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Rolnicy z dziewiętnastu gmin powiatu kieleckiego wczoraj w Nowinach dziękowali 
za dobrą pracę i szczęśliwe zbiory. Starostami dożynek byli: Renata Błaszczyk 
ze wsi Górki w gminie Pierzchnica oraz Grzegorz Kasperek z Woli Murowanej  
w gminie Sitówka-Nowiny. Staropolskim zwyczajem starostowie dożynek przekazali 
na ręce gospodarzy dożynek - starosty kieleckiego Michała Godowskiego i wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza  bochny chleba wypieczone  
z tegorocznej mąki.

Rolnicy z powiatu kieleckiego dziękowali za plony w Nowinach
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 Rolnicy z dziewiętnastu gmin powiatu kieleckiego 
wczoraj w Nowinach dziękowali za dobrą pracę i szczęśli-
we zbiory. Starostami dożynek byli: Renata Błaszczyk ze 
wsi Górki w gminie Pierzchnica oraz Grzegorz Kasperek  
z Woli Murowanej w gminie Sitówka-Nowiny. Staropolskim 
zwyczajem starostowie dożynek przekazali na ręce gospo-
darzy dożynek - starosty kieleckiego Michała Godowskiego 
i wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewi-
cza bochny chleba wypieczone z tegorocznej mąki.

 Barwny korowód, prezentacja wieńców dożynkowych, 
liczne występy artystyczne, piknik mleczny, szereg 
konkursów i zabawa taneczna do późnych godzin wie- 
czornych – tak w tym roku wyglądało coroczne święto 
plonów powiatu kieleckiego, które w ostatnią, bardzo 
upalną niedzielę sierpnia zorganizowano na stadionie spor-
towym Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach.

KoRoWód z NajPięKNiejSzyMi WieńcaMi PoWiatu 
PRzeSzedł ulicaMi NoWiN

 Dożynki Powiatu Kieleckiego rozpoczęły się mszą 
świętą dziękczynną w kościele parafialnym p.w. Chrys-
tusa Odkupiciela w Nowinach. Podczas nabożeństwa 

zostały poświęcone wieńce i chleby dożynkowe, a wierni 
modlitwą dziękowali za zebrane plony. Następnie barwny 
korowód z najpiękniejszymi wieńcami dziewiętnastu gmin 
przemaszerował przy dźwiękach orkiestry dętej na sta- 
dion sportowy Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”  
w Nowinach, gdzie rozpoczęła się tradycyjna obrzędowa 
część dożynek. – W tym roku wraz z powiatem kieleckim 
gospodarzem powiatowych dożynek jest gmina Sitkówka – 
Nowiny. To pierwsze tak duże wydarzenie w naszej gminie  

i świetna okazja do promocji jej walorów – mówił Sebastian 
Nowaczkiewicz wójt Gminy Sitkówka – Nowiny. – Można tu 
dzisiaj obejrzeć przepiękne, zwycięskie w swoich gminach 
wieńce, z których będzie wybrany ten najładniejszy i to 
właśnie on będzie reprezentował nasz powiat w konkursie 
wojewódzkim. Ponadto przygotowaliśmy szereg atrakcji  
i konkursów. Wszystko odbędzie się w doskonałej oprawie 
muzycznej wielu zespołów. Życzę przybyłym gościom do-
brej zabawy – dodał wójt.

 Zakończenie prac polowych świętowali w Nowinach 
przedstawiciele wszystkich gmin powiatu kieleckiego. - 
Tradycyjnie już dożynki powiatu kieleckiego odbywają się 
w wybranej gminie naszego powiatu i są zwieńczeniem 
dożynek, które organizowane były w poszczególnych 
gminach. W tym roku współorganizatorem jest gmina 
Sitkówka - Nowiny – powiedział starosta kielecki Michał 
Godowski. – Jestem przekonany, że to będzie niezapom-
niane wydarzenie, ponieważ i goście i pogoda dopisali 
– dodał starosta. – Cieszę się, że kiedyś Zarząd Powiatu 
zdecydował się wyprowadzić dożynki powiatowe z Tokar-
ni. Od 2008 roku odbywają się one w różnych gminach 
powiatu kieleckiego. Pierwsze odbyły się w gminie Bodzen-
tyn, a tegoroczne obchodzimy w gminie Sitkówka-Nowiny, 

która doskonale wywiązała się z roli współorganizatora - 
podkreśla wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus.

oBy dzielili chleBeM SPRaWiedliWie

 Po hucznym powitaniu, staropolskim zwyczajem sta-
rostowie dożynek złożyli na ręce gospodarzy dożynek - 
starosty kieleckiego Michała Godowskiego i wójta gminy 

Rolnicy z powiatu kieleckiego 
dziękowali za plony w Nowinach
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Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza bochny 
chleba wypieczone z tegorocznej mąki. Życzyli, by dzielili 
go równo i sprawiedliwie, tak aby nikomu go nie zabrakło. 
– Życzymy, aby tego chleba nie zabrakło na naszych stołach 
– mówili gospodarze dożynek, życząc jednocześnie rol- 
nikom najlepszych warunków do pracy.

NajPięKNiejSzy WieNiec zRoBiła józefa BucKa  
z MiedziaNej GóRy

 Po przekazaniu gospodarzom chleba odbył się 
nawiązujący do tradycji, przeplatany przyśpiewkami  
i tańcem obrzęd dożynkowy. Gospodarze symbolicznie 

podzielili się chlebem ze wszystkimi mieszkańcami powia-
tu oraz z przybyłymi gośćmi, a zaprezentowane wieńce 
zostały ośpiewane i wybrano ten najpiękniejszy. Komisja 
konkursowa w składzie: Marek Kwiecień z ramienia powia-
tu kieleckiego, zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny 
Łukasz Barwinek oraz Janina Skotnicka z Muzeum Naro-
dowego w Kielcach nie miała wcale łatwego zadania. Po 
długich naradach okazało się, że najpiękniejszy wieniec 
w tym roku wykonała Józefa Bucka z gminy Miedziana 
Góra. To właśnie on będzie reprezentował powiat kielecki 
6 września na dożynkach wojewódzkich w Sandomierzu. 
– Dożynki powiatowe to doskonała okazja do obejrzenia 
wszystkiego, co w naszym powiecie najbardziej dorodne 
i najpiękniejsze – mówi starosta Michał Godowski. – To 
także występy uzdolnionych artystów, tradycyjne wido- 
wiskowe obrzędy i liczne konkursy. Warto tu dzisiaj być – 
dodaje.
 W części artystycznej na scenie wystąpiły uzdolnione 
zespoły ludowe i folkowe z powiatu kieleckiego. Pokaz 
swoich umiejętności wokalnych dali: Wierna Rzeka, Bole-
chowiczanie, Kowalanki, Chełmowianki, Śladkowianki  
i Szewczanki.

doceNili PRacę RolNiKóW

 Codzienną i trudną pracę na roli docenili także goście 
dożynek - wiceminister obrony narodowej Beata Oczko-
wicz, parlamentarzyści – Mirosław Pawlak, Renata Janik, 
Jan Cedzyński, Marek Gos oraz senator Krzysztof Słoń 
i europoseł Bogdan Wenta. W imieniu radnych sejmiku 
województwa przemawiała Małgorzata Stanioch, zaś  
w imieniu samorządowców Mariusz Adamczyk - wójt 
gminy Mniów. - Samorząd województwa, tak jak do tej 
pory, będzie działał na rzecz szeroko rozumianych ob-
szarów wiejskich. W swoich działaniach popieramy sektor 
rolnictwa, który jest strategicznym ogniwem naszej gos-
podarki, ale także sektor obszarów wiejskich, który jest 
miejscem życia – powiedział w imieniu władz samorządu 
wojewódzkiego Piotr Żołądek - członek Zarządu Woje- 
wództwa Świętokrzyskiego.

W KoNKuRSach PoWiatoWych GoSPodaRStWo  
z KoWali Na tRzeciM MiejScu

 Podczas tegorocznych dożynek zostały przeprowa-
dzone liczne konkursy. Dwa z nich zorganizował powiat 
kielecki: „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna 
środowisku” i „Najpiękniejsze Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne Powiatu Kieleckiego”. W pierwszym z nich jury 
wybierało zagrodę spośród siedmiu, które zakwalifikowały 
się do drugiego, finałowego etapu. Pochodziły z terenu 
gmin: Bieliny, Chmielnik, Górno, Łopuszno, Mniów, Pierzch-
nica i Sitkówka-Nowiny. Zwycięską zagrodą okazała się 
ta należąca do Joanny Miszczyk z Maleszowej w gminie 

Pierzchnica. Miejsce drugie zajął Zbigniew Wawrzoł z Ol-
szówki w gminie Łopuszno. Miejsce trzecie zajęli państwo 
Marianna i Józef Więcławscy z Kowali Małej z gminy 
Sitkówka-Nowiny. W drugim konkursie, dotyczącym gospo- 
darstwa agroturystycznego o zwycięstwo rywalizowało 
osiem gospodarstw z terenu gmin: Chmielnik, Bieliny, 
Górno, Masłów, Piekoszów, Nowa Słupia, Pierzchnica  
i Łopuszno. Pierwszą nagrodę zdobyło gospodarstwo Ka-
mili i Pawła Braciszewiczów ze Śladkowa Małego w gminie 
Chmielnik.

RozStRzyGNięto KoNKuRSy GMiNNe

 Pozostałe trzy konkursy dotyczyły gminy Sitkówka 
– Nowiny. Zostało wybrane najpiękniejsze podwórko lub 
obejście w domkach jednorodzinnych, które należy do 
Jadwigi Olesiak ze Zgórska. Miejsce drugie zajęła Marlena 
Rylska-Mościcka z Szewc, a na miejscu trzecim uplasowała 
się Iwona Daleszak z Kowali. Według komisji konkursowej 
najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego znajduje się 
w Nowinach przy ulicy Białe Zagłębie 5. Na miejscu drugim 
znalazł się blok nr 19, a na miejscu trzecim blok nr 13 z tej 
samej ulicy. Piękna i bezpieczna zagroda należy do Państwa 
Marii i Józefa Więcławskich z Kowali. Miejsce drugie zajął 
Mirosław Krupa z Bolechowic, a miejsce trzecie Elżbieta  
i Mariusz Woś z Kowali.
 Imprezą towarzyszącą dożynkom był „Piknik Mleczny”. 
To plenerowe wydarzenie promocyjne Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej, promujące spożycie mleka i jego przetworów, 
finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka. Pod- 
czas pikniku można było degustować różne rodzaje produk-
tów wytwarzanych z mleka, były także konkursy z nagro-
dami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powiatowe Dożynki 
zakończyły się występem Kapeli „Jędrusie”, a następnie 
zabawą taneczną do późnych godzin wieczornych.
 Organizatorami Dożynek Powiatu Kieleckiego byli: 
Starosta Kielecki Michał Godowski oraz Wójt Gminy 
Sitkówka - Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Wojewoda Świętokrzyski 
Bożentyna Pałka – Koruba.

Agnieszka Olech
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 Nowe drogi, chodniki, oświetlenie i kanalizacja desz-
czowa dróg gminnych - trwają prace przy budowie „sche-
tynówki”, kolejnej drogi budowanej za rządowe pienią-
dze. inwestycja w osiedlu Pod lasem jest realizowana  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg lo-
kalnych, a jej zakończenie przewidziano na połowę paź-
dziernika bieżącego roku. 

 Mieszkańcy Osiedla Pod Lasem już od dłuższego cza-
su każdego dnia widzą koparki i inny ciężki sprzęt potrze-
bny do wykonania inwestycji. – Nie narzekamy. Cieszymy 
się, że już niedługo będziemy mieć nowe drogi, chodniki 
i oświetlenie – mówili napotkani mieszkańcy, którzy na 
realizację tej inwestycji czekają już od dawna. O tym, że in-
westycja była długo wyczekiwana, mówią również władze 
gminy Sitkówka-Nowiny. – Już niebawem to miejsce zmieni 
swój wygląd całkowicie – przyznaje wójt gminy, Sebas-
tian Nowaczkiewicz. – Dzięki wybudowaniu nowych dróg, 
chodników i oświetlenia będzie tu nie tylko ładniej, ale 

przede wszystkim bezpieczniej. Po zakończeniu inwestycji 
mieszkańcy z całą pewnością będą odczuwali większy kom-
fort życia – dodaje.
 Inwestycja realizowana w Osiedlu Pod Lasem idzie 
pełną parą. W ramach zadania przebudowane zostaną dro-
gi gminne ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, 
ul. Wrzosowa, drogi gminne w Osiedlu Pod Lasem, wraz  
z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa,  

w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gmin-
nych w Osiedlu Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitków-
ka-Nowiny. 
 Warto przypomnieć, że na to zadania władze 
gminy pozyskały aż połowę dofinansowania z pieniędzy 
rządowych w ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. Drugą połowę gmina wyłoży  
z własnego budżetu. Koszt całego zadania opiewa na kwotę  
2 380 877, 57 zł, a generalnym wykonawcą wyłonionym  
w drodze przetargu jest firma „Fart” z Kielc. Inwestycja ma 
zakończyć się 16 października bieżącego roku.

 Wstrzymana od 1 kwietnia przebudowa drogi powia-
towej zawada – Szewce – zagrody na odcinku Szewce – 
osiedle Pod lasem już ruszyła. Powodem przerwanych 
prac był okres lęgowy ptaków, który już się zakończył. dro-
gowcy wrócili do pracy. Wszystkich kierowców prosimy  
o wyrozumiałość i wyjątkową ostrożność na tym odcinku 
drogi. 

 Prace związane z przebudową drogi powiatowej Za-
wada – Szewce – Zagrody na odcinku Szewce – Osiedle 
Pod Lasem wstrzymano od 1 kwietnia. – O wstrzymaniu 
prac z dniem 1 kwietnia wiedzieliśmy od samego początku. 
Wszystko było zapisane w umowie. Na prace w tym 
okresie nie wyraził zgody Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska – mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebas-
tian Nowaczkiewicz. 
 Drogowcy już wrócili do pracy w tym miejscu. Przy-
pomnijmy, że przebudowa drogi powiatowej nr 0278T 

Zawada - Szewce - Zagrody na odcinku Szewce - Osiedle 
Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego 

„Schetynówka” w budowie

Wznowiono prace przy przebudowie drogi 
na odcinku Szewce – Osiedle Pod Lasem
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rozpoczęła się pod koniec minionego roku. Droga na tym 
odcinku będzie poszerzona. Wybudowane zostaną tu także 
chodniki i ścieżka rowerowa. Wykonane też będą nowe 
rowy i odwodnienie. W ramach inwestycji stanie w tym mie-
jscu dziesięć nowych, energooszczędnych lamp, co z całą 
pewnością zwiększy komfort korzystania z tej drogi.
 Jako, że jest to droga powiatowa, inwestycję prowa- 
dzi Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Zadanie opiewa na 
kwotę 1.120 325,92 złotych. Gmina Sitkówka-Nowiny ze swo-
jego budżetu dołożyła do inwestycji 400 tysięcy złotych. 
generalnym wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze 
przetargu jest Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Pi-
wowar z Woli Murowanej. Planowane zakończenie prac to 
listopad 2015 r.

Agnieszka Olech

 13 sierpnia został oficjalnie otwar-
ty nowy punkt, w którym można napić 
się czystej, zdrowej wody. Punkt ten 
usytuowany jest przed urzędem Gminy 
Sitkówka - Nowiny. zdrój z wodą pitną 
powstał dzięki porozumieniu władz sa-
morządowych z Wodociągami Kielecki-
mi.

 Mieszkańcy Nowin już mogą 
bezpłatnie ugasić pragnienie przed 
Urzędem Gminy w Nowinach. Usytuo- 
wanie zdroju z wodą pitną przy ul. Białe 
Zagłębie zostało wybrane jako naj-
bardziej optymalne i ogólnodostępne 
miejsce. Płynie z niego woda zdatna 
do picia, która jest regularnie badana 
w laboratorium. – Poidełko to nasza 
odpowiedź na długą falę upałów, która 
opanowała cały kraj – mówi Sebastian 
Nowaczkiewicz wójt Gminy Sitków-
ka – Nowiny. – Dzięki porozumieniu  
z prezesem Wodociągów Kieleckich Henrykiem Milcarzem, 
powstało dosłownie w dwa dni. Jestem przekonany, że  
w tak upalne dni jak dziś, będzie ono intensywnie 
użytkowane – dodaje. 
 - Wójt Sebastian Nowaczkiewicz zadzwonił do mnie 
z tym pomysłem dosłownie trzy dni temu - mówił Hen-
ryk Milcarz prezes Wodociągów Kieleckich. - W związku 
z panującymi upałami postanowiliśmy działać szybko. 
Wodociągi poidełko zamontowały, a gmina Sitkówka-
Nowiny zagospodarowała teren wokół - podkreślał podczas 
otwarcia prezes Henryk Milcarz, który zgodnie z tradycją 
nadał poidełku imię. Każdemu poidełku, jakie ustawiamy, 
nadajemy imię. Postanowiłem, że to będzie nosić imię “Se-
bcio” – powiedział, przecinając wraz z wójtem Sebastianem 
Nowaczkiewiczem wstęgę na nowym zdroju z wodą pitną. 
Po czym, po odsłonięciu poidełka, obaj panowie napełnili 
dzban wodą z “Sebcia” i częstowali nią gości - Nasza 
woda pochodzi wyłącznie ze studni głębinowych. Mogą 
ją pić osoby w każdym wieku, bez filtrowania i gotowania. 
Jest porównywalna z tą, jaką możemy kupić w sklepach  
w plastikowych butelkach. Jest naturalnie filtrowana pod- 
czas przesączania się przez warstwy gleby. Spoczywa  
w zbiornikach bez dostępu światła i powietrza, a kamień, 
który osadza się w czajniku, powinien trafić do naszego 

organizmu. To są minerały niezbędne 
dla zdrowia, jak wapń, magnez, sód  
i potas. Nie jest ich za dużo, nie ma więc 
obawy o kamicę czy inne dolegliwości 
- zapewniał prezes wodociągów 
kieleckich. Nasza woda poddawana 
jest tysiącom badań rocznie, i to nie 
tylko w okolicach ujęcia, ale i u odbior- 
ców, konsumentów, również na ich 
życzenie. Także pijcie wodę na zdro- 
wie - zachęcał. 
 Zdrój powstał dzięki porozu- 
mieniu Wodociągów Kieleckich 
i władz samorządowych Nowin. 
Wodociągi sfinansowały zakup 
urządzenia, natomiast Urząd Gminy 
Sitkówka – Nowiny pokryje kosz-
ty zużycia wody. Poidełko będzie 
czynne aż do pierwszych mrozów.  
Z pewnością będzie ono dużym 
udogodnieniem w upalne dni dla 
wielu spragnionych osób, a tych 
było mnóstwo już na samym ot-

warciu. - To doskonały pomysł. Będzie gdzie się schłodzić  
i napić. Szczególnie teraz, kiedy są tak duże upały - mówili 
zgodnie mieszkańcy, którzy jako pierwsi skorzystali z nowe-
go poidełka.  

Agnieszka Olech

Nowe poidełko stanęło w Nowinach
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 firma dyckerhoff wyszła z inicjatywą spotkania, na 
którym omówiono sposoby ograniczenia uciążliwości dla 
osób zamieszkujących w jej bliskim sąsiedztwie. Wzięli  
w nim udział: zastępca wójta gminy Sitkówka – Nowi-
ny, łukasz Barwinek, Kierownik Ruchu zakładu Górnicze-
go dyckerhoff Polska - zenon Sypniowski, przewodniczą-
ca Rady Gminy -zofia duchniak, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Renata Posłowska, radni z komisji ochrony środowi-
ska i rolnictwa oraz mieszkańcy Kowali.
 W planach firmy Dyckerhoff jest wyjście naprzeciw 
prośbom okolicznych mieszkańców 
i zapewnienie im większego kom-
fortu życia, pomimo bliskości pro- 
wadzonych prac wydobywczych. - Ko-
palnia funkcjonuje od roku 75, w tym 
okresie wydobyto ponad 70 milionów 
ton surowca – mówi kierownik Ruchu 
Zakładu Górniczego Dyckerhoff Pol-
ska, Zenon Sypniowski. -  Złoże Kowa- 
la zbudowane jest ze skał zwięzłych. 
Jedyną technologią, którą można je 
urabiać na skalę masową  jest strze-
lanie z zastosowaniem materiałów 
wybuchowych. Sama technolo-
gia strzelania przez lata zmieniała 
się. Początkowo było to strzelanie  
z użyciem zapalników elektrycznych. 
Do odpalania ładunków materiału 
wybuchowego do urabiania masowe-
go stosowano zapalniki elektrycz- 
ne milisekundowe. Natomiast przy 
strzelaniu metodami pomocniczymi 
stosowano zapalniki elektryczne 
natychmiastowe. Technika strzelnicza 
jest ciągle unowocześniana a wszyst- 
kie nowości są wprowadzane w naszej 
kopalni. I tak kolejno wprowadzono 
do stosowania system nieelektrycz- 
nego odpalania ładunków NONEL. 
W roku 2009 przeprowadzono strze-
lania doświadczalne i z zastosowa- 
niem  zapalników elektronicznych, 
które następnie wdrożono na stałe. 
Pozwala on na precyzję programowa- 
nia opóźnień i szeroki zakres czasu 
w jakim je można ustawiać, szybkość  
programowania  i łatwość obsługi 
oraz wysoki stopień bezpieczeństwa
 Obecnie do odpalania ładunków 
kopalnia stosuje tylko nowoczesne 
systemy odpalania nieelektrycznego 
oraz zapalniki elektroniczne. Poziom 
drgań wywoływanych robotami 
strzałowymi w kopalni jest ciągle 
monitorowany przez Kopalnianą Stację Monitoringu Drgań. 

Zakład współpracuje z instytucjami naukowo badawczymi 
w zakresie sporządzania ekspertyz określających bezpiecz- 
ne wielkości ładunków i monitorowania wpływu strzelania 
na budynki i budowle zlokalizowane w rejonie Kopalni. - 
Oprócz techniki strzelniczej do urabiania złoża stosuje się 
inne metody np. mechaniczne urabianie. W ostatnich latach 
wprowadziliśmy do urabiania mechanicznego nowoczesne 
urządzenie Xcentric Ripper zainstalowane na koparce.  
W 2014 roku zakupiliśmy nową koparkę KOMATSU, która 
w pobliżu miejscowości Kowala urabia złoże mechanicz- 

nie – mówi kierownik Ruchu Zakładu 
Górniczego Dyckerhoff Polska, Zenon 
Sypniowski. - Dzięki tym zabiegom 
prace są mniej uciążliwe dla otoczenia, 
nie powstają drgania, a także niższy 
jest poziom hałasu. W lipcu i sierpniu 
br. przeprowadziliśmy także strzelanie 
doświadczalne z użyciem ładunków 
gazowych. Metoda ta polega na tym, 
że zakładane są nowatorskie ładunki 
gazowe, następuje rozprężanie i ura-
bianie skały bez rozrzutu i bez drgań. 
To dla nas bardzo ważne ze względu 
na zamieszkane zabudowania, które 
znajdują się w pobliżu kopalni. Wyni- 
ki testu jak na razie są optymistycz- 
ne i mamy nadzieję wprowadzić tą 
metodę na stałe do naszej pracy. Cały 
proces testowania nowej technologii 
urabiania sprowadza się do tego, aby 
pracować nie szkodząc środowisku  
i mieszkańcom, żeby nie było szkodli-
wego wpływu na budynki i budowle  
– dodaje.
 Firma Dyckerhoff prowadzi 
działania udoskonalające proces 
wydobywania surowca. Wymaga to 
w pierwszej kolejności zmian doku-
mentacji uwzględniających nowe 
plany i zamierzenia. Opracowaliśmy 
już nową dokumentację geologiczną 
oraz dokumentację hydrogeologiczną.  
W trakcie opracowania jest także pro-
jekt zagospodarowania złoża, który 
przewiduje między innymi podział 
wysokich ścian na dziesięciopiętrowe 
poziomy. Pozwoli to na umieszczanie 
mniejszych ładunków w pojedynczych 
otworach, czego efektem będą dużo 
mniejsze wstrząsy. Od strony Kowali 
zamierzamy wybudować także wał 
ochronny usypany z ziemi, obsiany 
trawą i obsadzony drzewami i krze-
wami – zapewnia kierownik. - Mamy 

nadzieję, że te rozwiązania przyczynią się do znacznego 

Odbyły się rozmowy w sprawie poprawy 
komfortu życia osób mieszkających 
w pobliżu kopalni Dyckerhoff
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ograniczenia drgań i hałasu powstających przy urabianiu 
skał. W tym roku oddaliśmy do ruchu nowe odwodnienie 
poziomu IVA. Będzie budowana druga nitka - rurociąg  
o większej średnicy, co zabezpieczy kopalnię przed zalaniem 
wodą po obfitych opadach. Zapylenie wtórne powstające 
podczas jazd samochodów technologicznych jest zwal-
czane przez bieżące zraszanie dróg wodą przez firmę 
zewnętrzną. To dla nas bardzo ważne, ponieważ zależy 
nam, aby żyć w dobrej symbiozie z sąsiadami. Chcemy na 
bieżąco komunikować się z nimi i pomagać sobie nawzajem. 
Dzięki docierającym do nas uwagom społeczności lokalnej 
możemy na bieżąco poprawiać i udoskonalać ekologiczną 
stronę naszej działalności – podkreśla.
 Firma Dyckerhoff Polska posiada koncesję na wydo-
bywanie surowców oraz wszystkie wymagane prawem 
pozwolenia i decyzje do prowadzenia działalności produk-
cyjnej. Zakład jest systematycznie kontrolowany przez in-
stytucje zewnętrzne do tego powołane. Działalność pro- 
wadzona jest zgodnie z prawem z zachowaniem 
najwyższych standardów.
 Spotkanie zainicjowane przez firmę Dyckerhoff jest 
dobrym początkiem rozmów i komunikacji zarządu spółki 
z mieszkańcami pobliskiej Kowali. – Mamy nadzieję, że te 
wszystkie nowatorskie rozwiązania, które zostały nam 
dzisiaj zaprezentowane poprawią funkcjonowanie zakładu  
i tym samym komfort życia mieszkańców – mówi Łukasz 
Barwinek, zastępca wójta Gminy Sitkówka – Nowiny.  
- Miejscowość Kowala sąsiaduje z zakładem i najbardziej 
odczuwa skutki uboczne urobku kamienia. Mamy jednak 

nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie początkiem zmian, 
a proponowane rozwiązania przyniosą oczekiwany efekt  
i zgodnie z wolą mieszkańców drgania, jak również rozrzut 
kamienia będą w znacznym stopniu wyeliminowane – do-
daje.
 Miejscowość Kowala jest usytuowana pośrodku trzech 
dużych kopalni. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwości 
związane z urabianiem kamienia, które powodują duże  
drgania, a co za tym idzie, niszczą budynki. - Głównym prob-
lemem jest to, że pękają ściany – mówią mieszkańcy Kowali. 
- Zależy nam na tym, żeby kopalnia zmieniła technikę strze-
lania na taką, która wpłynie na nasz komfort życia – dodają. 
– Widzimy dobrą wolę kopalni i wiele uciążliwości udało się 
już zmniejszyć, ale nie jesteśmy jeszcze do końca zadowo-
leni. Życzylibyśmy sobie tego, aby nie narażać mieszkańców 
Kowali na straty, ponieważ koszty remontów związane  
z naprawą pęknięć budynków powstałych w wyniku drgań 
musimy pokrywać sami – mówi radna Kowali, Renata 
Posłowska. – Musimy tutaj mieszkać, żyć i jakoś współgrać 
z tym środowiskiem, dlatego wola szefów firm powinna 
być taka, aby te uciążliwości były jak najmniejsze. Po dzi- 
siejszym spotkaniu mamy nadzieję, że nie będziemy mu- 
sieli borykać się z problemami hałasu, zapylenia i szkodami 
powstającymi w naszych budynkach sami. Czekamy na zas-
tosowanie nowych technologii z nadzieją, że pozwolą nam 
spokojniej żyć – podsumowuje.

Agnieszka Olech

 W ciągu ostat-
nich 10. lat stopa 
bezrobocia w po- 
wiecie kielec-
kim obniżyła się  
z 28,9% (styczeń 
2005 r.) do 16,7% 
(czerwiec 2015 r.). 
Coraz mniej osób 
rejestruje się  
w Powiatowym 

Urzędzie Pracy  
w Kielcach za to coraz szybciej przybywa ofert zatrud-
nienia. Dla porównania w roku 2005 PUP w Kielcach 
dysponował 2466 ofertami pracy a w 2014 roku było ich już 
7230. To zaś oznacza, że firmy chętnie inwestują na terenie 
powiatu kieleckiego. Ponadto, jak wynika z danych GUS, 
na terenie powiatu kieleckiego w ostatnim dziesięcioleciu 
nastąpił znaczący wzrost liczby przedsiębiorstw: 2005 r. - 
11.779, 2010 r. - 13.955 a 2014 r. 15.466. Dane te jednoznacznie 
świadczą o sprzyjających warunkach gospodarczych dla ro-
zwoju rynku pracy na terenie powiatu kieleckiego.
 Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach dotyczące 
ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie jed-
noznacznie pokazują również znaczący jej spadek. Obec-
nie osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP  
w Kielcach jest 11.865. Dla porównania w analogicznym 

okresie roku 2005 było ich 21.879 a w 2010 r. 14.275. Poka-
zuje to, że wszystkie podejmowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kielcach działania aktywizacyjne zmierzały  
i zmierzają do polepszania sytuacji na lokalnym rynku pra-
cy. Dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu i rozdyspono- 
waniu środków publicznych, w tym z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego przez PUP w Kielcach największe 
ożywienie na lokalnym rynku pracy powiatu kieleckiego 
widoczne jest w ostatnich pięciu latach. Stopa bezrobocia 
w tym okresie spadła o 3,1% i wynosi, jak wynika z danych 
GUS, 16,7% na terenie powiatu kieleckiego (dane na koniec 
czerwca 2015 r.).
 Obecna sytuacja na runku pracy powiatu kieleckiego 
jest najlepsza w swojej historii. Powiatowy Urząd Pracy 
w Kielcach mając na względzie dalszy rozwój lokalnego 
rynku pracy uruchomił kolejne środki finansowe celem 
aktywizacji osób bezrobotnych i udzielania wsparcia dla 
przedsiębiorców. Szczególny nacisk będzie kładziony na 
podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz wspie- 
ranie pracodawców celem podwyższania umiejętności 
swoich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szko-
leniowego.
 W Gminie Sitkówka-Nowiny obecnie zatrudnionych 
jest 30 osób, które były bezrobotne, w tym 10 z dofinan-
sowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy. Wkrótce będzie 
podpisane porozumienie o zatrudnieniu kolejnych 15 osób 
z dofinansowaniem z budżetu PUP.

Rynek Pracy 
w Powiecie Kieleckim

Małgorzata Stanioch - dyrektor PuP Kielce
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 Przez gminę Sitkówka-Nowiny przeszła Pierwsza 
Kompania Kadrowa. Pod pomnikiem w Szewcach odbyła 
się uroczysta msza święta polowa. złożono też kwiaty dla 
upamiętnienia partyzantów poległych 17 września 1944 
roku w zwycięskiej walce z hitlerowcami.

 250 uczestników tegorocznego Marszu Szlakiem 
I Kompanii Kadrowej wyruszyło 6 sierpnia z krakows-
kich Oleandrów. W Marszu udział wzięli przedstawiciele 
różnych środowisk, między innymi z organizacji strzelec-
kich i grup rekonstrukcyjnych, harcerze, żołnierze Wo-
jska Polskiego, a także osoby cywilne. Około 140-kilo- 
metrowa trasa prowadziła przez województwo małopolskie  
i świętokrzyskie, głównie w obrębie diecezji kieleckiej przez: 
Michałowice, Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, 

Chojny, Chęciny i Szewce, gdzie dzisiaj rano pod pomnikiem 
upamiętniającym partyzantów poległych 17 września 1944 
roku w zwycięskiej walce z hitlerowcami odbyła się uro- 
czysta msza polowa, której przewodniczył kapelan 
kadrówki ks. Marcin Oleksy. Tutaj uczestnicy marszu wraz 
z zastępcą wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Łukaszem Bar-
winkiem złożyli kwiaty pod pomnikiem.

 Warto dodać, że najmłodszym uczestnikiem marszu 
jest dwumiesięczny Olek Pawlik, którego rodzice są w patro-
lu interwencyjnym. Najstarszy uczestnikiem jest Michał Bąk 
z Łodzi, który w marszu bierze udział już po raz dziesiąty. 
Tegorocznym komendantem marszu jest kpt. POW Piotr 
Augustynowicz. Na komendanta przyszłorocznego marszu 
kadrówkowicze wybrali poprzez głosowanie Dionizego 
Krawczyńskiego, dowódcę Kawalerii Kadrówki, prezesa 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła z Kielc. 
Dionizy Krawczyński został rekomendowany przez Jana 

Józefa Kasprzyka, który przez 16 lat był komendantem 
marszu, a w chwili obecnej jest jego komendantem hono-
rowym. - Uznałem, że godnym następcą wypracowanego, 
dobrego modelu Kadrówki jest mój serdeczny przyjaciel 
Dionizy, człowiek znany i zasłużony dla Kielecczyzny,  
a do tego świetny organizator. Jestem przekonany, że 
jako komendant marszu sprawdzi się doskonale i za rok 
to właśnie on, Kielczanin wprowadzi Kadrówkę do Kielc. 
– Chciałbym, aby nowe półwiecze Kadrówki spotykało się  
z coraz większym zainteresowaniem na trasie marszu, 
który jest żywą lekcją historii i patriotyzmu – podkreślał 
Dionizy Krawczyński, który w tegorocznym marszu uczest-
niczy wraz z żoną i synem. 

KRótKo o MaRSzu SzlaKieM i KoMPaNii KadRoWej

 Marsz upamiętnia wydarzenia sprzed 101 lat, kiedy 
to Józef Piłsudski przemaszerował tu z Krakowa na czele 
oddziałów sformowanych 3 sierpnia 1914, przekraczając 
granicę Królestwa Polskiego z zamiarem przebicia się do 
Warszawy i wywołania tam ogólnonarodowego powstania. 
160 żołnierzy pod komendą Marszałka nie dotarło niestety 
do stolicy, Pierwsza Kompania Kadrowa została zmuszona 
do odwrotu. Zdarzenie to miało jednak ogromne znaczenie 

dla późniejszego wyzwolenia Polski, dlatego też już w okre-
sie II Rzeczypospolitej zaczęto organizować pamiątkowe 
marsze ku czci pierwszych poległych za wolność kraju. – 101 
lat temu był to marsz po niepodległość, dziś jest to przede 
wszystkim lekcja patriotyzmu i przygoda z historią – zgod-
nie podkreślali uczestnicy Marszu. 

Agnieszka Olech

Powitaliśmy Pierwszą Kompanię Kadrową
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 zespół Śpiewaczy „Bolechowicza-
nie” został laureatem XVi Powiatowe-
go Przeglądu zespołów folklorys- 
tycznych i Solistów w chmielniku. 
tegoroczny konkurs przyciągnął 
rekordową liczbę uczestników!
 Przegląd uświetniło swoją 
obecnością wielu znamienitych gości. 
Na widowni zasiedli między innymi: 
starosta kielecki Michał Godowski, 
wicestarosta kielecki Zenon Janus, 
posłowie Marek Gos i Lucjan Pietrz- 
czyk oraz członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek. 
Przybyłych widzów i uczestników 
konkursu powitał starosta kielecki 
Michał Godowski. – W tym roku 
wystąpi rekordowa liczba wyko- 
nawców: 31 zespołów śpiewaczych, 21 
solistów i 7 zespołów pieśni i tańca – 
wyliczał starosta. – To w sumie aż sześciuset uczestników. 
To najlepsza frekwencja w historii przeglądu. Życzymy 
wszystkim miłej zabawy – dodał.
 W przeglądzie wzięli udział nie tylko profesjonaliści, ale 
także ci, dla których był to sceniczny debiut. To była praw-
dziwa uczta muzyczna dla miłośników folkloru. – Cieszę się, 
że jest aż tyle osób, które w województwie świętokrzyskim 

tak chętnie krzewią kulturę ludową – mówił Piotr Żołądek. 
– Chcę podkreślić, że absolutnie każdy artysta, który tu dzi-
siaj wystąpi jest niezastąpionym ambasadorem naszej kul-
tury. Cudownie, że jest ich tu tak wielu – dodał.
 Jury oceniało stroje, czyli zgodność ubioru z tradycją, 
repertuar oraz gwarę. Niezmiernie ważne było ogólne 
wrażenie. W kategorii „Zespoły Śpiewacze” bezkonkuren-
cyjni okazali się „Bolechowiczanie”, którzy wyśpiewali so-
bie pierwsze miejsce. – Jestem dumny, że to właśnie nasz 
zespół wśród tak ogromnej konkurencji został laureatem 
przeglądu – mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt Gminy 
Sitkówka – Nowiny. – Nasi artyści poradzili sobie śpiewająco. 
Zdobyte pierwsze miejsce świadczy o ich ogromnym talen-
cie i doświadczeniu. Całemu zespołowi życzę dalszych suk-

cesów – dodaje wójt.
 Organizatorem XVI Przeglądu Zespołów Folklorysty-
cznych i Solistów było Starostwo Powiatowe w Kielcach, 
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku oraz Chmielnickie Cen-
trum Kultury.

Agnieszka Olech

Bezkonkurencyjni „Bolechowiczanie” 
zwycięzcami przeglądu!
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 Szkolenia, przewodnik kajakarza, oznakowanie szlaku 
a nawet darmowe spływy kajakowe – takie atrakcje 
zafundowała turystom i przedsiębiorcom z naszego re-
gionu lokalna Grupa działania “Perły czarnej Nidy”, która 
już od wielu lat podejmuje działania na rzecz rozwoju 
lokalnego Gmin chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny.  
zakończyła się właśnie realizacja projektu pn. “działania 
obywatelskie promujące szlak kajakowy na rzekach czarna 
Nida i Bobrza”. Pozyskano prawie 50 tys. zł ze Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy.

 Celem była promocja lokalnego dziedzictwa przyrodni- 
czego, a także wsparcie szkoleniowe dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą związaną z turystyką. Jako 
pierwsze zorganizowano szkolenia z zakresu Nowoczesne-
go marketingu w turystyce i Technik sprzedaży produktów 

turystycznych dla 30 osób prowadzących gospodarstwa 
agroturystyczne bądź działalność gospodarczą związaną 
z turystyką z terenu województwa świętokrzyskiego. 
Na szkoleniu pochylano się również nad problemami 
przedsiębiorców, które zgłaszano podczas zajęć i na fo-
rum grupy starano się je omówić i rozwiązać. Każda z 3  
dziesięcioosobowych grup odbyła po 32 godziny szkolenia.
- Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym szkoleniu – 

mówi Andrzej Pędzik prowadzący wraz z żoną Elżbietą gos-
podarstwo agroturystyczne “Gród” w Siedlcach - ponieważ 
poruszane były na nim kwestie prowadzenia działalności 
związanej z turystyką oraz rozmaite problemy, z którymi 
borykamy się na co dzień. Dzięki temu, że trenerem była 
pani przewodnik z wieloletnim doświadczeniem, mogliśmy 
spojrzeć na swoją działalność z zupełnie innej perspekty-
wy – z punktu widzenia klienta, przewodnika, opiekuna 
wycieczki - to doświadczenie jest dla mnie szczególnie 
cenne. Dodatkową wartością była możliwość nawiązania 

kontaktów oraz wymiany 
doświadczeń między uczestnika-
mi – podkreślał Andrzej Pędzik.
Kolejnym zadaniem było opra-
cowanie i wydanie przewod-
nika kajakowego. W ramach 
tego przedsięwzięcia powstał 
Przewodnik kajakarza po rzece 
Czarna Nida i Bobrza, na kartach 
którego znajdują się informa-
cje nie tylko dotyczące rzek, ale 
również atrakcji turystycznych na 
terenie LGD, bazy wypożyczalni 
sprzętu wodnego, bazy no-
clegowe i gastronomiczne  
a także przydatne nr. kontakto- 
we do aptek, przychodni, insty-
tucji, a także numery alarmowe. 
Dodatkowo można przeczytać 
dwa bardzo interesujące wywia- 
dy: z dr Januszem Wróblewskim 
prowadzącym “Ptasi Azyl” w Os-

trowie i z Aleksandrem Dobą, „Podróżnikiem Roku 2015” 
wg National Geographic, który kajakiem przepłynął Atlan-
tyk. Sercem tego wydawnictwa są cztery mapy formatu A4 
przedstawiające poszczególne odcinki szlaku kajakowego 
wraz z opisami przebiegu trasy, miejscami niebezpiecznymi 

oraz zdjęciami.
 Jednak przedsięwzięciem, które cieszyło sie 
największym zainteresowaniem, było szkolenie z zakresu 
nauki pływania kajakiem. Do udziału w szkoleniu mógł 
zgłosić się każdy chcący rozpocząć przygodę z turystyką 
kajakową. Listy uczestników zaplanowane w sumie na 104 
miejsca, wypełniły się w ciągu niespełna dwóch dni! Uczest- 
nicy, podzieleni na 4 grupy odbyli szkolenie teoretyczne, 

Lato w kajaku



Głos Nowin • Luty 2015 • AKTUALNOŚCI

11

Głos Nowin • SIERPIEŃ  2015 • AKTUALNOŚCI

dotyczące min. zasad bezpiecznego zachowania na wodzie, 
prawidłowego trzymania i posługiwania sie wiosłem, ste-
rowania kajakiem, płynięcia do przodu i do tyłu (tak, do-
brze czytacie, do tyłu też można płynąć) itp., a także szko- 
lenie praktyczne, tj. około trzygodzinny spływ na jednej  
z dwóch tras: od muszli koncertowej w Morawicy do Nidy 
24 lub od Nidy 24 do młyna w Wolicy. Obie wybrane trasy są  
niezwykle urokliwe, a stopień trudności ich przepłynięcia 
odpowiedni dla osób dopiero rozpoczynających przygodę 
z kajakarstwem, nie brakuje na nich jednak niespodzianek 
i wyzwań dla tych bardziej wymagających. Na zakończenie 
szkolenia uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek, 
w którym królowały potrawy z grilla. Był to również czas 
na integrację oraz podzielenie się z innymi emocjami  
i wrażeniami ze spływu.
 Swój udział w szkoleniu tak podsumowało małżeństwo 
Alice i Terry Langehennig z Teksasu w Stanach Zjedno-
czonych, którzy akurat byli w Polsce z wizytą – W Stanach 
również popularne jest pływanie na rzekach, ale częściej 

wykorzystuje się do tego pontony (rafting), niż kajaki. 
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Czarnej Nidy, którą 
dziś płynęliśmy. Jest pełna niespodzianek, stopni wodnych, 

przeszkód, takich jak powalone drzewa czy miejscami 
mielizny. Szczególnie zachwyca przyroda tutejszych rzek, 
zarówno roślinność jak i zwierzęta. Zawsze po powrocie  
z Polski opowiadamy rodzinie i znajomym jakie nowe mie-
jsca zwiedziliśmy, czego próbowaliśmy, zawsze zachęcamy 
ich do przyjazdu do Polski. 

 Zadaniem realizowanym jako ostatnie, było dodatkowe 
oznakowanie szlaku kajakowego. Rzeka szybko się zmienia, 
więc LGD dokładając wszelkich starań, aby zapewnić 
uprawiającym kajakarstwo maksimum bezpieczeństwa,  
w ramach projektu opracowała i wstawiła na trasie szlaku 
dodatkowe 23 znaki, z których 16 to znaki informacyjne  
a 7 to znaki ostrzegawcze.
 Mając nadzieję na równie owocną współpracę przy 
realizacji kolejnych inicjatyw, wszystkim osobom i insty-
tucjom, które przyczyniły sie do sprawnej realizacji pro-
jektu, a także uczestnikom szkoleń składamy serdeczne 
podziękowania. 
 Do zobaczenia na szlaku kajakowym!

Agnieszka Szewczyk
Biuro LGD

Wzór na konkurencję 
- Konkurs na dofinansowanie projektów
 departament Polityki Regionalnej informuje, że Pol-
ska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs 
na dofinansowanie projektów w ramach etapu i działania 
1.4 Wzór na konkurencję Programu operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie 
potrwa od 20.10.2015 do 30.12.2015

 Działanie 1.4. wzór na konkurencję jest to komplek-
sowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzor-
niczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzornicze-
go oraz stworzenie strategii wzorniczej. Celem działania 
jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie 
umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz 
wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności 
przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych 
produktów i usług na rynek.

KTO MOŻE SKŁADAć WNIOSKI?
 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy 
prowadzący działalność na terytorium Polski Wschodniej

NA CO MOŻNA OTRZyMAć DOFINANSOWANIE?
 Na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opra-
cowanie strategii wzorniczej. Przedmiotem dofinansowa- 
nia w ramach Etapu I mogą być usługi doradcze.

MAKSyMALNy DOPUSZCZALNy POZIOM DOFINANSOWA- 
NIA PROJEKTU
 Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ra- 
mach działania 1.4 wynosi 100 000 zł

OGóLNA PULA ŚRODKóW PRZEZNACZONA NA DOFINAN-
SOWANIE PROJEKTóW
 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów  
5 000 000,00 zł.

SPOSóB SKŁADANIA WNIOSKóW

 Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie  
w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora  
Wniosków.
 Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Pro-
gramu Polska Wschodnia

Agnieszka Olech
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 W minione wakacje dwadzieścioro dzieci z gminy 
Sitkówka - Nowiny wzięło udział w kolonii zorganizo- 
wanej w zakopanem. Było to możliwie dzięki środkom fi-
nansowym z Gminnego Programu Profilaktyki. organiza-
torem wyjazdu była fundacja „Możesz Więcej” z Bilczy.
 W czasie tygodniowego wyjazdu dzieciom nie 
brakowało atrakcji, ponieważ każdy dzień był wypełniony 
przeróżnymi zajęciami na terenie ośrodka. Młodzi koloniści 
brali udział w zajęciach edukacyjnych, profilaktycznych 
oraz grach i zabawach integrujących grupę.
 Niewątpliwą atrakcją były liczne wycieczki. – Dzieci 
spacerowały Doliną Kościeliską wraz z tatrzańskim prze-
wodnikiem, który opowiadał o jej historii i bogactwie 
przyrodniczym – mówi opiekun Paweł Sperczyński. – 
Odwiedziły także Morskie Oko, które zrobiło na nich 
ogromne wrażenie. Mogły również wjechać kolejką na 
Gubałówkę i zejść z niej pieszo. Zwiedziły skocznie narciar- 

skie, doskonale im znane z transmisji telewizyjnych oraz 
urzekające swoją urodą sanktuarium na Krzeptówkach – 
dodaje. 
 Koloniści mieli także okazję skorzystać z basenów ter-
malnych w Bukowinie Tatrzańskiej oraz z odkrytego basenu 
na Polanie Szymoszkowej. - Dla niektórych dzieci był to 
pierwszy wyjazd w życiu, pierwszy bez rodziców, bardzo 
często pierwszy wyjazd w góry – mówi opiekun Paweł 
Sperczyński. - Cieszymy się, że udało nam się pokazać im 
piękno naszych Tatr i zaoferować taki szeroki program edu-
kacyjny i krajoznawczy – dodaje.
 Koloniści wrócili z Zakopanego z ogromem pozyty-
wnych emocji i pięknymi wspomnieniami. Zapewniają, że 
kiedyś będą jeszcze chcieli wrócić w nasze polskie Tatry. 

Agnieszka Olech

Kolonie w Zakopanem z Fundacją 
„Możesz Więcej”

 W miesiącu lipcu jak co roku ruszył dla dzieci mini obóz 
sportowy. Rodzice przyprowadzali codziennie dzieci na za-
jęcia sportowe i rekreacyjne przed 9.00 a odbierali o 15.00. 
dzieci pod okiem trenerów futsalu mogły aktywnie spę-
dzić czas grając w piłkę nożną na hali.

 Po wyczerpujących treningach wszyscy regenerowali 
siły na basenie Perła. Do futsalu i pływalni organizatorzy 
dorzucili akcent filmowy oglądając Minionki w kinie Helios 
w Kielcach. Młodzi adepci futsalu skorzystali również  
z ogromnego placu zabaw na kieleckim Stadionie bawiąc 
się do upadłego. Każdego dnia serwowany był pyszny obia-
dek przez panie z gimnazjalnej stołówki.

 W tegorocznym obozie wzięło udział ponad 20 dzie-
ciaków z terenu gminy Sitkówka Nowiny. Treningi odbywały 
się w hali sportowej ZSP w Nowinach. Na końcu obozu 
futsalowego wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale ufundowane przez UKS Futsal Nowiny. Organi-
zatorem z ramienia klubu byli trenerzy: Szymon Ubożak  
i Michał Ziernik.

  Cel obozu to przede wszystkim aktywne spędzenie 
czasu wolnego podczas wakacji i popularyzacja futsalu 
wśród dzieci i jak podkreślają wszyscy został on na pewno 
osiągnięty. Wszystkie chętne dzieci od 6 do 13 roku życia 
zapraszamy od miesiąca września na treningi Nowińskiej 
Akademii Futsalu.

Mini obóz futsalowy dla dzieci!
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 zawodnicy Gminnego Klubu Sportowego Nowiny let-
ni czas spędzili bardzo energicznie. Wzięli udział w inten-
sywnym obozie sportowym w Powiatowym ośrodku ho-
tel Miętne w Garwolinie, gdzie trenowali grę w piłkę noż-
ną. urząd Gminy Sitkówka – Nowiny dofinansował wyjazd 
młodych sportowców.
 W sześciodniowym obozie uczestniczyło czterdzie- 
stu ośmiu zawodników w wieku od 11 do 18 lat. Treningi 
odbywały się w czterech grupach wiekowych. Pieczę nad 
najmłodszymi grupami Orlików i Trampkarzy sprawował 
Karol Wróbel. Młodszych Juniorów trenował Przemysław 

Cichoń. Starsi Juniorzy ćwiczyli pod okiem Adama Wróbla. 
 Zawodnicy przez cały obóz byli bardzo zaangażowani  
w zajęcia sportowe – mówi Adam Wróbel - Prezes Gminnego 
Klubu Sportowego Nowiny. – Codziennie rano mieli zorga- 
nizowany tak zwany „rozruch”, czyli wstęp i rozgrzewkę do 
treningów. W ciągu dnia każda grupa brała udział w dwóch 
spotkaniach treningowych. Ponadto drużyny rozegrały 
kilka sparingów. To był bardzo owocny czas zarówno dla 
naszych młodych sportowców, jak i dla nas, trenerów – do-
daje Prezes.
 Młodzież miała do swojej dyspozycji boisko, halę  
i siłownię. Niewątpliwą atrakcją były zajęcia na basenie. – 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu i miejsca, w którym 
odbywał się obóz – mówi jeden z uczestników letniego 
wypoczynku. – Była tam cisza i spokój. Mieliśmy idealne 
warunki do treningów. Poza tym było naprawdę pyszne 
jedzenie – dodaje ze śmiechem.
 Organizatorem obozu był Gminny Klub Sportowy 
Nowiny. Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny przeznaczył na 
ten cel 10 tysięcy złotych, resztę kosztów pokryli rodzice 
dzieci. Młodzi sportowcy wrócili zadowoleni i pełni nowych 
sił do dalszych treningów.

Agnieszka Olech

 XiV Światowe letnie igrzyska olimpiad Specjalnych  
w los angeles trwały od 24 lipca do 2 sierpnia. Wzięło  
w nich udział ponad 7 tysięcy sportowców z całego świa-
ta. Polska reprezentacja licząca 60 osób wróciła do kraju  
z 60 medalami. dwa z nich należą do Marcina Borowskiego, 
mieszkańca domu Pomocy Społecznej w zgórsku.
 To było największe sportowe wydarzenie na świecie 
w tym roku. Do Los Angeles przyjechało 7 tysięcy spor-
towców, a wraz z nimi 3 tysiące trenerów i sztabów me-
dycznych. Reprezentowali 177 krajów z całego świata. 
Olimpiadę obejrzało na żywo prawie pół miliona kibiców.
Wśród sześćdziesięcioosobowej reprezentacji Pol-
ski znalazło się czterech sportowców z województwa 
świętokrzyskiego, a między nimi podopieczny DPS w Zgór-
sku, Marcin Borowski. Zawodnik klubu olimpiad specjalnych 
„Super Nowa – Zgórsko” wywalczył aż dwa medale: srebr-
ny medal za pchnięcie kulą i brązowy medal w biegu na 
100 m. – Bardzo ciężko pracowałem na ten sukces i jestem 
szczęśliwy, że udało się stanąć na podium – mówi Marcin 
Borowski. – Pobyt w Los Angeles i moment wręczenia me-
dali będę pamiętał do końca życia, bo były to niezapom-
niane chwile – dodaje i zapowiada dalsze intensywne tre- 
ningi. – Bardzo cieszymy się z sukcesu pana Marcina – mówi 
opiekun Urszula Laskowska. – Jego wielki sukces cieszy tym 
bardziej, że jakiś czas temu oddaliśmy do użytku świetnie 
wyposażony kompleks rehabilitacyjno – rekreacyjny  
w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, a więc zarówno 
on, jak i inni mieszkańcy mają doskonałe zaplecze do tre-

ningów w różnych dyscyplinach. To z pewnością przełoży 
się na dalsze sukcesy naszych sportowców – dodaje.
 Zwycięstwo Marcina Borowskiego udowadnia, że oso- 

by z niepełnosprawnością intelektualną nie muszą stać  
w cieniu życia społecznego, a wręcz przeciwnie, przy 
odpowiedniej motywacji mogą odnosić duże sukcesy. 
Dzięki zaangażowaniu w podobne inicjatywy mogą 
zwiedzać świat, zawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie 
oraz stawać się bardziej samodzielnymi. 
 Honorowym patronem XIV Światowych Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych był prezydent USA, Barack Obama 
wraz z małżonką.

Młodzież trenowała na obozie w Garwolinie

Podopieczny Domu Pomocy Społecznej w 
Zgórsku medalistą Olimpiady w Los Angeles!
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723 192 235 – to nr interwencyjny na policję
jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie dzwonić pod nr telefonu 723 192 235. Nie przechodźcie 

obojętnie obok zjawiska chuligaństwa i wandalizmu. Szybka reakcja pozwoli na szybsze ustalenie sprawców.

Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią łączności z załogą radiowozu, szczególnie wtedy, gdy 
policjanci z Komisariatu Policji w Chęcinach, pod który należy Gmina Sitkówka-Nowiny, znajdują się w terenie.

Zakładka KOMUNIKATY – zapraszamy do czytania
Mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny zachęcamy do zaglądania do zakładki KOMUNIKATy znajdującej się na oficjalnej 
stronie gminy. Tutaj można m.in. zapoznać się ze wszystkimi obwieszczenia wydanymi przez wojewodę, czy marszałka 

województwa świętokrzyskiego. Znajdziemy tu także informacje o przerwach w dostawach prądu, ostrzeżenia meteoro-
logiczne, zmianach kursów autobusów, zbliżających się terminach składania różnego rodzaju wniosków, czy informacje  

z działających na terenie gminy kopalni. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony Gminy Sitkówka-Nowiny i do zaglądania w zakładkę KOMUNIKATy. 

organizatorzy dożynek Powiatu Kieleckiego - Starosta Kie-
lecki Michał Godowski oraz Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz – składają serdeczne podzięko-
wania dla sponsorów tegorocznego święta plonów: tRzu-
SKaWica Spółka akcyjna, „eKoM” Maciejczyk sp. jawna, 
KielecKa ceNtRala MateRiałóW BudoWlaNych tere-
sa i lech Markowicz, Przedsiębiorstwo transportowo-han-

dlowe WitRaNS, jadar Sp.zoo, faBRyKa Kielce oGRód 
WyStaWoWy, Sopro Polska Sp. z o.o., hurtownia alex 
Nowiny “aleX” W. adamczyk Spółka jawna,, hurtownia 
delKaR, MidaS, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Petrofer 
Polska sp z.o.o, ubezpieczenia Nowiny, P.P.h. aMBeR Sp. 
z o.o., Szuster Wędliny Wytwórnia Wędlin “Szuster” Mag-
dalena Szuster, Piekarnia Kwiatkowski oraz Buskowianka.

Podziękowania dla sponsorów Dożynek Powiatu 
Kieleckiego i Dożynek Gminy Sitkówka-Nowiny

Zapraszamy na Zebrania Sołeckie
zapraszamy mieszkańców na zebrania sołeckie, podczas których będą podejmowane decyzje dotyczące 

funduszów sołeckich.
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia mieszkańców. Aktualnie w gminie Sitkówka-Nowiny każde sołectwo otrzymuje do własnej 
dyspozycji środki z budżetu gminy, w wysokości ustalonej ustawowo. Mieszkańcy pieniądze z funduszu sołeckiego mogą 
przeznaczyć na realizację zadań gminy, które będą służyły poprawie ich życia i danego sołectwa. Należy podkreślić, że 
gminne fundusze sołeckie mieszkańcy ustalają dobrowolnie, według własnych potrzeb i uznania. W Polsce takie fundusze 
ustanowiła zaledwie połowa gmin.
teRMiNy zeBRań
18 września godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa w Nowinach sołectwo Zgórsko-Zagrody
21 września godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa w Kowali sołectwo Kowala
24 września godz. 17.00 – Remiza OSP w Woli Murowanej sołectwo Wola Murowana
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 zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych 
lokalnych twórców. zachęcamy również wszystkich 
tych, którzy tworzą do podzielenia się swoją twórczością  

z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy 
wysyłać na adres Redakcji.

Wierszem pisane 

ODCIENIE   RZECZyWISTOŚCI

Ciche dramaty
głośne afery
rzeka prawdy
potok kłamstwa

szczęśliwi
rozpaleni gniewem
zakochani
upokorzeni

smak radości
gorzkich łez
piękno w oczach
smutek na twarzy

zawiedziona duma
niespełnione ambicje
walka uczuć z interesami
ukryte prawdziwe zamiary

intelektualna przenikliwość
chwalebne dokonania
poetyka laudacji
zasłona krytyki

w życiu wszystko jest po coś
jeśli dzieje się coś dobrego
trzeba to zauważyć 
bo rzeczywistość ma różne od-
cienie

Lidia Jędrocha

BASEN PERŁA

Kiedy smutno Ci jest
Nie wiesz nawet co chcesz
To do Nowin się zbieraj i już
I na Perłę więc idź
Abyś zdrowy mógł być
Na basenie poprawisz zdrowie swe

W życiu różnie jest też 
Słońce może być deszcz
Na basenie przytulnie tu masz
Rurą zjeżdżasz jak chcesz
Próbuj jak pływa się
Bo na Perle atrakcji dużo jest

Może nawet być tak,
Ze masz lęk albo strach
Lecz nie musisz obawiać się nic
Bo ratownik też jest
Czuwa stale to wiesz
Bez obawy się kąpiesz tak jak chcesz

Henryk Skowerski

WęDRóWKA W DESZCZU

Wielki parasol, rozkładam nad głową,
i śliską od deszczu, dróżką idę,
idę gdzie mię, oczy poniosą!
Oj jak mi teraz dobrze,

jak świeżo, pachnąco i radośnie
bo w sercu, na nowo młodość rośnie,
płuca wypełnione, zapachem ziół bez końca,
oczy widokiem, przecudnym cieszę,

a droga sama, mię w dal niesie
nagle samotną, kapliczkę spotykam w lesie,
klękam i w modlitwie, ręce do Pana Boga wznoszę,
za piękny, dar życia dziękuję, i o zdrowie proszę,

o Panie Boże, jesteś wspaniałomyślny,
i pełen miłości, szczęśliwy ten w którym,
 i czyim sercu zagościsz
dajesz mu radość i w bólu ukojenie

żarliwą wiarę i oddalasz strapienie,
nie wierzy w to tylko człowiek, bez sumienia,
bo on nie wie, o Bożym istnieniu

Henryk Skowerski

DOŻyNKI

Zboże w polu już dojrzało
Już niedługo będą żniwa
Będzie piękna biała mąka
I przepyszne z niej pieczywa

Żyto, jęczmień i pszenica
Tego roku obrodziły 
Aby zawsze wszystkie lata
Tak dorodne były

Wieniec złotem się odbija
Bochen chleba upieczony
Przyjmij bochen gospodarzu
To są ziemi piękne plony

Przyjmij więc te dary ziemi 
Bo to jest prawdziwy cud
Tym dorodnym bochnem chleba
Zaspokoić ludzi głód

Sprawiedliwie dziel te dary 
By wszystkim starczyło
Aby, nigdy na tej ziemi
Już głodu nie było

Więc składamy piękne plony 
Gospodarzu w Twoje ręce
Gdy za rok się znów spotkamy
Darów będzie dużo więcej.

 Irena Kostrzewska
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 Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”, przy 
współpracy i dofinansowaniu pozyskanym z urzędu Gmi-
ny Sitkówka – Nowiny, zorganizowało niezapomniane wa-
kacje dla dzieci z naszej gminy. dzieci mogły brać udział 
w warsztatach plastycznych, sportowych, a nawet łuczni-
czych.

Tegoroczna edycja „Wakacji z pasją” jest kontynuacją 
zeszłorocznych zajęć zorganizowanych dla dzieci przez Sto-
warzyszenie „Między Rajem, a Piekłem”. – Zeszłoroczne 
wakacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego 
postanowiliśmy kontynuować tę inicjatywę – mówi Kor-
nelia Bem-Kozieł, przewodnicząca Stowarzyszenia „Między 
Rajem a Piekłem”. – Przy dobrej współpracy z wójtem 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastianem Nowaczkiewiczem 
udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny na organizację warsztatów dla dzieci. 
Podzieliliśmy je na trzy bloki tematyczne: warsztaty plasty-
czne, sportowe i łucznicze. Ponadto rozszerzyliśmy zajęcia 
na dwie miejscowości: Kowalę i Nowiny. Brały w nich 
udział również dzieci spoza sołectwa Szewce – Zawada. 
W sumie odwiedziło nas ponad 100 osób, a regularnie na 
zajęcia uczęszczało około 80. Plan warsztatów ułożyliśmy 
w taki sposób, aby dzieci, jeśli tylko chciały, mogły brać 

udział we wszystkich zajęciach, plastycznych, sportowych  
i łuczniczych. Każda tematyka odbywała się raz w tygodniu, 
a więc zajęcia nie kolidowały ze sobą. Frekwencja była tak 
duża, że za rok znowu planujemy zorganizowanie „Wakacji 
z pasją” – dodaje.
 Władze gminy bardzo wysoko oceniły poziom warsz-
tatów i zaangażowanie jego organizatorów – Jesteśmy bar- 
dzo zadowoleni, bo pieniądze, jakie przekazaliśmy z budżetu 
gminy na ten cel, zostały świetnie spożytkowane – mówi 
Sebastian Nowaczkiewicz – wójt gminy Sitkówka-Nowiny. 
– Warsztaty były doskonale zorganizowane i prowadzone 
w pełni profesjonalnie. Dlatego nie dziwi fakt, że zainte- 
resowanie nimi było ogromne, a frekwencja przez cały czas 

ich trwania była bardzo wysoka. To świadczy o tym, że po-
dobne inicjatywy są w gminie potrzebne. Pomimo, że te 
warsztaty są skierowane dla dzieci, to integrują także ich 
rodziców, osoby dorosłe, mieszkańców naszej gminy. Wiele 
osób bardzo mocno się w nie zaangażowało, dlatego na 
pewno warto je kontynuować – dodaje wójt.

Uczestnicy warsztatów i ich rodzice wypowiadają się o nich 
niezwykle ciepło. – To był bardzo fajny czas – mówią dzieci. 
– Braliśmy udział w zajęciach plastycznych i sportowych. 
Dużo ćwiczyliśmy i uczestniczyliśmy w różnych zabawach. 
Na zajęciach plastycznych robiliśmy różne zabawki, na 
przykład duszki. To były fajne zajęcia, dzięki którym nie 
nudziliśmy się w domach – zgodnie dodają.
 Gmina Sitkówka-Nowiny wsparła finansowo także 
wiele innych inicjatyw dla dzieci i młodzieży z jej terenu. – 
Wsparliśmy również finansowo wakacyjny wyjazd młodych 
piłkarzy z Gminnego Klubu Sportowego Nowiny na obóz 
sportowy, wyjazd Orkiestry Dętej oraz Młodzieżowych 
Drużyn pożarniczych na wakacje połączone ze szkoleniami, 
czy wyjazd młodych karateków z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Fukutenin” z Kowali na obóz treningowy – 
wymienia Sebastian Nowaczkiewicz – wójt Gminy Sitków-
ka-Nowiny. – Przekazaliśmy też wsparcie finansowe dla 

Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach na zorga- 
nizowanie wakacji w gminie. Jak widać, przez dwa miesiące 
wakacji wiele się działo i każdy mógł znaleźć coś dla siebie – 
podsumowuje wójt i już teraz zapowiada kontynuację tych 
działań w przyszłym roku. – Z całą pewnością będziemy 
wspierać dzieci i młodzież z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
w zorganizowaniu przyszłorocznych wakacji – zapewnił.   
Kolejne wakacje już za rok!

Agnieszka Olech

W Szewcach odbyły się „Wakacje z pasją”
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 letnie dni w naszej gminie upłynęły pod znakiem do-
brej zabawy, ciekawych i twórczych dokonań plastycznych, 
gier i zabaw integracyjnych, ćwiczeń rekreacyjnych na 
świeżym powietrzu, a także zajęć typowo świetlicowych. 
Każdy z młodych uczestników zajęć mógł znaleźć coś dla 
siebie. to był czas uśmiechu i radości.

 W czasie tegorocznych wakacji dzieci i młodzież z tere-
nu gminy Sitkówka – Nowiny z pewnością nie mogły się 
nudzić. Zadbał o to Gminny Ośrodek Kultury „Perła”, który 
najmłodszym mieszkańcom gminy zapewnił atrakcyjny, 
mimo, że w miejscu zamieszkania, wypoczynek. - Jak co 
roku chętnych do uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach 
nie brakowało - mówi Jacek Kania, dyrektor GOK „Perła”  
w Nowinach. - Wiele dzieci przez całe dwa miesiące 
pozostało w domach, dlatego to właśnie z myślą o nich 
powstał kolejny już projekt programu zajęć wakacyjnych 
obfitujących w ciekawe i różnorodne propozycje dla 

najmłodszych. Dzieci miały do swej dyspozycji szereg 
spotkań o charakterze sportowo – rekreacyjnym, plastycz- 
no – technicznym, literacko – teatralnym, artystycznym, 
muzyczno - tanecznym, profilaktyczno – wychowawczym  
z elementami arteterapii oraz socjoterapii – wylicza. 
 Wszystkie te zajęcia były zorganizowane przez 
doświadczonych pracowników i prowadzone w posz- 
czególnych placówkach podległych Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury „Perła” w Nowinach. - Bez wątpienia każdy mógł 
znaleźć coś ciekawego dla siebie i wybrać według własnych 
zainteresowań zajęcia spośród wielu przygotowanych pro-
pozycji – mówi Jolanta Pyk - wychowawca z Klubu Minia-
turka w Nowinach.

 W Świetlicy w Szewcach największą popularnością 
cieszyły się zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz 
całkiem nowe propozycje zajęć plastycznych, w których 
dzieci niezwykle chętnie uczestniczyły. - W ramach zajęć 
dzieci wykonały przepiękne rybki z tekturowych rolek, 
anioły, ptaki, zwierzaki z drewnianych patyczków po lo-
dach, a nawet figurki z popularnej gry Angry Birds i wiele, 

wiele innych małych dzieł – wylicza Magdalena Świąder - 
wychowawca świetlicy w Szewcach.
 Świetlica w Nowinach także nie pozwoliła na nudę. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział we 
wszystkich proponowanych zajęciach. - Najatrakcyjniej- 
sze okazały się jak zawsze zajęcia plastyczno – techni- 
czne, które zaciekawiały swoją innowacyjną formą oraz 
pomysłowością – mówi Joanna Plutka - wychowawca 
świetlicy w Nowinach. - Figurki z masy solnej, z drewnia- 
nych spinaczy, puchnąca farba, zwierzaki z balonów, czy 
fantazyjne maski - to tylko niektóre z najpopularniejszych 

propozycji – dodaje.
 Warto podkreślić, że na zorganizowanie wakacyjnego 
czasu wolnego dla dzieci pieniądze na rzecz GOK „Perła” 
w Nowinach przekazał Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. 
- Dzieci z naszej gminy, które nie miały okazji wyjechać 
na wakacje, mogły ciekawie i produktywnie spędzić letni 
czas. Niewątpliwie są bogatsze o nowe umiejętności oraz 
wrażenia z mile spędzonych dwóch wakacyjnych miesięcy. 
W kolejnych latach postaramy się, aby nasza oferta waka-
cyjna była jeszcze bogatsza – zapewnia wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny - Sebastian Nowaczkiewicz. 

Agnieszka Olech

Atrakcyjne wakacje w gminie Sitkówka - Nowiny
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 Młodzi druhowie z terenu gminy Sitkówka – Nowiny 
już po raz piąty wzięli udział w obozie zorganizowanym 
dla Młodzieżowych drużyn Pożarniczych z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego. Była to już 26 edycja tego 
wydarzenia. jego organizatorem był oddział Wojewódz-
ki związku ochotniczych Straży Pożarnych wojewódz-
twa świętokrzyskiego w Kielcach.

 Tegoroczny obóz dla członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych odbył się w dniach 12 – 25 lipca  
w Krynicy – Zdrój. Wzięło w nim udział sześćdziesięciu 
dwóch młodych sympatyków pożarnictwa z wielu gmin 
województwa świętokrzyskiego: 21 dziewczynek i 41 
chłopców. Z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny pojechało 
dwudziestu dwóch członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych -  jedenaście dziewczynek i jedenastu 
chłopców. Opiekunem i dowódcą plutonu był naczel-
nik OSP Wola Murowana - Marcin Wojcieszyński. – To 
już piąty raz, kiedy mam okazję i przyjemność być opie- 
kunem na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  
w Krynicy – Zdrój – mówi druh Wojcieszyński. - W tym 
roku wzięło w nim udział sześciu członków Młodzieżówki 
z Woli Murowanej, sześciu z Ochotniczej Straży Pożarnej 
Szewce - Zawada i dziesięciu członków OSP z Kowali. 
Młodzież została podzielona na trzy plutony i w każdym 
z nich funkcjonowały po dwie drużyny. To był bardzo 
intensywny czas, ponieważ dzieci regularnie ćwiczyły  
i startowały w wielu konkurencjach – dodaje.
 Komendantem obozu był  st. bryg. Andrzej 
Raczyński, naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szko-
lenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej. - Obozowy program obejmował zajęcia szko-
leniowe z zakresu budowy i obsługi sprzętu gaśniczego, 
udzielania pierwszej pomocy medycznej, obsługi sprzętu 
łączności, musztry, gotowości ewakuacyjnej na wy-
padek pożaru, terenoznawstwa i znajomości przepisów 
przeciwpożarowych – wymienia druh Wojcieszyński. 
- Podsumowaniem był bieg patrolowy sprawdzający 
zdobyte przez uczestników umiejętności we wszyst-
kich dziedzinach szkolenia oraz zawody sportowo – 
pożarnicze – dodaje. 
 W programie obozu ujęto również zajęcia o charak-
terze rekreacyjno - wypoczynkowym. - Uczestnicy obozu 
wzięli udział w ślizgawce na lodowisku MOSiR, korzystali 
z metalowej sankostrady, zapoznali się z historią miasta  
i zobaczyli najbardziej charakterystyczne miejsca: Pijalnie, 
Stary i Nowy Dom Zdrojowy, Deptak, Park Zdrojowy i Park 
Słotwiński. – mówi Marcin Wojcieszyński. -  Ponadto uczes- 
tniczyli w wycieczce kolejką gondolową na Jaworzynę 
Krynicką i w pieszej wyprawie na Górę Parkową. Wybrali 
się także do basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej 
i do Szczawnicy. Po wielu przygotowaniach i próbach 
na stadionie sportowym w Krynicy – Zdroju odbyła się 

uroczystość ślubowania i pasowania pierwszorocznych 
uczestników obozu na członka Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych – dodaje Wojcieszyński.
 Wszystkim uczestnikom obozu szkoleniowego 
zostały wręczone dyplomy ukończenia kursu dowód-
ców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz nadane 
brązowe, srebrne i złote odznaki. Za wzorową postawę 
oraz uzyskane wyniki w biegu patrolowym i zawodach 
sportowo - pożarniczych uczestnicy otrzymali nagrody. 
- Obozy szkoleniowe dla członków Młodzieżówek to cen-
na inicjatywa propagująca ochronę przeciwpożarową 
i mająca na celu budowanie bezpośredniego zaplecza 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych, jednego z głównych 
filarów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 
mówi druh Wojcieszyński. - Wielu uczestników poprzed- 
nich edycji obozów zasiliło szeregi Państwowej Straży 
Pożarnej, co jest zasługą m.in. kadry opiekunów, którzy 
zarazili młodzież chęcią pomocy drugiemu człowiekowi 
– dodaje.
 Obóz został sfinansowany przez organizatora - 
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych województwa świętokrzyskiego w Kiel-
cach. Swój finansowy wkład mieli również Urząd Gminy 
Sitkówka - Nowiny oraz rodzice obozowych dzieci. – 
Szczególne podziękowania kierujemy do wójta Gminy 
Sitkówka - Nowiny oraz Radnych za olbrzymie wsparcie, 
dzięki któremu rodzice uczestników obozu dopłacili dużo 
mniejsze środki – podziękował opiekun obozowiczów - 
druh Marcin Wojcieszyński. 
 Program obozu, zarówno szkoleniowy, jak i rek-
reacyjno - wypoczynkowy, został zrealizowany także 
dzięki gościnności i uprzejmości wielu instytucji, m.in.: 
Firmy Usługowej Paweł Węglarz, MOSiR, Jednostki Ra-
towniczo - Gaśniczej PSP i Zarządu Kolei Gondolowej 
Jaworzyna Krynicka w Krynicy – Zdrój. Swoim wkładem 
niewątpliwie zwiększyli atrakcyjność obozu dla młodych 
adeptów sztuki pożarniczej. 

Redakcja

Młodzi strażacy szkolili się 
podczas obozu w Krynicy - Zdrój
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 LOTTO Poland Bike Marathon wraca na ziemię 
świętokrzyską. W sobotę 12 września w gminie Sitkówka-
Nowiny koło Kielc odbędzie się trzynasty spośród 16 te-
gorocznych etapów cyklu wyścigów amatorów na rowe- 
rach górskich, organizowanych przez Grzegorza Wajsa. To 
będzie absolutny debiut. Kolarski peleton LOTTO Poland 
Bike Marathon zawita do gminy Sitkówka-Nowiny pierwszy 
raz w swojej historii. Kolorowe Miasteczko Poland Bike, 
Biuro Zawodów, start i meta wyścigów znajdą się na Placu 
Festynowym, przy ul. Perłowej w Nowinach. To będzie 
zarazem drugi etap zaliczany do klasyfikacji górskiej „Ko-
rona Świętokrzyska” w ramach LOTTO Poland Bike Mara-
thon. 

 - Z wielką radością wracamy w Góry Świętokrzyskie 
- mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grze-
gorz Wajs. – Tym razem czeka nas prawdziwy debiut na 
wymagającej i technicznej trasie w gminie Sitkówka-Nowiny. 
Należy pamiętać, że na trzech etapach w województwie 
świętokrzyskim (Wąchock, Sitkówka-Nowiny, Kielce), 
zaliczanych do „Korony Świętokrzyskiej”, obowiązuje 
zwiększona punktacja do klasyfikacji generalnej LOTTO Po-
land Bike Marathon. Wystartować może każdy, wystarczy 
mieć rower i kask. Zapraszam całe rodziny w sobotę 12 
września do gminy Sitkówka-Nowiny!

 Rywalizacja rozegra się tradycyjnie na trzech dys-
tansach: MAX (50 km), MINI (25 km) oraz FAN (7 km - dla 
uczniów i uczennic szkół podstawowych, otwarte mis-
trzostwa gminy Sitkówka-Nowiny w kolarstwie górskim). 
Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross 
będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

 XIII etap LOTTO Poland Bike Marathon 2015 organi-
zowany jest we współpracy z Urzędem Gminy Sitkówka-
Nowiny. Honorowy patronat – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego.

BIURO ZAWODóW

Miasteczko Poland Bike (26-052 Nowiny, ul. Perłowa, Plac 
Festynowy) – 11 września (piątek) godz. 17.00-20.00 oraz 
12 września (sobota) godz. 8.30-11.00 (dystans FAN) i godz. 
8.30-12.00 (dystanse MINI i MAX)

PROGRAM ZAWODóW

8.30-11.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN)
8.30-12.00 - zapisy w Biurze Zawodów 
(dystanse MINI i MAX)
9.00-10.30 - zapisy w Chatce Małolatka (dystans Mini Cross)
10.45 - start Mini Cross (2-4 i 5-6 lat) na terenie Miasteczka 
Poland Bike
11.10 - ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN (sek-
tor I - rocznik 2001-2002, sektor II - rocznik 2003-2004, sektor 
III - rocznik 2005-2006, sektor IV rocznik 2007-2008)
11.15 - start dystansu FAN (7 km)
12.20 - ustawianie zawodników w sektorach (I-X) na starcie 
dystansów MAX i MINI

12.30 - start dystansów MAX (50 km) i MINI (25 km)
13.00 - dekoracja dystansów FAN i Mini Cross 
oraz losowanie nagród dla uczestników 
15.45 - dekoracja dystansów MINI i MAX oraz losowanie 
nagród dla uczestników

DODATKOWE INFORMACJE

 Podczas maratonu będzie funkcjonował elektroniczny 
system pomiaru czasu (start i meta) oraz na trasie kontrolna 
mata elektronicznego pomiaru czasu. Po zakończeniu za-
wodów zawodnicy otrzymają swój wynik SMSem (warunek 
- przy rejestracji należy podać nr telefonu komórkowe-
go). W Miasteczku Poland Bike będzie można skorzystać  
z bezpłatnego serwisu rowerowego firm OLSH i Beat Bike 
(regulacje sprzętu, hamulce, przerzutki, wymiana dętek, 
serwis postartowy). Dla wszystkich uczestników mara-
tonu bufety na trasie i w Miasteczku Poland Bike („kolarski 
makaron”, ciasta, ciasteczka, owoce, batony, napoje, izo- 
toniki itp.). Dla dzieci – Chatka Małolatka (malowanie bu- 
ziek, zajęcia i zabawy plastyczne, edukacyjne i integracyjne 
konkursy pod okiem wyspecjalizowanych animatorów).

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Po-
land.Bike.Marathon

12 września: LOTTO Poland Bike 
Marathon zadebiutuje w Nowinach
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