcja i zespół 
Muzeum Wsi Kieleckiej.  Szczególne życzenia złożyli 
przedstawiciele Gminy Nowiny na czele z Wójtem 
Sebastianem Nowaczkiewiczem, który podkreślił 
ważny dorobek Bolechowiczan i wpływ kultury lu-
dowej na promocję tradycji w gminie i regionie. 
Wójt obdarował Zespół koszem pełnym słonecz-
ników, róż, polnych kwiatów i ziół, a także zapro-
szeniem do udziału w warsztatach mistrzowskich z 
edukatorem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Historia Zespołu
Zespól śpiewaczy Bolechowiczanie powstał 
11.06.2000 roku, założony przez pracownice Gmin-
nego Ośrodka Kultury w nowinach – Grażynę To-
snowiec i Jolantę Pyk. W chwili powstania zespół 
liczył 12 osób. Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu 
członków zespołu, szybko dochodził do sukcesów 
zdobywając od I do III miejsca. Obecnie zespół liczy 
15 osób. Od momentu powstania Bolechowiczanie 
występują w konkursach, przesłuchaniach, kon-
certach, kiermaszach, festynach oraz warsztatach 

kulturalnych np. na Podlasiu, w Wilnie, uczestniczą                                                                 
w warsztatach muzycznych w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Lanckoronie. Zespół koncertował w różnych 
regionach Polski oraz za granicą – Bratysława, 
Ukraina, Wiedeń. Bolechowiczanie współpracu-
ją z Muzeum Wsi Kieleckiej, Przedszkolem nr 18 
w Kielcach, Sanatorium Marconi, Domem pomo-
cy społecznej, Fundacją PROM. Zespół brał udział                                                                                               
w marszu życia i nadziei w Warszawie. Bolecho-
wiczanie kochają śpiew i muzykę, ale zajmują się 
również gotowaniem i pieczeniem ciast. Potrawy 
przygotowywane przez członkinie zespołu są staro-
dawne, z naszej regionalnej kuchni, a przepisy zdo-
byte od mam, babć i starszych pań. Motto Zespołu 
zawiera się w przesłaniu Ocalić od zapomnienia. 
Kierownikiem zespołu jest Krystyna Barycka, zaś 
kierownikiem muzycznym Krzysztof Korban.

Skład Zespołu:
Krystyna Barycka – przewodnicząca Zespołu
Zbigniew Barycki
Stanisława Breszka
Wiesława Janus
Krystyna Kaczor
Zbigniew Kaczor
Krzysztof Korban – kierownik muzyczny Zespołu
Krystyna Kowalczyk
Marzena Kozak
Lech Kozak
Helena Kurtek
Eugenia Lange – była członkini Zespołu
Halina Misztal
Danuta Osuch
Janina Petelicka
Halina Piechota
Tadeusz Krzysztofek – były członek Zespołu

Sto lat! Dla Zespołu Bolechowiczanie. •

Karolina Kępczyk
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Historycznie w Nowinach
Konferencja historyczna traktująca o II Woj-
nie Światowej na terenie gmin Morawi-
ca, Chęciny i Nowiny odbyła się 24 września                                                           
w Gminny Ośrodku Kultury Perła w Nowinach. 

Miały miejsce trzy interesujące prelekcje. Dr Marek 
Jedynak z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury 
w Kielcach przedstawił temat „Potyczki pod Szew-
cami 18 września 1944 roku” jednocześnie rozwiał 
wszelkie wątpliwości względem stosowanych dat 
i terminologii. Prelegent ukazał Szewce na szer-
szym tle potyczek i bitew rozegranych na terenach 
dawnego województwa kieleckiego i radomskiego. 
 
Następnie historyk Konrad Otwinowski przypo-
mniał wyjątkowe wydarzenie ze Zgórska jakim 
było awaryjne lądowanie amerykańskiego Bo-
einga B-17 w 1945 roku – jednego z najwięk-
szych bombowców z czasów II Wojny Światowej. 
 
Na zakończenie odbyło się spotkanie autorskie 
z Konradem Majem z Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Autor zaprezentował swoją ostatnią książ-
kę „Tropem jednej z największych bitew pan-
cernych na ziemiach polskich. Styczeń 1945 r”. 
Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu Lo-
kalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. 
 
„Świadomość własnej przeszłości pomaga włączyć 
się w długi szereg pokoleń by przekazać następnym 
wspólne dobro – Ojczyznę”. Te słowa Jana Pawła II 
zamieszczone na postumencie krzyża przydrożnego 
w Lisowie, wykonanego m.in.: z jarzma i lufy arma-
ty czołgu T34/85 – w miejscu, w którym 13 stycznia 
1945 r. rozegrała się zacięta bitwa pomiędzy oddzia-
łami niemieckimi i radzieckimi – oddają ideę, jaka 
przyświecała powstaniu książki. Od wielu lat Lokalna 
Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” podejmuje ini-
cjatywy mające na celu zachowanie i kultywowanie 
lokalnej historii, tradycji i kultury. Obszar jej dzia-
łania to gminy: Chęciny, Morawica i Nowiny – tere-

ny dotknięte wojenną pożogą; oczywistą jest więc 
chęć przybliżenia i uwiecznienia tragicznych wyda-
rzeń dla potomności. Napisanie książki poprzedziły 
długie tygodnie poszukiwań w archiwach państwo-
wych – również rosyjskich, studiowanie dokumen-
tów źródłowych oraz lata spędzone w terenie i na 
rozmowach z mieszkańcami, którzy dzielili się swo-
imi historiami lub opowieściami przekazanymi przez 
starszych członków ich rodzin. Książka jest dostęp-
na czytelników w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy” w Morawicy, ul. Spacerowa 7. 
 
Konferencja została zorganizowana w ramach projek-
tu współpracy ŚWIAT, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współ-
pracy z lokalną grupą działania. Konferencję zorga-
nizowali: LGD Perły Czarnej Nidy z siedzibą w Mora-
wicy oraz Gmina Nowiny. Partnerem Konferencji był 
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. 

Wydarzeniami towarzyszącymi były: wystawa ar-
chiwaliów powojennych, pokazy rekonstrukcyjne 
przygotowane przez Józefa Mrozowskiego – kolek-
cjonera pojazdów militarnych. Zobaczyliśmy nie-
miecki transporter opancerzony Sdkfz 251, replikę 
motocykla marki BMW oraz prezentację umunduro-
wania i sprzętu obu stron konfliktu walczących pod 
Szewcami. Konferencja zyskała wysoką frekwencję, 
aulę nowińskiego GOKu wypełniła młodzież, hi-
storycy, radni, sołtysi trzech partnerskich gmin. • 
 

Karolina Kępczyk

• Pokaz rekonstrukcyjny.

• Konrad Otwinowski.
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Nie ma czasu na nudę
Co wybrać? Lekcje gry na gitarze czy naukę śpie-
wu? A może warsztaty plastyczne? Oferta Gminne-
go Ośrodkua Kultury dla dzieci i dorosłych jest na-
prawdę interesująca. Spójrzcie - może znajdziecie 
coś dla siebie.

Poniedziałek:
• 16:00 – 20:00 
Zajęcia taneczne dla kilku grup wiekowych – Studio 
Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis
sala muzyczna I piętro GOK Perła 
• 16:00 – 20:00
Indywidualne zajęcia wokalne - Studio Piosenki Mi-
niaturka
Miniaturka, parter GOK Perła

Wtorek:
• 16:15 – 17:15
Zajęcia taneczne dla dzieci - Zumba Kids
Sala muzyczna I piętro GOK Perła 
• 17:45 – 18:45
Zajęcia taneczne dla dorosłych – Zumba 
Sala muzyczna I piętro GOK Perła
• 18:45 – 19:45 
Gimnastyka dla Seniorów 
Sala muzyczna I piętro GOK Perła
• 15:00 – 16:30 
Zajęcia wokalne – Chór Nowina 
Klub Seniora II piętro GOK Perła
• 17:00 – 18:00
Lekcje gry na gitarze – grupa początkująca
Sala z tarasem, parter GOK Perła
• 18:00 – 19:00
Lekcje gry na gitarze – grupa zaawansowana
Sala z tarasem, parter GOK Perła
• 16:00 – 17:00 
Warsztat zajęć kreatywnych naprzemiennie z Warsz-
tatami czytelniczymi z elementami zajęć twórczych 
dla najmłodszych
Miniaturka, parter GOK Perła
• 17:00 – 18:00
Warsztaty manualne dla dzieci - Robótki szydełkiem
Miniaturka, parter GOK Perła
• 16:00 – 18:00
Próby wokalne - Zespół Obrzędowy Kowalanki 
Remiza OSP Kowala
• 18:00 – 20:00
Próby wokalne – Zespół Śpiewaczy Szewczanki
Świetlica Szewce 
• 19:00 – 20:00
Asany z Anną – Joga
Świetlica Szewce

Środa:
• 16:00 – 20:00
Zajęcia taneczne dla kilku grup wiekowych – Studio 
Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis
sala muzyczna I piętro GOK Perła

• 16:30 – 20:00
Indywidualne zajęcia wokalne - Studio Piosenki Mi-
niaturka
Miniaturka, parter GOK Perła 
• 15:30 – 16:30
Zajęcia plastyczne dla najmłodszych – Plastyka dla 
Smyka
Miniaturka, parter GOK Perła
• 15:00 – 16:30 
Zajęcia wokalne – Chór Nowina
Klub Seniora, II piętro GOK Perła

Czwartek:
• 9:00 – 10:00 
Gimnastyka dla Seniorów
Sala muzyczna I piętro GOK Perła
• 16:00 – 17:00 
Akrobatyka artystyczna i gimnastyka sportowa dla 
dzieci
• 17:00 – 19:00
Próby wokalne – Zespół Ludowy Bolechowiczanie
Remiza OSP Wola Murowana
• 14:00 – 17:00
Sekcja plastyczna Klubu Seniora Nowinianki 
Klub Seniora II piętro GOK Perła
• 17:00 – 18:00
Lekcje gry na gitarze – grupa początkująca
Sala z tarasem, parter GOK Perła
• 18:00 – 19:00
Lekcje gry na gitarze – grupa zaawansowana
Sala z tarasem, parter GOK Perła
• 16:00 – 18:00
Warsztaty Teatralne Wesoła Kurtyna
Miniaturka, parter GOK Perła
• 19:00 – 20:00
Asany z Anną – Joga
Świetlica Szewce

Piątek:
• 16:30 – 17:45
Zajęcia taneczne dla najmłodszej grupy wiekowej
Studio Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis
sala muzyczna I piętro GOK Perła 

Sobota: 
• 9:00 – 14:00 
Próby instrumentalne - Orkiestra Dęta Nowiny
Sala muzyczna I piętro GOK Perła •

Magdalena Świąder
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Małopolski finał na świętokrzyskiej ziemi 

Po raz drugi w tym roku gmina Nowiny była gospo-
darzem międzynarodowego turnieju piłki nożnej 
dla dzieci. W czerwcu rywalizowały dziewczynki,    
a we wrześniu chłopcy. Zafascynowani czerwcowy-
mi rozgrywkami z wielkim entuzjazmem oczekiwa-
liśmy na turniej chłopców.

Liczba 32 zespołów i aż 400 młodych zawodników 
mieszcząca się na nowińskim obiekcie sportowym 
mogła działać na wyobraźnię. Zaproszenie do udzia-
łu w turnieju przyjęło 8 zespołów z zagranicy.  I tak 
przybyły zespoły z Ukrainy, Słowacji oraz Litwy. 
Było kilka zespołów ,,ekstraklasowych’’: Wisła Kra-
ków, Lech Poznań, Cracovia Kraków, Górnik Łęczna, 
Stal Mielec oraz zaplecza piłkarskiej ekstraklasy jak: 
Korona Kielce, Sandecja Nowy Sącz, Zagłębie So-
snowiec, Resovia Rzeszów. Był też jeden zespół zło-
żony z samych dziewczynek. To Beniaminek Profbud 
Krosno. Gospodarzy – gminę Nowiny reprezentował 
zespół Futsal Nowiny.

Faworytem do zwycięstwa byli goście z Ukrainy. Lo-
komotiv Kijów to jeden z najmocniejszych zespołów 
w swoim roczniku nie tylko na Ukrainie ale również 
z Europie. A, że dziecięce rozgrywki są nieprzewi-
dywalne, to mieliśmy namacalny przykład, gdyż 
Ukraińcy ostatecznie uplasowali się poza podium 
turniejowym, a mistrzem turnieju została Akademia 
Limanovia z Limanowej.

W ,,małopolskim’’ finale ,,limanowianie’’ stoczyli 
zacięty bój z zespołem Cracovii by po serii rzutów 
karnych (w regulaminowym czasie padł remis 2:2) 
pokonać popularne ,,Pasy’’ 2:1. 
Na najniższym stopniu podium uplasowali się piłka-
rze reprezentujący KKP Koronę Kielce, którzy rów-
nież po serii rzutów karnych pokonali faworyta eki-
pę Lokomotiv Kijów.

Gratulacje jednak należą się nie tylko tym, którzy 
stanęli na podium turnieju lecz wszystkim zespo-
łom. Każdy z zawodników dał z siebie wszystko. Wi-
dać było ogromną wolę walki, a przy tym respekto-
wanie zasady fair play.
Tradycyjnie na naszych turniejach wybieramy ,,Dru-
żynę Marzeń''. W turnieju Trzuskawica Cup zakwali-
fikowali się do niej:
Vladyslav Turczyn – Lokomotiv Kijów 
Maxym Parlik – As Trencin 
Stanisław Wieczorek – Zagłębie Sosnowiec 
Ksawery Bieda-Mks Limanovia Limanowa 
Borys Podolecki – Cracovia Kraków 
Jan Dudek – Kkp Korona Kielce 
Alex Klimkiewicz – Beniaminek Profbud Krosno 
Specjalne Wyróżnienie trafia do Leny Polek – Benia-
minek Profbud Krosno Girls. •
 

Tomasz Popiela
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POSZUKUJEMY NIERUCHOMOŚCI
Gmina Nowiny poszukuje nieruchomości do nabycia/ zamiany/ nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy 
w celach inwestycyjnych tj. pod budowę placu zabaw/ siłowni zewnętrznej/ boiska/ infrastruktury towa-
rzyszącej.

OGÓLNE WARUNKI:
Miejscowość: Kowala, obręb geodezyjny Kowala, gm. Nowiny
Preferowane położenie nieruchomości: teren pomiędzy ul. Brzezińską a drogą gminną w Kowali Małej 
Powierzchnia działki: ok. 1000 - 1500 m2 
Przeznaczenie działki: budowlana 
Kształt działki: kwadrat, prostokąt
Ukształtowanie działki: płaska
Stan prawny: uregulowany, brak zaległości podatkowych, brak innych obciążeń nieruchomości (np. hipoteka 
itp.)

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Droga dojazdowa: preferowana nawierzchnia asfaltowa lub tłuczniowa 
Obecna zabudowa działki: niezabudowana
Ogrodzenie: nie wymagane

MEDIA: nie wymagane

Zainteresowanych proszę o składanie pisemnych propozycji: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nowiny, 
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, drogą pocztową na adres Urzędu lub mailowo na adres: nowiny@
nowiny.com.pl, zawierających: 
• dane właścicieli: imiona i nazwiska, adres do korespondencji, nr telefonu, 
• dane nieruchomości: nr działki, 
• proponowany sposób nabycia nieruchomości: sprzedaż/ zamiana/ nieodpłatne przekazanie na rzecz Gmi-
ny, 
• proponowaną cenę sprzedaży.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu 
Cywilnego. Nabycie nieruchomości będzie zależne od uzyskania zgody Rady Gminy Nowiny oraz w przypadku 
odpłatnego nabycia nieruchomości, zabezpieczeniu  w budżecie Gminy Nowiny kwoty niezbędnej do zawar-
cia umowy sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI
Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Nowiny informuje, że w dniach od 04 października do 31 października 2021 r. w godzinach        
od 8:30 do 12:00, w miejscowości Zgórsko prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników. 
Właściciele nieruchomości, którzy korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami z tytułu posia-
dania kompostownika i kompostowania bioodpadów zobowiązani są umożliwić upoważnionym przez wójta 
pracownikom przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 
ze zm.) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.         
W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzo-

Ogłoszenia
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ny zostanie protokół.

Przypominamy, że minimalna pojemność kompostownika wynosi 0,5 m3 na każdą osobę w gospodarstwie 
domowym.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ww. ustawy właściciel nieruchomości traci prawo do zwolnienia w części opłaty za 
gospodarowanie odpadami w razie stwierdzenia, że:
• nie posiada kompostownika przydomowego, 
• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
• lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w któ-
rym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Uwaga: Zgodnie z art. 10 ww. ustawy, kto wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydo-
mowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, podlega karze grzywny. 
W przypadku nieobecności domowników w planowanym terminie prosimy o kontakt pod numerem tel.: 41 
347-50-73 w celu ustalenia indywidualnego terminu kontroli.

Udostępnienie nieruchomości do kontroli jest obowiązkowe. Uniemożliwienie kontroli powoduje utratę pra-
wa do ulgi w opłacie.

SZCZEPIENIE LISÓW

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421)             i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Wetery-
naryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 
2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. 
U. 2013, poz. 1737),

informuję, że w dniach 7 – 12 października 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest 
przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wiru-
sa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet 
waży ok. 50 gramów.
 Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów. 
Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów 
wolno żyjących, 
a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.
 Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów 
ze szczepionką.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
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