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W sobotę, 12 września w gminie Sitkówka-Nowiny odbył się trzynasty spośród 
16 tegorocznych etapów cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich, 
organizowanych przez Grzegorza Wajsa. Kolarski peleton LOTTO Poland Bike 
Marathon zawitał do gminy Sitkówka-Nowiny pierwszy raz w swojej historii.  
W wyścigu wystartowało ponad pół tysiąca zawodników z kraju i z zagranicy.

LOTTO Poland Bike Marathon zagościł w Nowinach
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	 W	sobotę,	12	września	w	gminie	Sitkówka-Nowiny	odbył	
się	 trzynasty	 spośród	 16	 tegorocznych	 etapów	 cyklu	wyści-
gów	amatorów	na	rowerach	górskich,	organizowanych	przez	
Grzegorza	Wajsa.	Kolarski	peleton	LOTTO	Poland	Bike	Mara-
thon	zawitał	do	gminy	Sitkówka-Nowiny	pierwszy	raz	w	swo-
jej	 historii.	 W	wyścigu	 wystartowało	 ponad	 pół	 tysiąca	 za-
wodników	z	kraju	i	z	zagranicy.

	 Pomysł	 na	 zorganizowanie	 tutaj	 tak	 zwanej	 „Korony	
Świętokrzyskiej”	przyświecał	mi	już	trzy	lata	temu.	Idea	była	
taka,	żeby	promować	świętokrzyskie	na	Mazowszu,	a	Mazo- 
wsze	w	 świętokrzyskim.	W	 końcu	w	 2015	 roku	 nasze	 plany	
doszły	do	 skutku.	W	 ramach	wyścigu	odbyły	 się	 trzy	etapy	
„Korony	Świętokrzyskiej”.	Pierwszy	z	nich	był	w	Wąchocku,	
drugi	w	Nowinach,	a	trzeci	finałowy	etap	będzie	w	Kielcach	
podczas	Międzynarodowych	Targów	Bike	Expo	–	mówi	Grze-
gorz	Wajs	organizator	wyścigów	 i	dodaje,	że	gmina	Sitków-
ka-Nowiny	 znana	 jest	 w	 świecie	 kolarskim	 i	 rowerowych	
maratończyków.	–	Tutejsza	trasa	jest	uznana	za	jedną	z	lep-
szych	w	Polsce.	Dlatego	też	wybór	tego	miejsca	to	nie	przy-
padek.	 Nawiązaliśmy	 bardzo	 dobrą	 współpracę	 z	 panem	
wójtem	 i	 dzięki	 temu	 jesteśmy	 tutaj	 –	 zaznacza	 Grzegorz	
Wajs	 i	podkreśla,	 że	nowińska	 trasa	 jest	 jedną	z	najbardziej	
wymagających	 i	 najtrudniejszych.	 –	 Trasy	 i	 szlaki	 rowerowe	
to	 perełka	 województwa	 świętokrzyskiego.	 Faktycznie	
trasa	w	Nowinach	jest	bardzo	wymagająca,	ale	przez	to	naj- 
bardziej	 ciekawa.	Były	„prawdziwe”	góry,	mozolne	wspina-
czki,	szalone	zjazdy	i	bardzo	techniczne	„single”.	Istny	raj	dla	
miłośników	kolarstwa	górskiego	–	dodaje.
	 Kolorowe	 Miasteczko	 Poland	 Bike,	 Biuro	 Zawodów,	
start	 i	meta	wyścigów	stanęły	na	płycie	stadionu	w	Nowin-
ach.	Współorganizatorem	wydarzenia	była	Gmina	Sitkówka-
Nowiny.	 –	 Ten	 maraton	 to	 zdecydowanie	 jedna	 z	 lepszych	
okazji	 do	 promocji	 naszej	 gminy.	 Organizatorzy	 zadbali	 
o	prezentację	 jej	walorów	w	wielu	 folderach	 reklamowych.	
Zjechali	do	nas	najlepsi	 kolarze	nie	 tylko	z	Polski,	 ale	 i	 z	 za-
granicy.	Wszyscy	podkreślają,	że	są	pod	wrażeniem	naszych	
szlaków,	 które	 przecież	 my	 doskonale	 znamy.	 Jak	 się	 jed-
nak	 okazuje,	 dla	 naszych	 gości	 olbrzymim	 zaskoczeniem	
jest	 fakt,	 że	 tutaj,	w	 takiej	okolicy	 są	 typowo	górskie	 trasy,	
gdzie	chociażby	na	długości	50	km	suma	przewyższeń	sięga	
około	 tysiąca	 metrów.	 Są	 trudne	 podjazdy	 i	 zjazdy.	 Był	 to	
bardzo	 wymagający	 wyścig.	 Po	 wstępnych	 rozmowach	

ustaliliśmy,	 że	 ten	 maraton	 zagości	 u	 nas	 na	 stałe	 –	 mówi	
wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	
Wpisuje	się	on	doskonale	w	naszą	koncepcję	rozwoju	gminy.	
Od	 dawna	 stawialiśmy	 na	 sport,	 a	 wycieczki	 rowerowe	 po	
gminie	 organizowaliśmy	 po	 to,	 aby	 skupiać	 mieszkańców,	
integrować	ich	i	pokazać	piękno	naszych	szlaków.	To	piękno,	
które	doceniają	dzisiaj	kolarze	z	całej	Polski	–	podkreśla	wójt	
Nowaczkiewicz.
	 Pod	 wrażeniem	 organizacji	 zawodów	 byli	 nie	 tylko	
biorący	w	nich	 udział	 uczestnicy,	 ale	 też	 zaproszeni	 goście.	
–	 Skala	 wydarzenia	 i	 ilość	 ludzi,	 jacy	 przyjechali	 na	 ziemię	
świętokrzyską	do	gminy	Sitkówka-Nowiny,	robią	niesamow-
ite	 wrażenie.	 Jest	 tu	 grubo	 powyżej	 500	 osób	 z	 całej	 Pol-
ski,	 którzy	 poświęcili	 swój	 weekend	 i	 przyjechali	 mocować	
się	 z	 najtrudniejszą	 trasą	 w	 bike	 maratonach	 tegorocz- 
nej	 edycji.	 Pokazuje	 to,	 że	 gmina	 Sitkówka-Nowiny,	 że	
ziemia	 świętokrzyska	 ma	 się	 czym	 pochwalić,	 jeśli	 chodzi	 
o	 turystykę	 rowerową.	Do	nas	 naprawdę	warto	przyjechać	
–	 przekonywał	 Jacek	 Kowalczyk	 –	 dyrektor	 Departamentu	
Promocji,	Edukacji,	Kultury,	Sportu	i		Turystyki	Województwa	
Świętokrzyskiego.
	 W	 Miasteczku	 Poland	 Bike	 można	 było	 skorzystać	 
z	 bezpłatnego	 serwisu	 rowerowego,	 a	 dla	 wszystkich	 ucz-
estników	maratonu	organizatorzy	zapewnili	bufety	na	trasie	 
i	w	Miasteczku.	Wiele	atrakcji	zapewniono	także	najmłodszym	
uczestnikom	wyścigu,	dla	których	stanęła	Chatka	Małolatka,	
gdzie	 odbyły	 się	 zajęcia	 i	 zabawy	 plastyczne,	 edukacyjne,	 
a	także	liczne	konkursy.

	 Dekoracji	 zawodników	 dokonał	 wójt	 gminy	 Sitkówka-
Nowiny	 Sebastian	Nowaczkiewicz	wraz	 ze	 swoim	 zastępcą	
Łukaszem	 Barwinkiem	 oraz	 organizatorem	 Grzegorzem	
Wajsem	 i	 Jackiem	 Kowalczykiem	 –	 dyrektorem	 Depar-
tamentu	 Promocji,	 Edukacji,	 Kultury,	 Sportu	 i	 	 Turystyki	
Urzędu	 Marszałkowskiego.	 Nagrody	 wręczał	 również	
wiceprzewodniczący	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Michał	
Kurtek,	 który	 podczas	 wyścigu	 ukończył	 trasę	 MINI	 
o	długości	25	km.
	 XIII	 etap	 LOTTO	 Poland	 Bike	 Marathon	 2015	 został	
zorganizowany	 we	 współpracy	 z	 Urzędem	 Gminy	 Sitków-
ka-Nowiny.	 Honorowy	 patronat	 nad	 wydarzeniem	 objął	
Marszałek	Województwa	Świętokrzyskiego	Adam	Jarubas

Agnieszka Olech

Rusza konkurs fotograficzny „ROK W OBIEKTYWIE”!
Jego	pierwsza	odsłona	nosi	tytuł	„KOLORY	JESIENI	ŚWIĘTOKRZYSKIEJ	ZIEMI”.	Wszystkich	zaintereso-
wanych	fotografią	zapraszamy	do	udziału!

Wkrótce	 jesień	otuli	 nas	 kolorami,	 odcieniami	 czerwieni,	 żółci,	 brązu	 i	 zieleni.	 Szeleszczące	 liście,	wieczorne	
mgły,	odlatujące	ptaki…
Czy	uda	się	uchwycić	ten	magiczny	czas	jesieni?
Jeśli	masz	aparat	fotograficzny	i	pasjonują	Cię	obrazy	zatrzymane	w	kadrze	–	to	do	dzieła!!!
Czekamy	właśnie	na	ciebie.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz,

Wojewoda Świętokrzyski, Bożentyna Pałka-Koruba,
Świętokrzyski Kurator Oświaty, Małgorzata Muzoł.

Patronat medialny objęła gazeta „ECHO DNIA”.

Regulamin	konkursu
Prace	należy	przesyłać	do	4	listopada	2015	r.	na	adres:	GOK	„Perła”	ul.	Perłowa	1	26-052	Nowiny	z	dopiskiem:	
Konkurs	Fotograficzny	„KOLORY	JESIENI	ŚWIĘTOKRZYSKIEJ	ZIEMI”.

SERDECZNIE	ZAPRASZAMY

LOTTO Poland Bike Marathon zagościł w Nowinach
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	 Podczas	 ostatniego	 posiedzenia	 sesji	 nadzwyczajnej	
gminy	Sitkówka	-	Nowiny	Rada	Gminy	podjęła	uchwałę	in-
tencyjną	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 włączenie	 tere-
nów	położonych	na	terenie	gminy	Sitkówka	–	Nowiny,	ob-
ręb	geodezyjny	Wola	Murowana,	w	obszar	Specjalnej	Stre-
fy	Ekonomicznej	„Starachowice”.	Władze	gminy	chcą	dzię-
ki	temu	ściągnąć	nowych	inwestorów,	którzy	dadzą	nowe	
miejsca	pracy.	Gościem	specjalnym	sesji	nadzwyczajnej	był	
Cezary	Tkaczyk	 -	Prezes	Zarządu	Specjalnej	Strefy	Ekono-
micznej	„Starachowice”.

	 -	 Specjalna	 Strefa	 Ekonomiczna	 (SSE)	 to	 taki	 obszar	
naszego	 kraju,	 który	 cieszy	 się	 specjalnymi	 przywilejami	
podatkowymi.	 Oczywiście	 jest	 to	 obszar	 niezamieszkały,	
przeznaczony	 pod	 działalność	 przemysłową,	 taki,	 gdzie	
inwestorzy	 mogą	 się	 bez	 przeszkód	 rozwijać	 –	 tłumaczy	
Cezary	 Tkaczyk	 Prezes	 Zarządu	 Specjalnej	 Strefy	 Eko-
nomicznej	 „Starachowice”,	 który	 podczas	 posiedzenia	
sesji	 nadzwyczajnej	 przedstawił	 radnym	korzyści	 płynące	 
z	włączenia	 terenów	 inwestycyjnych	 do	 Specjalnej	 Strefy	

Ekonomicznej,	 a	 także	 zapoznał	 ich	 z	 zasadami	 jej	 funkc-
jonowania.
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 władze	 gminy	 Sitkówka	 -	
Nowiny	 rozmowy	 ministerialne	 na	 temat	 włączenia	 ter-
enów	 inwestycyjnych	 do	 Specjalnej	 Strefy	 Ekonomicznej	
rozpoczęły	już	na	początku	bieżącego	roku.	–	Na	początku	
roku	spotkałem	się	w	Warszawie	z	Wiceministrem	Gospo-
darki	Arkadiuszem	Bąkiem.	Celem	naszego	spotkania	było	
omówienie	możliwości	stworzenia	na	naszym	terenie	Spec-

jalnej	 Strefy	 Ekonomicznej	 –	mówi	 Sebastian	 Nowaczkie-
wicz	wójt	gminy	Sitkówka	-	Nowiny.	–	Kolejnym	krokiem	do	
utworzenia	SSE	było	podjęcie	przez	Radę	Gminy	uchwały	
intencyjnej	w	tej	sprawie.	Teraz	za	pośrednictwem	Zarządu	
SSE,	Zarządu	Województwa	i	Ministerstwa	Gospodarki	do-
kumenty	zostaną	przekazane	do	Rady	Ministrów,	która	to	
podejmie	ostateczną	decyzję	 i	mamy	nadzieję,	 że	 finalnie	
wyda	rozporządzenie	w	sprawie	włączenia	terenów	w	Woli	
Murowanej	do	SSE.	To	bardzo	skomplikowana	procedura.	
Zależy	nam	jednak	na	tym,	bo	dzięki	nowym	inwestorom,	
którzy	 zdecydowanie	 chętniej	 inwestują	 na	 terenach	
należących	do	SSE,	zyska	nie	tylko	gmina,	ale	przede	wszyst-
kim	mieszkańcy.	Gmina	zyskuje	podatek	od	nieruchomości	
oraz	udział	w	podatku	CIT	 inwestora.	Te	 środki	będziemy	
mogli	wykorzystać	na	nasze	 inwestycje.	Mieszkańcy	nato-
miast	 mogą	 zyskać	 nowe	 miejsca	 pracy,	 co	 dla	 nas	 jest	 
szczególnie	istotne	–	zaznacza	wójt	Nowaczkiewicz.
	 Jak	 podkreślał	 obecny	 podczas	 posiedzenia	 sesji	
Cezary	 Tkaczyk	 Prezes	 Zarządu	 Specjalnej	 Strefy	 Eko-
nomicznej	 „Starachowice”,	 gmina	 Sitkówka-Nowiny	 to	
doskonałe	 miejsce	 do	 inwestowania.	 –	 Myślę,	 że	 przy	

dobrej	 współpracy	 z	 władzami	 gminy	 i	 dobrej	 promocji	
terenów	 inwestycyjnych,	 które	 mamy	 nadzieję	 zostaną	
wciągnięte	do	SSE,	będzie	to	jedno	z	lepszych	miejsc	do	in-
westowania	w	naszym	województwie	–	przekonuje	Cezary	
Tkaczyk	 Prezes	 Zarządu	 SSE	 „Starachowice”,	 dodając,	 że	
utworzenie	w	gminie	Sitkówka	-	Nowiny	SSE	zdecydowanie	
pomoże	w	jej	rozwoju.

Agnieszka Olech

Gmina Sitkówka - Nowiny stara się  
o włączenie terenów inwestycyjnych  
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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	 Opracowywany	 dokument	 to	 długookresowy	 plan	
działania,	który	jasno	określi	główne	cele	rozwoju	gminy.	
Wyznaczy	 także	 działania	 niezbędne	 do	 ich	 realizacji.	
Odpowie	na	bardzo	ważne	pytanie:	co	należy	zrobić,	aby	
rozwijać	się	i	zaspakajać	potrzeby	mieszkańców.

	 Tworzenie	 strategii	 skupia	 się	 na	 opracowaniu	 takie- 
go	 systemu,	w	 którym	mieszkańcy,	 instytucje	 i	 podmioty	
władzy	będą	mogły	podjąć	wspólne	działania	na	rzecz	ro-
zwoju	gminy.	–	Strategia	Rozwoju	Gminy	będzie	niezwykle	
ważnym	 dokumentem	 pomocniczym,	 który	 wskaże	 kie 
runki	rozwoju.	Zostaną	one	wyznaczone	przez	konsultacje	
społeczne,	czyli	przez	mieszkańców	naszej	gminy	–	mówi	
Witold	 Mroczek	 specjalista	 ds.	 pozyskiwania	 funduszy	
zewnętrznych	 z	 Urzędu	 Gminy	 w	 Nowinach.	 –	 Jest	 to	
również	 przedstawienie	 stanu	 obecnego	 gminy,	 czyli	 jej	
diagnoza	 społeczno-gospodarcza.	 Strategia	 ma	 służyć	
dwóm	celom.	Pierwszym	z	nich	jest	ukazanie	włodarzom,	
jakie	 problemy	 ma	 nasze	 społeczeństwo.	 Drugim	 celem	
jest	wskazanie	konkretnych	działań	prowadzących	do	real-
izacji	założeń.	Strategia	jest	bardzo	ważnym	dokumentem,	
który	jest	wymagany	do	aplikowania	o	wszelkie	środki	uni-
jne.	Tak	więc	wszystkie	 inwestycje,	które	gmina	chciałaby	
w	przyszłości	przeprowadzić	i	starać	się	o	dofinansowanie,	
muszą	być	w	nim	ujęte		–	dodaje.
	 Na	spotkaniu	omawiana	była	wstępna	diagnoza	gminy	
Sitkówka-Nowiny.	 Podczas	 rozmów	 określono	 jej	 mocne	 
i	słabe	strony	oraz	szanse	i	zagrożenia	rozwoju.	–	Od	maja	

były	prowadzone	konsultacje	społeczne	na	podstawie	an-
kiet	–	mówi	Sebastian	Nowaczkiewicz	wójt	gminy	Sitków-
ka-Nowiny.	–	Ankiety	były	dołączone	do	majowego	„Głosu	
Nowin”,	 można	 je	 było	 także	 pobrać	 w	 formie	 elektro- 
nicznej	 z	 naszej	 strony	 internetowej.	Wypełnione	 ankiety	
mieszkańcy	 składali	w	Urzędzie	Gminy	 lub	wysyłali	drogą	
mailową.	Pytania,	 które	 się	w	nich	znalazły,	miały	przede	
wszystkim	 wskazać,	 jakie	 są	 silne	 i	 słabe	 strony	 gminy.	
Obecnie	 chcemy	 wyjść	 na	 przeciw	 potrzebom	 naszych	
mieszańców	 i	 poznać	 zdanie	 jak	 największej	 liczby	 osób,	
tym	 samym	 przedłużamy	 okres	 składania	 ankiet.	 Każdy	
głos	mieszkańców	naszej	gminy	jest	dla	nas	istotny,	dlatego	
zachęcam	do	ich	wypełniania	–	dodaje	wójt.
	 Do	 tej	 pory	mieszkańcy	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 jako	
główną,	 niezbędną	 drogę	 rozwoju	 wskazali	 rozwój	 infra- 
struktury	drogowej.	Zaraz	po	niej	istnieje	wyraźna	potrze-
ba	 rozwoju	 kultury	 i	 oświaty	 –	 To	 dla	 nas	 drogowskaz,	 
w	którym	kierunku	mamy	podążać	–	mówi	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz.	–	Mieszkańcy	dali	nam	wyraźny	sygnał,	że	
powinniśmy	 rozszerzać	 infrastrukturę	 drogową.	 Ponad- 
to	jest	wiele	osiedli	i	miejsc,	gdzie	powstała	zabudowa	jed-
norodzinna	 i	 tam	brakuje	nie	 tylko	dróg,	ale	 także	kanali- 
zacji	 i	wodociągów.	 Te	przyłącza	muszą	powstawać.	 Jeśli	
chodzi	 o	 kierunki	 rozwoju,	 powinniśmy	 również	 mieć	 na	
uwadze	 ludzi	 młodych.	 Konsultacje	 społeczne	 wskazują,	
że	 istnieje	 potrzeba	 zapewnienia	 miejsc	 przedszkolnych.	
Niezwykle	 istotny	 jest	 także	 rozwój	 szkół	 podstawowych	 
i	szkół	gimnazjalnych.	Na	pewno	też	strategicznym	kierun- 
kiem	 jest	 rozwój	 bazy	 dla	młodzieży,	 gdzie	 będzie	mogła	
spędzać	 wolny	 czas,	 czyli	 na	 pewno	 rozwój	 Gminnego	
Ośrodka	Kultury.	Jeżeli	chodzi	o	przedsiębiorczość,	oczeki-
wanym	kierunkiem	jest	stwarzanie	warunków	do	tego,	aby	
zachęcać	 inwestorów	 i	przedsiębiorców	do	 inwestowania	
w	naszej	gminie.	Przypominam,	że	mieszkańcy	nadal	mogą	

decydować,	 jakie	 powinny	 być	 kierunki	 rozwoju	 gminy,	
dlatego	 czekamy	 na	wszelkie	 pomysły	 i	 sugestie.	 Zapew-
niam,	że	wszystkie	będą	rozpatrzone	–	dodaje	wójt.
Dokument	 Strategii	 Rozwoju	 Gminy	 Sitkówka	 -	 Nowiny	
przez	 kilka	 najbliższych	 lat	 będzie	 najważniejszym	 doku-
mentem	planistycznym	gminy.	Określi	podstawowe	wizje,	
misje	 oraz	 cele	 strategiczne	 mające	 na	 celu	 aktywizację	
różnych	kierunków	jej	rozwoju.

Agnieszka Olech

Trwają pracę nad Strategią Rozwoju Gminy 
Sitkówka - Nowiny na lata 2016 – 2020
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	 Przez	dwa	dni	w	trzech	gminach	–	Sitkówka-Nowiny,	
Chęciny	i	Morawica	–	należących	do	obszaru	Lokalnej	Gru-
py	Działania	„Perły	Czarnej	Nidy”	prowadzone	były	kon-
sultacje	społeczne	w	sprawie	tworzenia	Lokalnej	Strategii	
Rozwoju,	którą	LGD	będzie	realizować	w	obecnym	czasie	
programowania	PROW	2014-2020.	Spotkanie	w	gminie	Sit-
kówka-Nowiny	odbyło	się	w	budynku	Urzędu	Gminy.

	 Celem	 spotkań	 konsultacyjnych,	 które	 odbyły	 się	 na	
obszarze	 trzech	 gmin	 było	 przeprowadzenie	 diagnozy	
potrzeb	mieszkańców	 oraz	 analizy	 SWOT	 określającej	 sil-
ne	 i	 słabe	 strony	oraz	 szanse	 i	 zagrożenia	dla	gmin.	Pod-
czas	konsultacji,	w	których	udział	wzięło	łącznie	ponad	80	
osób,	wypracowano	wnioski,	na	podstawie	których	zosta-
ną	określone	cele	i	kierunki	rozwoju	na	najbliższe	lata.
	 Były	to	pierwsze,	ale	nie	ostatnie	spotkania	w	tej	spra-
wie.	 Ponieważ	 dofinansowanie	 ze	 środków	 Lokalnej	 Gru-
py	Działania	„Perły	Czarnej	Nidy”	uzy-

skać	będą	mogły	tylko	takie	przedsięwzięcia,	które	znajdą	
się	w	Strategii	ciągle	zachęcamy	do	włączenia	się	do	prac	
nad	 Lokalnej	 Strategii	 Rozwoju.	 Szczególnie	 mocno	 za-
praszamy	 przedsiębiorców	 i	 tych,	 którzy	 planują	 urucho-
mić	działalność	gospodarczą,	ponieważ	to	właśnie	dla	nich	
przeznaczymy	co	najmniej	połowę	swojego	budżetu.	W	nie-
długim	czasie	odbędą	się	kolejne	spotkania,	tym	razem	ze-
społu	ds.	opracowania	LSR,	jednak	w	dalszym	ciągu	można	
do	tego	zespołu	dołączyć.	O	terminach	i	miejscach	będzie-
my	informować	Państwa	na	bieżąco	za	pośrednictwem	na-
szej	strony	internetowej	pod	adresem	www.perlycn.pl	oraz	
stron	internetowych	gmin.	Zapraszamy	także	do	kontaktu	
e-mailowego:	biuro@perlycn.pl,	telefonicznego	pod	nr	tel.	
41	311	46	91	wew.	304,	305	lub	osobistego	w	biurze	Lokalnej	
Grupy	Działania	„Perły	Czarnej	Nidy”	w	Morawicy,	ul.	Spa-
cerowa	7.

LGD „Perły Czarnej Nidy”

Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania 
Lokalnej Strategii Rozwoju

	 Niezwykle	emocjonujący	okazał	się	być	mecz	w	piłkę	
siatkową,	jaki	rozegrali	samorządowcy	z	terenu	gminy	Sit-
kówka-Nowiny	z	przedstawicielami	firmy	Dyckerhoff	Pol-
ska,	która	swoją	siedzibę	ma	w	Nowinach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 W	 sportowe	 szranki	 stanęli	 nasi	 samorządowcy	 
z	 przedstawicielami	 firmy	Dyckerhoff	 Polska.	 Prowadzeni	
przez	 wójta	 Sebastiana	 Nowaczkiewicza	 samorządowcy	
z	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 udowodnili	 wysoką	 formę	
wygrywając	 z	 rywalami	 3:2	 w	 tie-breaku.	 Rywalizacja	

pomiędzy	 obiema	 drużynami	 była	 na	 najwyższym	 pozi-
omie,	ale	jak	podkreślano	zacięta	tylko	na	boisku.	-	Z	firmą	
Dyckerhoff	Polska	ściśle	współpracujemy	-	zapewnia	Sebas-
tian	Nowaczkiewicz,	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny.	-	Jest	to	
jedna	z	największych	firm	znajdujących	się	na	terenie	naszej	
gminy.	 Tego	 typu	 spotkania	 sportowe	 pomagają	 nam	 le- 
piej	 się	 poznać	 i	 zacieśniać	 wzajemne	 relacje	 -	 zaznacza	
wójt	 Nowaczkiewicz,	 który	 wraz	 z	 całą	 drużyną	 nie	 krył	
zadowolenia	z	wygranej.	-	Po	wyrównanej	walce,	w	której	
doprowadziliśmy	 do	 tie-breaka	 udało	 nam	 się	 wygrać.	
Okazało	się,	że	zgraną	drużyną	jesteśmy	również	na	boisku	
-	podkreśla	wójt.
	 W	meczu	w	piłkę	siatkową	wystartowały	dwie	drużyny.	
Trzeba	przyznać,	 że	emocje	były	ogromne,	bo	zawodnicy	
szli	niemalże	łeb	w	łeb.	Zabawa	była	znakomita,	a	na	uwagę	
zasługuje	 fakt,	 że	 przeprowadzona	 została	 w	 iście	 spor-
towej	atmosferze	z	zachowaniem	wszelkich	zasad	gry	fair	
play.	Nowińscy	samorządowcy	oraz	przedstawiciele	 firmy	
Dyckerhoff	 Polska	 rozegrali	 turniej	 siatkowy	 w	 hali	 spor-
towej	Zespołu	Szkół	Ponadpodstawowych	w	Nowinach.

Agnieszka Olech                               

Samorządowcy kontra Dyckerhoff
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	 W	szkołach	w	całej	Polsce,	jak	i	w	gminie	Sitkówka	–	
Nowiny,	zakończyły	się	wakacje.	W	szkolnych	murach	poja-
wili	się	odświętnie	ubrani	uczniowie	gotowi	podjąć	kolej-
ne	wyzwanie,	jakim	będzie	edukacja	w	nowym	roku	szkol-
nym.	To	czas	nauki,	ale	i	wielu	szkolnych,	ciekawych	inicja-
tyw.
	 Uroczystości	rozpoczęcia	roku	szkolnego	poprzedziły	
msze	 święte,	w	których	wzięli	 udział	 zarówno	uczniowie,	
jak	 i	 grono	 nauczycielskie.	 Po	 dwumiesięcznych	 wakac-
jach,	we	wtorek	1	września,	uczniowie	ponownie	przekro- 
czyli	 szkolne	 mury.	 Tradycyjnie	 wprowadzono	 sztandary	 
i	odśpiewano	hymn.	Wypoczętą	młodzież,	dzieci	i	ich	rodzi- 
ców	powitali	dyrektorzy	i	grono	pedagogiczne.
	 W	 uroczystościach	 szkolnych	w	wybranych	 szkołach	
gościły	władze	samorządowe.	Wójt	Sebastian	Nowaczkie-
wicz	 życzył	 uczniom,	 rodzicom	 i	 nauczycielom	owocnego	
roku	szkolnego,	dobrej	współpracy	i	wielu	sukcesów.	–	Jak	

co	 roku,	 1	 września	 spotykamy	 się	 w	 szkolnych	 murach,	
żeby	 przywitać	 nadchodzący	 rok	 szkolny	 –	 mówił	 wójt	
Sebastian	Nowaczkiewicz.	 –	 Po	 ponad	 dwóch	miesiącach	
odpoczynku	czas	powrócić	do	obowiązków	i	ciężkiej	pracy	
w	szkolnych	ławach.	U	progu	nowego	roku	szkolnego	życzę	

wszystkim	ogromu	wytrwałości,	 zapału	 i	 chęci	do	zdoby-
wania	 wiedzy.	 Dla	 wszystkich	 dużo	 cierpliwości,	 zdrowia	 
i	wiary	we	własne	możliwości.	Niech	ten	rok	szkolny	będzie	
dla	każdego	uwieńczony	osobistą	satysfakcją	–	dodał	wójt,	
apelując	 do	 wszystkich	 o	 zachowanie	 wszelkich	 zasad	
bezpieczeństwa	w	nowym	roku	szkolnym	i	rozdając	opaski	

odblaskowe.
	 Pierwszy	 dzień	 szkoły	 był	 wyjątkowy	 dla	 pierwsza-
ków	 z	 Kowali.	 Tradycyjnie	 już,	 1	 września,	 odbyło	 się	 tu	
uroczyste	ślubowanie.	Oficjalnie	w	poczet	uczniów	szkoły	
przyjęto	 trzynastu	 uczniów.	 Pasowania	 dokonał	 wójt	 Se-

bastian	Nowaczkiewicz.	Maluchy	złożyły	przysięgę	i	z	dumą	
przyjęły	gratulacje.
	 Na	 terenie	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 rok	 szkolny	
rozpoczęło	 łącznie	 313	 przedszkolaków	 i	 916	 uczniów,	 to	 
o	30	więcej	 niż	w	 roku	ubiegłym.	 I	 tak:	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Nowinach	naukę	rozpoczęło	476	uczniów,	w	tym	
107	pierwszaków,	w	Publicznym	Gimnazjum	244	uczniów,	
a	w	 Zasadniczej	 Szkole	 Zawodowej	 29.	W	 Szkole	 Podsta-
wowej	 w	 Kowali	 w	 tym	 roku	 zgłębiać	 wiedzę	 będzie	 74	
uczniów,	w	 tym	 13	 pierwszaków	 i	 40	 przedszkolaków.	W	
Szkole	 Podstawowej	 w	 Bolechowicach	 nowy	 rok	 szkolny	
powitało	93	uczniów,	w	tym	26	pierwszaków	i	55	przedsz-
kolaków.
	 Z	 początkiem	 roku	 szkolnego	 2015/2016	 życzymy	
wszystkim	nauczycielom	i	pracownikom	oświaty	spokojnej	 
i	satysfakcjonującej	pracy.	Uczniom	–	aby	te	dziesięć	miesięcy	
były	nie	tylko	wytężoną	pracą,	ale	 i	niezapomnianym	cza-
sem,	przynoszącym	nowe,	pozytywne	doświadczenia.	Ro- 
dzicom	życzymy	nieustającej	dumy	ze	swoich	pociech.

Agnieszka Olech

Nowy rok, nowe obowiązki, 
nowe wyzwania i sukcesy



Głos Nowin • WRZESIEŃ 2015 • AKTUALNOŚCI

8

	 Podczas	ostatnich	powiatowych	zawodów	sportowo-
pożarniczych	młodzieżówka	z	Kowali	pokazała	prawdziwą	
klasę.	Zarówno	druhny,	jak	i	druhowie	z	Młodzieżowej	Dru-
żyny	Pożarniczej	 z	 Kowali	 stanęli	 na	 najwyższych,	 pierw-
szych	miejscach	 na	 podium	 i	 udowodnili	 tym	 samym,	 że	 
w	całym	powiecie	nie	mają	 sobie	 równych.	Kobieca	Dru-
żyna	 Pożarnicza	 z	 Kowali	 zajęła	w	 swojej	 kategorii	miej-
sce	piąte,	a	seniorzy	z	Kowali	zdobyli	miejsce	trzecie.	VIII	
Powiatowe	 Zawody	 Sportowo-Pożarnicze	 odbyły	 się	 20	
września	na	stadionie	sportowym	Centrum	Sportowo-Re-
kreacyjnego	Olimpic	w	Strawczynku.
	 Podczas	 VIII	 Powiatowych	 Zawodów	 Sportowo-
Pożarniczych	zaprezentowały	się	najlepsze	drużyny	z	posz- 

czególnych	 gmin	 powiatu	 kieleckiego.	 W	 szranki	 stanęło	
ich	czterdzieści,	w	tym	18	drużyn	kobiecych.	Druhowie	ry-
walizowali	 w	 czterech	 kategoriach:	 Ochotniczych	 Straży	
Pożarnych	mężczyzn	i	kobiet	oraz	Młodzieżowych	Drużyn	
Pożarniczych	dziewcząt	i	chłopców.
	 Gminę	 Sitkówka-Nowiny	 we	 wszystkich	 kategoriach	
reprezentowali	strażacy	z	OSP	Kowala.	Wraz	z	innymi	najlep-
szymi	drużynami	w	powiecie	druhowie	musieli	powalczyć	 
o	najlepsze	wyniki	w	dwóch	konkurencjach.	Pierwsza	z	nich,	

to	ćwiczenia	bojowe,	czyli	dobiegnięcie	do	miejsca	ułożenia	
sprzętu,	zbudowanie	linii	ssawnej,	zbudowanie	linii	głównej	
z	 dwóch	 odcinków,	 zbudowanie	 dwóch	 linii	 gaśniczych,	
uruchomienie	motopompy	i	zassanie	wody,	podanie	dwóch	
prądów	wody	ze	stanowisk	gaśniczych	oraz	obrócenie	lub	
złamanie	tarczy	prądem	wody	i	przewrócenie	pachołków.	
Drugą	 konkurencją	 była	 sztafeta	 pożarnicza,	 czyli	 bieg	 
z	przeszkodami.
	 Prawdziwą	 klasę	 pokazała	 młodzieżówka	 z	 Kowali	
zajmując	w	klasyfikacji	końcowej	dwa	pierwsze	miejsca	na	

podium,	 zarówno	 w	 kategorii	 dziewcząt,	 jak	 i	 chłopców.	
–	 Długo	 trenowałyśmy	 do	 tych	 zawodów.	 Kluczem	 do	
sukcesu	 była	 nasza	 systematyczność	 i	 zgranie	 zespołu.	
Ogromnie	 się	 cieszymy	 z	 zajęcia	 pierwszego	 miejsca	 –	
mówiły	druhny	tuż	po	odebraniu	cennych	pucharów.	Zad-
owolenia	nie	kryli	 również	chłopcy	z	MDP	Kowala,	którzy	
w	2014	roku	zdobyli	pierwsze	miejsce	podczas	Wojewódz-
kich	 Zawodów	 Sportowo-Pożarniczych,	 odbywających	
się	w	Działoszycach.	 –	 Ta	wygrana	 i	 obrona	 tytułu	 z	 całą	
pewnością	daje	nam	zapał	do	 jeszcze	większej	wytężonej	
pracy	–	zapewniali	młodzi	druhowie	z	Kowali.
	 O	 ich	 umiejętnościach	 w	 samych	 superlatywach	
wypowiadał	się	podczas	zawodów	Zastępca	Komendanta	
Miejskiego	PSP	st.	bryg.	mgr	 inż.	Robert	Sabat.	–	Patrząc	
na	 to,	 jak	 rozwijają	 się	 jednostki	 młodzieżówek	 z	 terenu	
gminy	Sitkówka-Nowiny,	śmiało	można	stawiać	ich	za	wzór.	
Jednostki	z	terenu	gminy	Sitkówka-Nowiny	zaliczane	są	do	
najlepszych	 drużyn	 naszego	 województwa.	 Gratuluję	 en-
tuzjazmu	do	pracy	wszystkim	druhom,	 a	władzom	gminy	
składam	podziękowania	 za	wsparcie	Ochotniczych	 Straży	
Pożarnych	 –	 dziękował	 Zastępca	 Komendanta	Miejskiego	
PSP	st.	bryg.	mgr	inż.	Robert	Sabat.
	 Pod	wrażeniem	sprawności	bojowej	naszych	druhów	
był	 także	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 No-

waczkiewicz.	–	Pomimo,	że	wiem	jak	wspaniałych	druhów	
mamy	w	naszej	gminie,	 to	do	 tej	pory	potrafią	 zaskoczyć	
mnie	 swoimi	 umiejętnościami.	 To	 wielkie	 szczęście,	 że	 
w	naszych	ochotniczych	strażach	pożarnych	pracują	ludzie	
z	takim	zapałem.	Mieszkańcy	z	całą	pewnością	mogą	czuć	
się	 bezpieczni	 –	 mówił	 tuż	 po	 ogłoszeniu	 wyników	 wójt	
Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 który	 sam	 będąc	 strażakiem,	
mocno	 dopingował	 nasze	 drużyny.	 –	 Będziemy	 stawiać	
na	 rozwój	 jednostek	na	 terenie	naszej	 gminy.	 Zależy	nam	
również	 na	 tym,	 aby	 szeregi	 druhów	ochotników	 zasilała	
młodzież,	bo	to	oni	przecież	kiedyś	wejdą	do	Ochotniczych	
Straży	Pożarnych,	które	są	nieocenione	w	niesieniu	bezin-
teresownej	pomocy	–	zaznaczył	wójt	Nowaczkiewicz.
	 Najlepszą	 drużyną	 w	 grupie	 męskiej	 została	 OSP	 
z	Brudzowa.	Nasi	reprezentanci	z	OSP	Kowala	zajęli	miejsce	
trzecie.	W	 grupie	 kobiecej	 zwyciężyła	 drużyna	 OSP	Wola	
Morawicka.	Reprezentantki	gminy	Sitkówka-Nowiny	z	OSP	
Kowala	wywalczyły	miejsce	piąte.

Agnieszka Olech

Młodzieżówka z Kowali najlepsza w powiecie
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	 Wodociągi	 Kieleckie	 dzięki	 funduszom	 unijnym	 uru-
chomiły	 system	 monitoringu	 sieci	 wodociągowej	 i	 ka-
nalizacyjnej,	 pozwalający	 zdalnie,	 za	 pomocą	 kompute-
ra	 sprawdzać	 i	 regulować	 działanie	 infrastruktury.	 Środ-
ki	z	UE	pozwoliły	też	na	zakup	nowoczesnego	pojazdu	do	
udrażniania	i	czyszczenia	kanalizacji.	Te	nowości	zaprezen-
towano	 17	września	 na	 konferencji	 prasowej	w	 siedzibie	
Wodociągów	Kieleckich.

	 Nowoczesny	monitoring	 oznacza,	 że	 z	 jednego	miej- 
sca,	dyspozytorni,	można	na	bieżąco,	on-line	kontrolować	
co	 się	 dzieje	 w	 całej	 sieci	 wodociągowej	 i	 kanalizacyjnej,	
również	 na	 terenie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 Przetarg	 na	
Kontrakt	 VII	 Monitoring	 i	 zarządzanie	 układem	 wod-kan	
aglomeracji	 kieleckiej	 i	 aglomeracji	 Zagnańsk,	w	 systemie	
„projektuj	 i	 buduj”	wygrała	warszawska	 spółka	 AquaRD.	
Inwestycja	zrealizowana	została	w	ramach	unijnego	projek-
tu	 Kompleksowej	 ochrony	wód	 podziemnych	 aglomeracji	
kieleckiej.

	 W	przypadku	sieci	kanalizacyjnej	dyspozytor	na	moni-
torach	obserwuje	 stan	pracy	 pompowni,	 czy	 nie	 „padła”	
jakaś	pompa,	czy	nie	musi	się	włączyć	rezerwowa,	czy	nie	
zostały	przekroczone	stany	i	nie	trzeba	wysłać	pogotowia	
technicznego.	 Czujniki	 informują	 nawet	 o	 zaniku	 napięcia	 
i	 konieczności	 włączenia	 agregatu	 prądotwórczego.	
Zdalnie	 można	 sterować	 pracą	 pompowni.	 Jeśli	 chodzi	
o	 wodociąg,	 w	 ten	 sam	 sposób	 kontrolowana	 jest	 praca	

hydroforni,	 studni,	 pompowni	 strefowych,	 reduktorów	
ciśnienia.	Monitoring	umożliwia	szybkie	wykrywanie	awarii	
i	 utrzymywanie	 optymalnego	 ciśnienia	 wody	 w	 sieci,	 co	
oznacza	 oszczędności	 energii	 elektrycznej.	 Ogranicza	 też	
straty	wody	w	wyniku	nieszczelności.
	 Kolejną	 inwestycją	 Wodociągów	 Kieleckich	 
w	 nowoczesność	 był	 zakup	 specjalistycznego	 pojazdu	 
z	zabudową	FFG	Elephant	Vacu.	Zapchane	i	niedrożne	rury	
kanalizacji	sanitarnej	to	zmora	każdej	spółki	wodociągowej.	
Takie	 miejsca	 trzeba	 udrożnić	 przy	 użyciu	 specjalisty- 
cznego	 sprzętu.	 Gdyby	 nie	 on,	 zapchaną	 rurę	 trzeba	 by	
wykopywać,	co	byłoby	drogie	i	uciążliwe.	Stosowane	obec-
nie	w	Wodociągach	Kieleckich	maszyny	starzeją	się	szybko,	
a	dzięki	unijnemu	projektowi	Rozwój	gospodarki	ściekowej	
w	gminie	Kielce	i	gminie	Zagnańsk	nadarzyła	się	okazja	na	
zakup	nowego	pojazdu.
	 FFG	 Elephant	 Vacu	 to	 samochód	 typu	 ssąco-
czyszczącego	do	udrażniania	i	konserwacji	kanalizacji	sani-
tarnej.	Jest	to	prawdziwa	fabryka	na	kołach,	skok	cywiliza-
cyjny,	 dzięki	 któremu	 mieszkańcy	 będą	 mieli	 sprawniej,	
szybciej	 i	 w	 sposób	 przyjazny	 dla	 środowiska	 udrażnianą	

kanalizację.	Samochód	z	zabudową	FFG	Elephant	Vacu	(co	
można	przetłumaczyć	odkurzacz-słoń)	będzie	miał	kamerę,	
która	ułatwi	kierowcy	najazd	nad	studzienkę	kanalizacyjną,	
skrętną	 tylną	 oś	 i	 recycling	 wody	 używanej	 do	 płukania	
rur.	 Dzięki	 tej	 ostatniej	 opcji	 pojazd	 będzie	mógł	 ponow-
nie	wykorzystywać	wodę	z	kanalizacji	 lub	„ciągnąć”	 ją	na	
przykład	 z	 rzeki.	 A	 nazwę	 „słonia”	 zyskał	 dzięki	 telesko-
powej	konstrukcji	rury	wprowadzanej	do	kanału.	Pozwala	
ona	 na	 wygodne	 dotarcie	 do	 studzienki	 umieszczonej	 
w	trudno	dostępnym	miejscu.	Pojazd	dostarczyła	kielecka	
firma	Pojazdy	Komunalne	Tymborowscy	Sp.	z	o.o.
-	Monitoring	sieci	to	przede	wszystkim	oszczędność	naszej	
dobrej	wody	i	energii.	Chodzi	o	to,	żeby	jak	najlepiej	służyć	
naszym	 odbiorcom,	 czyli	 wszystkim	 mieszkańcom.	 Temu	
samemu	 celowi	 przyświecał	 zakup	 nowoczesnego	 samo-
chodu	obsługi	kanalizacji	-	powiedział	Henryk	Milcarz,	pre- 
es	Wodociągów	Kieleckich.

Redakcja

Nowoczesny monitoring 
i słoń-odkurzacz
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	 Trzeci	weekend	września	w	gminie	Sitkówka-Nowiny	
upływa	 pod	 znakiem	 uroczystości	 patriotycznych	
upamiętniających	 dwa	 krwawe	 wydarzenia.	 W	 tym	 cza-
sie	 w	 zgórskim	 lesie	 odbywają	 się	 uroczyste	 obchody	
poświęcone	 pamięci	 czterech	 żołnierzy	 rozstrzela- 
nych	 przez	 Korpus	 Bezpieczeństwa	 Wewnętrznego,	 
a	w	niedzielne	przedpołudnie	każdego	roku	upamiętnia	się	
kolejną	rocznicę	bitwy	Oddziału	Armii	Krajowej	Antoniego	
Hedy	„Szarego”	w	Szewcach.
UPAMIĘTNILI	ROZSTRZELANYCH	W	ZGóRSKU

	 19	września,	w	67	rocznicę	stalinowskiej	zbrodni,	przy	
grobie	w	Zgórsku	odprawiono	mszę	świętą	z	udziałem	rodzin	
pomordowanych,	 kombatantów,	 Związku	 Strzeleckiego	
„Strzelec”,	 Związku	 Żołnierzy	 Narodowych	 Sił	 Zbrojnych	
Okręg	Świętokrzyski,	uczniów	szkół	z	terenu	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny,	 nauczycieli,	 leśników,	 władz	 państwowych,	
powiatowych	oraz	władz	gminy	Sitkówka-Nowiny.	–	Jeżeli	
będziemy	 pamiętali	 o	 historii	 i	 o	 wartościach,	 jakie	 mieli	
ci,	którzy	walczyli	o	wolną	Polskę,	 jeżeli	będziemy	przeka-
zywali	 te	 wartości	 młodemu	 pokoleniu,	 to	 cały	 czas	 ta	
tożsamość	będzie	w	nas	tkwiła	i	Polska	będzie	nas	trwała	
–	podkreślała	wiceminister	obrony	narodowej,	Beata	Ocz- 
kowicz,	 składając	 obecnym	 podziękowania	 za	 kultywo- 
wanie	pamięci	tego	miejsca.	–	Pragnę	złożyć	podziękowania	

wszystkim	tym,	którzy	pamiętają,	żeby	takie	uroczystości	
odbywały	 się	 w	 naszych	 małych	 miejscowościach,	 żeby	
miejsca	pamięci	były	upamiętniane,	żeby	powstawały	pom-
niki.
	 Gościem	honorowym	uroczystości	była	Józefa	Życińska	
–	 żona	 rozstrzelanego	 w	 zgórskim	 lesie	 Aleksandra	
Życińskiego	ps.	„Wilczur”,	porucznika	AK	–	NSZ	–	WIN.	Wraz	
z	 nim	 bestialsko	 zamordowano	 trzech	 innych	 żołnierzy	
podziemia:	Józefa	Figarskiego	ps.	Śmiały,	Czesława	Spadło	
ps.	 „Kret”	 i	 „Mały”	oraz	Karola	Łoniewskiego	ps.	 „Lew”.	
Wszyscy	osądzeni	przez	stalinowski	sąd	zostali	rozstrzelani	
przez	 żołnierzy	 Korpusu	 Bezpieczeństwa	Wewnętrznego	
24	września	 1948	 roku,	około	godz.	 19.10.	Do	 tej	pory	nie	
odnaleziono	 ich	 ciał.	 –	Muszę	walczyć	 o	 pamięć	 tamtych	
wydarzeń	 –	 mówiła	 Józefa	 Życińska.	 –	 Ojczyzna	 jest	 dla	
mnie	wszystkim,	 to	 jest	 jak	dom.	Życzyłabym	sobie,	 żeby	
dzisiejsze	 pokolenie,	 a	 w	 szczególności	 nasza	 młodzież	 
w	 sercu	 nosiła	 miłosierdzie	 i	 miłość	 do	 ojczyzny	 –	
podkreślała,	 dziękując	 jednocześnie	 władzom	 gminy	
Sitkówka-Nowiny	 za	 wsparcie.	 –	 Naszym	 obowiązkiem	

jest	 przywoływać	 pamięć	 tamtych	 wydarzeń	 i	 pamięć	 
o	ludziach,	którzy	swój	najcenniejszy	dar,	czyli	życie,	złożyli	
na	ołtarzu	ojczyzny,	 abyśmy	mogli	 żyć	w	wolnym	kraju	 –	
zaznaczył	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowa- 
czkiewicz.

OBCHODY	 71	 ROCZNICY	 BITWY	 ODDZIAłU	 ARMII	 KRA-
JOWEJ	ANTONIEGO	HEDY	„SZAREGO”	W	SZEWCACH

	 W	 niedzielę	 20	września	w	 Szewcach	 odbyły	 się	 uro- 
czyste	obchody	71	rocznicy	bitwy	Oddziału	Armii	Krajowej	
Antoniego	 Hedy	 „Szarego”	 z	 agresorem	 niemieckim.	 Or-
ganizatorem	wydarzenia	był	 Światowy	Związek	 Żołnierzy	
Armii	 Krajowej	 Okręg	 Kielecki	 „Jodła”	 oraz	 Wójt	 Gminy	
Sitkówka-Nowiny.
	 Rozpoczęte	 mszą	 świętą	 polową	 uroczystości	
odbywające	 się	 pod	 pomnikiem	 w	 Szewcach	 stały	 się	
doskonałą	okazją	 do	 tego,	 aby	przypomnieć	o	 krwawych	
historycznych	 wydarzeniach,	 jakie	 rozegrały	 się	 przed	
kilkudziesięcioma	laty	w	Szewcach.	Przy	tej	okazji	wspom-
niano	również	postać	generała	Antoniego	Hedy	„Szarego”,	
który	 dowodził	 2	 Batalionem	 3	 Pułku	 AK	 podczas	 bitwy	 
z	Niemcami	w	Szewcach	i	okolicznych	lasach	16	i	17	września	
1944	 roku.	 Warto	 przypomnieć,	 że	 w	 1945	 r.	 zasłynął	
brawurową	akcją	na	kieleckie	więzienie.	Siłami	Samodziel-
nej	Brygady	Kieleckiej	uwolnił	kilkuset	żołnierzy	–	więźniów	

z	rąk	komunistycznych	oprawców.	Był	wielokrotnie	skaza-
ny	przez	komunistyczne	władze	na	karę	śmierci,	jednak	nie	

Uroczystości patriotyczne w Zgórsku  
i Szewcach za nami
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załamał	się.	Dawał	często	innym	współwięźniom	przykład	
żołnierskiego	męstwa	i	godności.	Po	uwolnieniu	wielokrot-
nie	 spotykał	 się	 z	 mieszkańcami	 Szewc.	 Przyjeżdżał	 tu	
w	 rocznicę	 bitwy.	 Odwiedzał	 uczestników	 Marszu	 Szla-
kiem	 I	 Kompanii	 Kadrowej.	 Budził	we	wszystkich	 otuchę.	
Podtrzymywał	wiarę	w	powrót	Niepodległej	Rzeczypospo-
litej.
Na	 zakończenie	 obu	 uroczystości	 patriotycznych	 posz- 

czególne	 delegacje	 złożyły	wieńce	 i	 zapaliły	 symboliczne	
znicze.	 Obchody	 patriotyczne	 uświetniła	 Gminno-Szkolna	
Orkiestra	Dęta	z	Nowin.

Agnieszka Olech

	 Trwa	produkcja	pierwszego	niezależnego	filmu	o	Żoł-
nierzach	Wyklętych.	Reżyserem,	jak	również	autorem	sce-
nariusza,	jest	Konrad	łęcki.	Ekipa	filmowa	gościła	w	lasach		
Zawady,	gdzie	kręcono	scenę	odbicia	głównego	bohatera	 
z	rąk	bezpieki.	

	 Film	 „Wyklęty”	 to	 prawdziwa	 historia	 o	 bohaterach	
zbrojnego	 podziemia	 niepodległościowego.	 Jest	 to	 his-
toria	 opowiedziana	 na	 podstawie	 autentycznych	 przeżyć	
partyzantów	podziemia	 -	między	 innymi	Józefa	Franczaka	
pseudonim	 „Lalek”	 i	 Franciszka	 Przysiężniaka	 pseudonim	
„Ojciec	Jan”.	
	 Akcja	 filmu	 rozgrywa	 się	 w	 latach	 1945	 –	 1948.	
Fabuła	 odwołuje	 się	 także	 do	 okresu	 wcześniejszego	 
i	współczesności.	–	W	lasach	w	Szewcach	kręciliśmy	scenę	
odbicia	 głównego	 bohatera	 z	 rąk	 bezpieki.	 Skatowanego	
w	poprzednich	scenach	Wyklętego	udaje	się	odbić	jego	ko-
legom.	Będą	to	mocne	sceny	–	zapowiada	Mariusz	Świąder	
z	ekipy	filmowej,	która	lasy	w	Zawadzie	wybrała	jako	jedną	
z	najlepszych	lokalizacji	do	filmowania	sceny	odbicia.	–	Są	tu	
doskonałe	warunki,	idealnie	nadające	się	do	utrwalenia	tej	
sceny	–	podkreśla	Mariusz	Świąder.				
	 Warto	zaznaczyć,	że	film	w	reżyserii	Konrada	Łęckiego	
powstaje	 ze	 środków	 prywatnych	 i	 własnych	 pieniędzy	
twórców,	bez	wsparcia	Polskiego	Instytutu	Sztuki	Filmowej.	
Reżyserem	i	scenarzystą	filmu	jest	Konrad	Łęcki,	a	produ-
centem	 Fundacja	Między	 Słowami	 założona	w	 2008	 roku	
przez	 aktora	Marcina	Kwaśnego,	 który	gra	w	 filmie	obok	
Janusza	Chabiora,	Piotra	Cyrwusa,	Olgierda	Łukaszewicza,	
Marka	 Siudyma	 oraz	 kreującego	 główną	 rolę	 -	Wojciecha	
Niemczyka.	
	 -	 Ogromnie	 się	 cieszę,	 że	 gmina	 Sitkówka-Nowiny	
będzie	miała	 swój	mały	udział	w	 	 tym	wspaniałym	 filmie	
opowiadającym	przecież	o	prawdziwej	historii	niezwykłych	
bohaterów.	Trzymam	kciuki	za	twórców	filmu,	aby	jak	naj- 
szybciej	 zebrali	 pieniądze	 na	 dokończenie	 produkcji.	 Ten	
film	 będzie	 dla	 nas	 wszystkich	 prawdziwą	 lekcją	 patrio- 
tyzmu	i	 	historii	–	podkreśla	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	
Sebastian	Nowaczkiewicz.
	 Zapraszamy	 do	 odwiedzenia	 facebookowego	
fanpage’a	filmu,	który	ma	już	kilkadziesiąt	tysięcy	polubień.	
W	 Internecie	 można	 odnaleźć	 apele	 twórców	 filmu,	 
w	których	zarówno	aktorzy	jak	i	sam	reżyser	proszą	o	wspar-
cie	 dla	 przedsięwzięcia.	 Można	 brać	 udział	 w	 licytacjach	

przedmiotów,	z	których	dochód	zostanie	przeznaczony	na	
kolejne	dni	zdjęciowe	do	filmu.	Wśród	wielu	wyjątkowych	
przedmiotów	przekazanych	na	 licytację	 jest	order	Virtutti	
Militari	podarowany	przez	jednego	z	fanów.	
	 Premiera	„Wyklętego”	została	przewidziana	na	marzec	
lub	wrzesień	2016	roku.	

PODZIĘKOWANIA

	 Oto	 podziękowania	 za	 pomoc	 w	 realizacji	 kolejnych	
scen	filmu	opublikowane	przez	Konrada	Łęckiego	na	 jego	
facebookowym	profilu:

	 „Kolejna	 tura	 arcy-trudnych	 zdjęć	 za	 nami.	 Dziękuje	
całej	 ekipie:	 Joanna	 Biskup	 za	 organizację	 całości	Wojtek	
Górecki	i	Paweł	Dudzik	za	fachową	organizację	zdjęć	w	po- 
wiecie	Koneckim	Karol	Lakomiec	Daniel	Wrona	Mateusz	Sli-
wa	za	pracę	ponad	siły	Zbigniew	Kowalski	i	Stowarzyszenie	
Rekonstrukcji	Historycznej	4	Pułku	Piechoty	Legionów	za	
totalne	poświęcenie	-	GRH	Dragoner	Grupa	Bojowa	Kielce	
i	 Hubert	 Kaczmarczyk	 Dariusz	 Kundera	 za	 kompetencję	
Michał	 Sadko	 Karolina	 Lebiedowicz	 i	 ekipa	 z	 NSZ	 ,	 Dar-
iusz	Kanabaj	 i	Płońscy	Strzelcy	 za	wsparcie	na	planie	 i	po	
za	nim	,	Wojciech	Marczak	Julia	Kieloch	Konstancja	Gołda,	 
Alicja	Posłowska	Marian	Folga	Maciej	Kukiałka	za	bezcenną	
pomoc	 na	 planie	 i	 wytrzymanie	 godzin	 pracy	 w	 stresie.	
Mikołaj	 Wróbel	 za	 zapał,	 aktorom	 i	 kaskaderom:	 wszys- 
tkim	strażakom,	ratownikom	medycznym	za	to	ze	byliście	 
i	daliście	z	siebie	tyle	entuzjazmu.	Szczególnie	ciepłe	słowa	
dla	wójta	Sitkówki	Sebastian	Nowaczkiewicz	za	nieocenioną	
pomoc	i	przywrócenie	mi	wiary	w	samorządowców	podob-
nie	Jacek	Kowalczyk	za	ułatwienie	wielu	spraw	-	zdawać	by	
się	mogło	niewykonalnych	 -oby	więcej	 takich	urzędników	
Muzeum	 im.	Orła	Białego	w	Skarżysku-Kamiennej	 za	 zro-
zumienie.	 To	 wszystko	 motywuje	 do	 dalszej	 pracy	 nad	
filmem.	Czy	tak	się	stanie	nie	zależy	już	ode	mnie	ale	wiem	
ze	zrobiliśmy	co	mogliśmy.”

Trzymamy	kciuki	za	dalszą	produkcję	 i	 życzymy	powodze-
nia.

Agnieszka Olech

W Zawadzie kręcono sceny do filmu „Wyklęty”
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Referat	 Infrastruktury,	 Inwestycji,	 Nieruchomości	 i	 Ochrony	
Środowiska	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny	informuje

W	dniu	02	września	2015	r.	Wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Pan	Se-
bastian	 Nowaczkiewicz	 podpisał	 z	Wojewódzkim	 Funduszem	
Ochrony	Środowiska	i	 	Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach,	Al.	Ks.	
Jerzego	 Popiełuszki	 41	 umowę	 na	 dofinansowanie	 zadania	
pod	nazwą:	,,Realizacja	Programu	usuwania	azbestu	dla	Gminy	
Sitkówka-Nowiny	 w	 	 2015	 roku”.	 Kwota	 ta	 współfinasowana	
jest	 przez	 Narodowy	 Fundusz	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospo-

darki	Wodnej	w		Warszawie,	ul.	Konstruktorska	3a.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIE 
PRZECIWKO GRYPIE

SZANOWNI	PAŃSTWO	!
SAMORZĄDOWY	 ZAKłAD	 PODSTAWOWEJ	 OPIEKI	 ZDROWOTNEJ	W	 SITKóWCE	 –	 NOWINACH	 REALIZUJE	 PROGRAM	 PRO-
FILAKTYCZY	 FINANSOWANY	 PRZEZ	URZĄD	GMINY	 SITKóWKA-NOWINY	 I	 URZĄD	MIASTA	 KIELCE,	 OFERUJĄCY	 BEZPłATNE	
SZCZEPIENIA	PRZECIWKO	GRYPIE	DLA	OSóB	OD	55	ROKU	ŻYCIA	ZAMIESZKAłYCH	NA	TERENIE	GMINY	SITKóWKA	-	NOWINY.	
PROWADZIMY	TAKŻE	ODPłATNE	SZCZEPIENIA	DLA	POZOSTAłYCH	OSóB.

ZAPRASZAMY	 WSZYSTKIE	 ZAINTERESOWANE	 OSOBY	 DO	 PRZYCHODNI	 W	 NOWINACH	 PRZY	 UL.	 BIAłE	 ZAGłEBIE	 32 
W	GODZ.	8.00	–	18.00	GDZIE	REALIZOWANE	SĄ	SZCZEPIENIA.	
PODCZAS	WIZYTY	ZAPEWNIAMY	PAŃSTWU	BADANIE	KWALIFIKACYJNE	WYKONANE	PRZEZ	LEKARZA	RODZINNEGO.

DODATKOWE	INFORMACJE	MOŻNA	UZYSKAĆ,	www.zdrowie-nowiny.pl,	tel.	41	346-50-57,	41	3468430

WÓJT	GMINY	SITKÓWKA-NOWINY	SEBASTIAN	NOWACZKIEWICZ	
DYREKCJA	SZPOZ	W	SITKÓWCE-NOWINACH

INFORMACJA O PODPISANIU 
UMOWY Z WFOŚiGW

Środki	WFOŚiGW	w	Kielcach 12.209,40	zł

Środki	NFOŚiGW	w	Warszawie 17.442,00	zł

Razem: 29.651,40	zł

Gminna Biblioteka Publiczna
Uprzejmie	informujemy,	że	w	dniach	od	29	IX	do	27	X	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Nowinach	będzie	nieczynna.

Dodaj swoją firmę bezpłatnie! Promuj się na naszej stronie!
Już	dziesięć	firm	z	terenu	gminy	Sitkówka-Nowiny	zapisało	się	bezpłatnie	do	utworzonej	na	oficjalnej	

stronie	internetowej	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny	„Bazy	firm”.
-	Wychodząc	przedsiębiorcom	naprzeciw	postanowiliśmy	utworzyć	na	naszej	oficjalnej	 stronie	 internetowej	„Bazę	 firm”,	
do	której	przedsiębiorcy	mogą	zapisywać	się	samodzielnie	i	zupełnie	za	darmo.	Zdecydowaliśmy	się	na	taką	zakładkę	po	to,	
żeby	promować	przedsiębiorców	terenu	gminy	Sitkówka-Nowiny.	Cieszymy	się,	że	w	tak	krótkim	czasie	już	zarejestrowało	
się	dziesięć	firm.	To	dobrze	wróży	na	przyszłość	–	zaznacza	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny,	Sebastian	Nowaczkiewicz.	–	„Baza	
firm”	 będzie	 nie	 tylko	 doskonałą	 promocją	 firm	 działających	 na	 terenie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 ale	 przede	 wszystkim	
doskonałym	 źródłem	 wiedzy	 chociażby	 tej	 dotyczącej	 poszukiwania	 pracowników,	 bo	 i	 takie	 informacje	 planujemy	
zamieszczać.	Chcemy,	aby	nasi	przedsiębiorcy	zatrudniali	w	miarę	możliwości	naszych	mieszkańców.	Dzięki	temu	możemy	
zdecydowanie	zmniejszyć	bezrobocie,	a	na	tym	zależy	nam	najbardziej	–	podkreślił.
UWAGA!!!	Przedsiębiorcy	z	terenu	Gminy	Sitkówka-Nowiny	już	mogą	bezpłatnie	promować	się	na	naszej	

oficjalnej	stronie	za	pomocą	stworzonej	specjalnie	dla	nich	„Bazy	firm”.
Wpis	jest	całkowicie	bezpłatny!

Aby	dodać	swoją	firmę	do	Bazy	Przedsiębiorców	wystarczy	wypełnić	formularz	zgłoszeniowy.	Tutaj	należy	podać	dane	firmy,	
jej	opis,	a	także	dodać	logo	firmy	i	zdjęcia.	Po	zakończeniu	wypełniania	formularza	należy	kliknąć	na	baner	„dodaj	firmę	do	
katalogu”.
W	przypadku	problemów	z	dodaniem	firmy	do	bazy	prosimy	o	zgłoszenie	mailowe	na	adres:	nowiny@nowiny.com.pl		 lub	
przesłanie	zgłoszenia	pocztą	na	adres:	Urząd	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	Ul.	Białe	Zagłębie	25,	26-052	Nowiny

Agnieszka Olech
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Podczas	 ostatniej	 sesji	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 radni	
uchwałą	nr	RG-XI/103/15	z	dnia	28	września	2015	r.	przyjęli	re-
gulamin	Punktu	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych	
w	gminie	Sitkówka-Nowiny.	Zapraszamy	do	zapoznania	się	z	
nim	poniżej.

REGULAMIN PUNKTU	SELEKTYWNEJ	ZBIóRKI	ODPADóW	
KOMUNALNYCH W	GMINIE	SITKóWKA-NOWINY

§	1.	POSTANOWIENIA	OGóLNE

1.	 Regulamin	 określa	 szczegółowe	 zasady	 funkcjono- 
wania	Punktu	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych	
(PSZOK)	w	Gminie	Sitkówka-Nowiny.

2.	 Punkt	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych	
prowadzony	 jest	 przez	 Zakład	 Gospodarki	 Komunalnej	 i	
Mieszkaniowej	z	siedzibą	w	Nowinach	przy	ul.	Parkowej	3.

3.	 Punkt	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych	
usytuowany	jest	w	Nowinach	przy	ulicy	Przemysłowej	57.

4.	 PSZOK	 czynny	 jest	 dwa	dni	w	 tygodniu:	w	 środy	w	
godzinach	10.00	-	16.00	i	w	soboty	w	godzinach	8.00-12.00,	z	
wyjątkiem	dni	ustawowo	wolnych	od	pracy.

5.	 Odpady	 przyjmowane	 są	 do	 PSZOK	 nieodpłatnie	
od	mieszkańców	nieruchomości	 z	 terenu	Gminy	Sitkówka-
Nowiny.

6.	Nieodpłatne	przyjęcie	dostarczonych	odpadów	odby- 
wa	 się	 po	 wcześniejszym	 okazaniu	 dowodu	 tożsamości,	
ostatniego	dowodu	wniesienia	opłaty	za	odbiór	 i	zagospo- 
darowanie	odpadów	komunalnych	i	wypełnieniu	oświadcze- 
nia	o	adresie	nieruchomości,	z	której	pochodzą	odpady.	

7.	 Każdorazowe	 przyjęcie	 odpadów	 jest	 ewidencjono- 
wane	przez	pracownika	PSZOK	na	formularzu	przyjęcia.

8.	Korzystający	z	PSZOK	zobowiązani	 są	do	bezwzglę- 
dnego	przestrzegania	niniejszego	regulaminu.

§	2.	ODPADY	PRZYJMOWANE	W	PUNKCIE	
SELEKTYWNEJ	ZBIóRKI	ODPADóW	KOMUNALNYCH	W	
NOWINACH

1.	PSZOK	przyjmuje	wyłącznie	odpady	posegregowane	i	
wolne	od	zanieczyszczeń.

2.	 Odpady	 niebezpieczne	 przyjmowane	 są	 jedynie	 w	
oryginalnych	 opakowaniach	 z	 etykietą	 pozwalającą	 na	
identyfikację	zawartości.

3.	 Odpady	 wymagające	 opakowania	 przyjmowane	 są	
wyłącznie	w	szczelnych	pojemnikach.

4.	 Odpady	 powinny	 być	 dostarczone	 w	 takiej	 formie,	
aby	 możliwa	 była	 ich	 identyfikacja	 i	 wyładowanie	 bez	
konieczności	użycia	specjalistycznego	sprzętu.

5.	W	PSZOK	przyjmowane	są	następujące	odpady:
–	papier	i	tektura,
–	szkło,
–	tworzywa	sztuczne	i	metal,
–	odpady	biodegradowalne	(w	workach),
–	 zużyty	 sprzęt	 elektryczny	 i	 elektroniczny	 (tylko	

kompletny,	 sprzęt	 zdekompletowany	 nie	 będzie	
przyjmowany),

–	meble	i	inne	odpady	wielkogabarytowe,
–	przeterminowane	leki,
–	chemikalia,
–	zużyte	akumulatory,	baterie	i	ogniwa,
–	 zużyte	 opony	 od	 pojazdów	 o	 dopuszczalnej	 masie	

całkowitej	do	3,5	tony	(jednorazowo	nie	więcej	niż	4	szt.),
–	 odpady	 remontowe	 powstałe	 w	 wyniku	 prac	

niewymagających	pozwolenia	na	budowę,	niepodlegających	
obowiązkowi	 zgłoszenia	 do	 Starostwa	 Powiatowego	
(jednorazowo	nie	więcej	niż	200	kg),

–	popiół.
§	3.	PROCEDURA	PRZYJĘCIA	ODPADóW
1.	 Zgłoszenie	 pracownikowi	 PSZOK	 rodzaju	 dostarcza- 

nych	odpadów.

2.	Sprawdzenie	rodzaju	dostarczanych	odpadów.
3.	Ważenie	odpadów.
4.	 Zarejestrowanie	 przyjętych	 odpadów	 w	 ewidencji	

z	 uwzględnieniem	 następujących	 danych:	 data	 przyjęcia	
odpadów,	 rodzaj	 i	 waga	 odpadów,	 imię	 i	 nazwisko	 osoby	
dostarczającej	 odpady	 oraz	 adres	 nieruchomości,	 z	 której	
pochodzą	odpady.	

5.	Wydanie	dostarczającemu	odpady	potwierdzenia	ich	
przyjęcia	do	PSZOK.

6.	 Rozładunek	 odpadów	w	miejscu	 wskazanym	 przez	
pracownika	PSZOK.

§	4.	ODMOWA	PRZYJĘCIA	ODPADóW

1.	Do	PSZOK	nie	będą	przyjmowane	następujące	odpady:	
–	inne	niż	wymienione	w	§	2
–	 odpady	w	 ilościach	wskazujących	 na	 pochodzenie	 z	

innego	 źródła	 niż	 gospodarstwo	 domowe,	 zwłaszcza	 jeśli	
ze	względu	na	 ilość	 lub	specyfikę	dostarczonych	odpadów	
zachodzi	 podejrzenie,	 że	 mogą	 pochodzić	 z	 działalności	
gospodarczej,

–	odpady	nieprawidłowo	zabezpieczone,
–	odpady	niemożliwe	do	zidentyfikowania,
–	odpady	nieposegregowane,
–	 odpady	 zawierające	 azbest,	 papę,	 styropian	 i	wełnę	

mineralną.
2.	Pracownik	PSZOK	nie	przyjmie	odpadów	w	przypadku,	

kiedy	 dostarczający	 odpady	 odmówi	 okazania	 dowodu	
tożsamości	i	podania	danych,	o	których	mowa	w	§	1	ust.	6.

3.	 W	 przypadku	 zagrożenia	 życia	 lub	 zdrowia	 ludzi,	
odpady	nie	zostaną	przyjęte.

4.	 Pracownik	 PSZOK	 odmówi	 przyjęcia	 odpadów,	 jeśli	
byłoby	to	sprzeczne	z	obowiązującymi	przepisami	prawa.

§	5.	OBOWIĄZKI	MIESZKAŃCóW	DOSTARCZAJĄCYCH	
ODPADY	DO	PSZOK	W	NOWINACH

1.	Dostarczający	odpady	ma	obowiązek	podać	dane,	o	
których	mowa	w	§	1	ust.	6.

2.	 Dostarczający	 odpady	 zobowiązany	 jest	 do	 ich	
rozładunku	we	własnym	zakresie,	pod	nadzorem	pracownika	
PSZOK	i	w	miejscu	przez	niego	wskazanym.

3.	Osoby	przebywające	na	 terenie	Punktu	Selektywnej	
Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych	 zobowiązane	 są	 do	
przestrzegania	 zaleceń	obsługi	 PSZOK,	w	 szczególności	w	
zakresie	miejsca	złożenia	odpadów	i	sposobu	poruszania	się	
po	PSZOK.

4.	 Dostarczający	 odpady,	 na	 żądanie	 obsługi	 PSZOK,	
ma	obowiązek	otworzyć	opakowanie	odpadów	w	celu	 ich	
identyfikacji.	

5.	 W	 przypadku	 odmowy	 odebrania	 odpadów,	
osoba	 dostarczająca	 odpady	 zobowiązana	 jest	 do	 ich	
natychmiastowego	zabrania	i	zagospodarowania	zgodnie	z	
obowiązującymi	przepisami	prawa.	

§	6.	POZOSTAłE	UREGULOWANIA
1.	 Dzieci	 do	 lat	 12	mogą	 przebywać	 na	 terenie	 Punktu	

Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych	 tylko	 pod	
opieką	osoby	pełnoletniej.

2.	W	przypadku	próby	przekazania	do	PSZOK	odpadów	
niebezpiecznych,	 o	 fakcie	 tym	 zostanie	 poinformowany	
Wojewódzki	Inspektorat	Ochrony	Środowiska.

3.	Na	terenie	PSZOK	obowiązuje	zakaz	palenia	i	używania	
źródeł	otwartego	ognia.	

4.	Wszelkich	informacji	udziela	pracownik	PSZOK,	Zakład	
Gospodarki	Komunalnej	i	Mieszkaniowej	w	Nowinach	(tel.	41	
346-51-59)	i	Urząd	Gminy	Sitkówka-Nowiny	(tel.	41	347-50-73).
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	 Wraz	 z	 początkiem	września	w	 Szkole	 Podstawowej	 
w	Kowali	 rozpoczęła	 się	 realizacja	projektu	Erasmus+	za-
tytułowanego	„Let ś	get	school	outdoor”.	W	jego	ramach	
w	 listopadzie	 uczniowie	 i	 nauczyciele	 z	 Kowali	 odwiedzą	
szkołę	w	Czechach,	a	wiosną	będą	gościć	obcokrajowców	
ze	wszystkich	państw	partnerskich.

	 Współpraca	 będzie	 trwała	 36	 miesięcy,	 od	 września	
2015	do	września	2018	roku.	Obejmie	pięć	państw:	Czechy,	
Hiszpanię,	Szwecję,	Polskę	i	Finlandię.	Kwota	dofinansowa-
nia	na	realizację	projektu	wynosi	32	530	euro.	Koordynato-
rem	projektu	w	szkole	w	Kowali	jest	Anna	Głogowska	-	Frą-
czek,	nauczycielka	języka	angielskiego.
	 Przedsięwzięcie	skupia	placówki	o	podobnym	charak-
terze,	tj.	małe	wiejskie	szkoły	o	stosunkowo	niewielkiej	licz-
bie	uczniów.	-	Partnerstwo	będzie	dotyczyło	szeroko	poję-
tej	„edukacji	na	zewnątrz”	–	mówi	Anna	Głogowska	–	Frą-
czek.	–	Będzie	się	ona	odbywała	w	rozmaitych	klimatach,	
krajobrazach	 i	o	 różnych	porach	 roku.	Działania	projekto-

we	 będą	 obejmować	 też	 różne	
przedmioty	 szkolne	 i	 zaangażują	 praktycznie	 wszystkich	
uczniów	placówki	–	dodaje.
	 W	 pierwszym	 roku	 trwania	 projektu	 na	 dzieci	 czeka	
mnóstwo	ciekawych	zajęć.	Zajmą	się	między	innymi	farbo-
waniem	tkanin,	nauką	orientacji	w	terenie	przy	użyciu	kom-
pasu,	 urządzeń	 systemu	 GPS,	mapy	 i	 wskazówek	 przyro-
dy.	Będą	też	tworzyć	sztukę	w	plenerze,	opiszą	popularne	
zwierzęta,	 zarówno	dzikie,	 jak	 i	 hodowlane	 czy	domowe.	
Stworzą	także	własny	zielnik.
	 Już	w	 listopadzie	uczniowie	 i	nauczyciele	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Kowali	odwiedzą	szkołę	w	Czechach.	W	kolej-
nych	miesiącach	trwania	programu,	ugoszczą	obcokrajow-
ców	z	państw	biorących	w	nim	udział.
	 Z	całą	pewnością	będzie	to	owocny	i	bardzo	intensyw-
ny	czas	dla	wszystkich	uczniów	szkoły.

Agnieszka Olech

Erasmus w szkole w Kowali

	 13	 września	 w	 Lu-
blińcu	 odbyła	 się	 Ogól-
nopolska	 promocja	
książki	 antymagicznej	
„Piątek	 trzynastego”.	
Trzydziestu	trzech	auto-
rów	 z	 Polski,	 Holandii,	
Hiszpanii,	Australii	i	Sin-
gapuru	 wypowiedzia-
ło	się	w	różnej	formie	li-
terackiej	na	temat	feral-
nej	 daty	 –	 „piątku	 trzy-
nastego”.	 Wśród	 auto-
rów	znalazła	się	Lidia	Ję-
drocha	 z	 miejscowości	
Zagrody.

	 O g ó l n o p o l s k a	
promocja	 książki	
odbyła	 się	 w	 Mu- 
zeum	 Pro	 Memoria	 Ed-
ith	Stein	w	Lublińcu	koło	
Częstochowy.	 Podczas	
spotkania	obecni	byli	autorzy	z	kraju	 i	z	zagranicy.	Wśród	
nich	nie	mogło	oczywiście	zabraknąć	Lidii	Jędrochy,	której	
tekst	 dotyczący	 feralnej	 daty	 znalazł	 się	 w	 niezwykłej	
książce.	 –	 To	 wyróżnienie	 uważam	 za	 ogromny	 sukces	 –	
mówi	 Lidia	 Jędrocha	 z	 miejscowości	 Zagrody.	 –	 Podczas	
spotkania	 miałam	 możliwość	 zaprezentowania	 gminy	

S i t k ów k a - N ow i n y .	
Dzięki	 uprzejmości	
wójta	 Sebastiana	 Now-
aczkiewicza	 i	 pracowni- 
ków	 Urzędu	 Gminy	 
w	 Nowinach	
przekazałam	 również	
materiały	 promujące	
nasza	 gminę	 –	
poinformowała	 Lidia	
Jędrocha.	 Autorka	
odczytała	 też	 fragment	
„Mini-opowiastek	 an-
tymagicznych”	 i	 krótko	
przedstawiła	 swój	
dorobek	 poetycki.	 –
Wspomniałam	 także	 
o	 swojej	 ostatniej	
książce	 „Co	 z	 tą	
miłością”,	 której	 pro-
mocja	odbyła	się	30	sier-
pnia	w	Centrum	Kultury	
w	 Morawicy,	 a	 została	

zorganizowana	przez	grupę	 literacką	„Bocianie	Gniazdo”,	
skupiającą	twórców	sąsiadujących	gmin	–	dodała	autorka.
Pani	 Lidii	 gratulujemy	 ogromnego	 sukcesu	 literackiego	 
i	życzymy	kolejnych	osiągnięć	na	niwie	artystycznej.

Agnieszka Olech

Ogólnopolska promocja książki 
„Piątek trzynastego”
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	 20	września,	w	Kościele	Parafialnym	pw.	Chrystusa	Od-
kupiciela	w	Nowinach	odbył	się	koncert	kwartetu	smycz-
kowego	ESPRESSIVO.	Tworzą	go	wybitni	artyści	smyczko-
wi:	Aneta	Pawlik,	Maria	Lewaniak,	Piotr	Kościuszko	i	Joan-
na	Grzegorczyk.	 Ich	występ	został	nagrodzony	gromkimi	
brawami.
 
	 Zgromadzonych	 gości	 i	wyjątkowo	 liczną	 publiczność	
powitali:	proboszcz	parafii,	ks.	 Józef	Kubicza,	wójt	Gminy	
Sitkówka-Nowiny	 -	 Sebastian	 Nowaczkiewicz	 oraz	 dyrek-
tor	Gminnego	Ośrodka	Kultury	„Perla”	w	Nowinach	-	Jacek	
Kania.	Po	życzeniach	wielu	pozytywnych	wrażeń	rozpoczął	
się	emocjonujący	koncert,	który	wprowadził	widzów	w	nie-
zwykły	świat	muzyki	smyczkowej.
	 Pierwsze	 skrzypce	 zagrała	Aneta	Pawlik	 -	 absolwent-
ka	Państwowej	Szkoły	Muzycznej	im.	Ludomira	Różyckiego	
w	Kielcach	w	klasie	skrzypiec.	Obecnie	studiuje	na	Akade-
mii	Muzycznej	w	Gdańsku.	Wraz	z	orkiestrą	Camerata	Scho-
larum	koncertowała	w	wielu	krajach	Europy,	między	 inny-

mi	na	Ukrainie,	w	Anglii,	Austrii,	Niemczech,	Szwajcarii,	czy	
we	Włoszech.	Drugie	skrzypce	zagrała	Maria	Lewaniak	-	ab-
solwentka	PSM	w	Kielcach	w	klasie	skrzypiec.	Obecnie	jest	
studentką	 lingwistyki	w	 Lublinie.	 Również	 grała	w	 orkie-
strze	Camerata	Scholarum,	dzięki	 której	miała	możliwość	
koncertować	 w	 wielu	 krajach	 Europy.	 Na	 altówce	 swoje	
umiejętności	 muzyczne	 zaprezentował	 Piotr	 Kościuszko,	
który	 ukończył	 II	 stopień	 Państwowej	 Szkoły	 Muzycznej	
im.	Różyckiego	w	Kielcach	w	klasie	altówki.	Obecnie	studiu-
je	teorię	muzyki	na	Akademii	Muzycznej	we	Wrocławiu	oraz	
informatykę	na	Politechnice	Włocławskiej.	 Jest	 też	 człon-
kiem	orkiestry	Camerata	Scholarum.	Piękne	brzmienie	wio-
lonczeli	zaprezentowała	Joanna	Grzegorczyk	 -	absolwent-
ka	PSM	im.	L.	Różyckiego	w	Kielcach.	Obecnie	jest	student-
ką	V	roku	Uniwersytetu	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach,	
gdzie	studiuje	edukację	artystyczną	w	zakresie	sztuki	mu-
zycznej.	Wraz	z	orkiestrą	Camerata	Scholarum	grała	kon-
certy	zarówno	w	Polsce	jak	i	za	granicą.
	 Młodzi	 artyści	 wykonali	 szereg	 chwytających	 za	 ser-
ce,	wybitnych	utworów,	między	innymi:	„Eine	Kleine	Nacht-
music”	cz.	I	W.	A.	Mozarta,	kanon	J.	Pachelbela,	„Wiosna”	 
cz.	I	Allegro	i	„Zima”	cz.	II	Largo	z	cyklu	„Cztery	Pory	Roku”	 
A.	 Vivaldiego,	 „Aria	 na	 strunie	 G”	 J.	 S.	 Bacha,	 „Tango	 El	
Choclo”	A.	G.	Villoldo,	„The	Entertainer”	i	„Heliotrope	Fo-
uquet”	 	 Scota	 Joplina,	 „Yesterday”	 The	Beatles,	 „What	 a	

wonderfull	world”	Louisa	Armstronga,	„Alleluja”	Leonarda	
Cohena,	„Por	una	cabeza”	-	tango	z	filmu	„Zapach	kobiety”	
Carlosa	Gardela	oraz	„Libertango”	Astora	Piazzolla.

	 Głównym	organizatorem	koncertu	była	Edyta	Bobryk	-	
kierownik	ds.	kultury	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	„Perła”	
w	Nowinach,	która	z	ogromnym	zaangażowaniem	prowa-
dziła	całą	uroczystość.	–	Cieszę	się,	że	pomimo,	iż	obecne	
stanowisko	zajmuję	od	niedawna,	już	udało	mi	się	zorgani-
zować	tak	wspaniałe	widowisko	i	że	moje	pierwsze	działa-
nie	artystyczne	w	nowej	pracy	dało	taki	efekt	–	mówi	Edy-
ta	Bobryk.	–	Koncert	został	przyjęty	z	ogromnym	entuzja-
zmem.	Jego	atmosfera,	ogromny	talent	muzyków,	ich	nie-
samowita	 umiejętność	 przekazywania	 emocji	 poruszyły	
serca	 i	dusze	gości	 i	pozwoliły	 choć	na	chwilę	 zapomnieć	 
o	 codzienności.	 Zachęciły	 również	 do	 refleksji	 zabierając	
nas	do	zupełnie	 innego,	 lepszego	świata,	świata	muzyki	–	
dodaje	kierownik	GOK.

	 Występ	młodych	muzyków	został	nagrodzony	gromki-
mi	brawami	i	owacjami	na	stojąco.	Gdy	oklaski	ucichły,	pro-
boszcz	parafii	ks.	Józef	Kubicza,	wójt	gminy	Sitkówka-No-
winy	 Sebastian	 Nowaczkiewicz	 oraz	 dyrektor	 GOK	 „Per-
ła”	 Jacek	 Kania	 podziękowali	 kwartetowi	 smyczkowemu	
ESPRESSIVO	za	niezwykły	koncert,	wyrażając	jednocześnie	
nadzieję	na	kontynuację	zwyczaju	artystycznych	uroczysto-
ści.

Agnieszka Olech

Porywający koncert kwartetu 
smyczkowego ESPRESSIVO za nami
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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 

CO	TO	ZA	ŻYCIE
Co	to	za	życie
Jak	chodzisz	smutny
Sam	dobrze	o	tym	wiesz
Więc	zacznij	śpiewać
W	Chórze	Nowina
Życie	za	rogi	bierz

Nie	będzie	w	życiu	
Tyle	przykrości	
Poprawisz	życie	swe
Każdy	to	mówi
Że	jak	zaśpiewasz
Łatwiejsze	życie	twe					

Każdy	wesoły
Gdy	śpiewa	z	nami
Poprawi	humor	swój
A	więc	się	nie	martw
Wszyscy	pomogą
Poprawić	humor	twój

Życie	jest	piękne	
Miną	zmartwienia
Dużo	przyjaciół	masz
Miną	problemy	
Różne	przykrości
I	innym	radość	dasz

Więc	do	nas	przychodź
My	zapraszamy
Nie	czekaj	dłużej	już
Życie	poprawisz
Humor	ci	wróci
Pomimo	różnych	burz

Życie	jest	piękne	
Jesteś	wesoły
Tak	właśnie	w	życiu	jest
Więc	to	co	w	życiu
Jest	najpiękniejsze
Od	swego	życia	bierz

 Mel. O mnie się nie martw
Henryk Skowerski

PąCZEK	RÓŻY
W	wielkim	ogrodzie	tam	pod	parkanem
Wyrósł	maleńki	pąk	róży	
Nikt	go	nie	widział	bo	rósł	samotnie
Taki	drobniutki	nieduży

Rósł	pośród	chwastów	i	pod	drzewami	
Nie	miał	więc	siły	przebicia
Wody	miał	mało	słońca	niewiele
Co	jest	potrzebne	do	życia

Choć	żył	samotnie	bez	towarzystwa
Walczył	o	swoje	przetrwanie
Ptak,	który	leciał	przysiadł	na	drzewie
Usłyszał	ciche	wołanie

Sfrunął	na	ziemię	spojrzał	na	pączek
Którego	chwasty	zjadały
Więc	wydziobywał	jeden	po	drugim	
Chciał	pomóc	róży	tej	małej	

Gdy	już	uwolnił	pączek	od	chwastów
Już	się	nie	zerwał	do	góry	
Tam	padł	bez	ruchu	serce	mu	pękło
Już	nie	pofrunie	pod	chmury	

Pąk	się	zamienił	w	cudowną	różę	
Z	dużymi	białymi	płatkami
Pochylił	główkę	nad	martwym	ptaszkiem	
Pożegnał	go	czule	ze	łzami

Ta	piękna	róża	tam	pod	parkanem
Jest	w	bieli	cała	w	rozkwicie
Patrzy	na	ptaszka	i	bardzo	cierpi
On	uratował	jej	życie

Zaczęła	tracić	swe	cudne	płatki	
Które	spadały	na	ptaka
I	otulały	go	jak	pierzynka
To	była	róży	zapłata

Bo	dzięki	niemu	pięknie	rozkwitła
On	uratował	jej	życie
Już	żyć	nie	chciała,	kochała	ptaszka
I	zwiędła	w	samym	rozkwicie

  Irena Kostrzewska 

,,JESIEń’’
Ostatnie	letnie	obłoki
leniwie	po	niebie	płyną,
a	tuż	za	progiem	już	jesień
czerwieni	się	jarzębiną
							W	dywany	sypią	się	liście
								czerwienią,	żółcią,	purpurą.
Kasztany	gradem	spadają
i	w	rudej	trawie	nocują.
Choć	jeszcze	muzykę	świerszczy
wieczorem	można	usłyszeć
zakwitły	już	wrzosowiska
na	fioletowo	–	to	jesień
									Śmieją	się	z	ognisk	dymy
									palonych	na	kartofliskach.
									Czarne	wrony	krakają
										za	oraczami	na	rżyskach.
																Choć	w	ciepłych	promykach	słonka,
																pająk	tka	pajęczynę,
																to	tiulem	mgła	nad	palami
																wieczorem	otula	ziemię.
Sady	pachną	jabłkami
w	złotych	słońca	promieniach
idąc	w	stronę	jesieni
babie	lato	z	drzew	strącam.
A	wokół	mnie	błoga	cisza
zmrok	zapada	powoli
trochę	tęsknie	za	latem,
patrzę	w	oczy	jesieni.

 Renata Posłowska
RÓŻANIEC
Minie	niebawem	kolejny	roczek,
wrzesień	już	minął,	październik	wkroczył,
z	różańcem	w	ręku	chodzi	po	świecie,
jesienne	modły	do	nieba	niesie,
dnie	coraz	krótsze,	wcześnie	mroczeje,
ale	w	Kościele,	światło	jaśnieje
i	chociaż	często	deszcz	chłodny	siąpi
to	z	każdej	strony,	ludzi	tu	ciągną
by	na	różańcu	modlić	się	wspólnie,
polecić	Mari	sprawy	ogólne,
które		nękają	Ojczyznę	naszą
a	i	prywatnie	też	wszyscy	proszą,
każdy	ma	przecież	jakieś	problemy,
i	z	nimi	właśnie	się	udajemy,
do	Matki	Bożej,	do	Różańcowej,
Maryi	Panny,	Naszej	Królowej,
będziemy	życie	Maryi	rozważać
i	wielokrotnie	z	serca	pozdrawiać,
wszak	przez	Nią	przyszło	świata	Zbawienie,
składajmy	przeto	hołd	uwielbienia.
W	radosnej	części	Dziecię	zrodzone,
zbawiciel	świata	nam	objawiony,
a	w	drugiej	światła	jest	Chrzest	w	Jordanie
idzie	do	ludzi	Twój	syn	o	Pani
trzecia	bolesna	jest	trudna	taka
by	pojąć	mękę	Boga	Człowieka
Który	oddaje	życie	na	Krzyżu,
aby	zbawienie	ludziom	przybliżyć,
w	czwartej	chwalebnej,	Jezus	zwycięża
miłością	wielką,	a	nie	krzyżem,
i	Ciebie	Matko	bierze	do	siebie,
byś	była	przy	Nim	na	wieki	w	niebie,
te	rozważania	modlitwy	proste
już	nie	jednego	z	biedy	podniosły,
naród	nasz	Polski,	Ojczyzna	cała,
Kocha	Różaniec	i	Bogu	chwała	

 H.Brzoza

MOJA	SPOWIEDź	
Przychodzę	mój	Boże,
z	nowymi	grzechami,
z	nowymi?	Na	pewno?
oj,	chyba	te	same,
jak	dorosłej	prababci,
twarz	mi	się	rumieni,
wszak	coś	obiecałam,
a	nic	się	nie	zmienia,
klękam	tuż	przy	kratce,
i	robię	znak	Krzyża,
wyznaje	swe	grzechy
pokuta	się	zbliża
więc	biję	się	w	piersi,
moja	wielka	wina,
Panie	Boże	przebacz,
jak	ojciec	dla	syna,
mój	Ksiądz	za	pokutę,
wyznaczył	litanię
czy	równie	łaskawy
Stwórca	będzie	dla	mnie	

   H.Brzoza
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	 Pary	z	terenu	gminy	Sitkówka-Nowiny,	które	pół	wie-
ku	temu	powiedziały	sobie	sakramentalne	tak,	medalami	
„Za	długoletnie	pożycie	małżeńskie”	w	imieniu	Prezyden-
ta	RP	odznaczyła	wojewoda	świętokrzyski	Bożentyna	Pał-
ka-Koruba.	 Uroczystość	 odbyła	 się	w	 sali	 konferencyjnej	
Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny.	

	 Dziewięć	 par	 małżeńskich	 z	 terenu	 gminy	 Sitkówka-
Nowiny	świętowało	wieloletnie	pożycie	małżeńskie.	Jedna	
z	par	obchodziła	jubileusz	65-lecia,	a	osiem	z	nich	otrzymało	
medale	 „Za	 długoletnie	 pożycie	 małżeńskie”	 nadawane	
przez	 Prezydenta	 Rzeczpospolitej	 Polskiej.	 –	 Medale	 te	
są	 przyznawane	 przez	 Prezydenta	 Rzeczpospolitej	 Pol-

skiej	 z	okazji	 jubileuszu	50-lecia	pożycia	małżeńskiego.	 Te	
odznaczenia	to	specjalne	podziękowania	dla	Was	od	całego	
społeczeństwa	za	to,	że	stworzyliście	rodzinę	i	nienagannie	
przeżyliście	ze	sobą	50	lat	–	mówiła	wojewoda	Bożentyna	
Pałka-Koruba	 podczas	 uroczystości	 w	 Urzędzie	 Gminy	 
w	Nowinach.	 –	 50	 lat	 to	w	 sumie	 18	 tysięcy	 dni	 i	miliony	
minut	spędzone	razem.	Jesteście	seniorami	naszych	rodów	
i	stanowicie	dla	nas	wzór	wierności	małżeńskiej	–	mówiła	
wojewoda	 Bożentyna	 Pałka-Koruba,	 składając	 dostojnym	
jubilatom	życzenia	uznania,	spokoju,	radości	i	zdrowia.
	 W	 uroczystości	 dekoracji	 medalami	 udział	 wziął	
również	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowac-
zkiewicz.	–	Jesteście	dla	nas	wzorem	na	to,	 jak	w	zgodzie	 
i	szacunku	przeżyć	ze	sobą	ponad	pół	wieku,	dając	przykład	
swoim	dzieciom,	wnukom	i	prawnukom	–	podkreślał	wójt	
Sebastian	Nowaczkiewicz,	gratulując	pięknego	 jubileuszu.	
Do	życzeń	dołączyła	się	także	Przewodnicząca	Rady	Gminy	
Sitkówka-Nowiny	 	 Zofia	 Duchniak,	 oraz	 Wicestarosta	
Powiatu	Kieleckiego	–	Zenon	Janus.	–	50	lat	to	historia	za-
pisana	w	naszych	głowach	i	sercach.	Życzę	Wam	kolejnych	

pięknych	 jubileuszy,	 wytrwałości,	 wzajemnego	 zrozu- 
mienia	i	dużo	zdrowia	–	podkreślał	wicestarosta	Zenon	Ja-
nus.
	 Po	 oficjalnych	 uroczystościach,	 przy	 słodkim	
poczęstunku,	nadszedł	 czas	na	 rozmowę,	w	 czasie	 której	
małżonkowie	 chętnie	 dzielili	 się	 swoimi	 przemyśleniami	

na	 temat	 udanego	 pożycia	
małżeńskiego.	 Opowiadali	 
o	swoim	szczęściu,	 radościach	
i	 smutkach,	 a	 także	 o	 sukce- 
sach	 oraz	 porażkach,	 jakie	
przeżyli	w	czasie	50	lat	związku	
małżeńskiego.	–	Najważniejszy	
jest	 kompromis	 i	 bezgra- 
niczne	 zaufanie.	 To	 pomaga	
przetrwać	 wszystkie,	 nawet	
najtrudniejsze	 chwile	 –	mówili	
zgodnie	 małżonkowie	 za-
pytani	 o	 receptę	 na	 długie	 
i	szczęśliwe	wspólne	życie.
	 Podczas	 uroczystości,	

która	 po	 raz	 pierwszy	 odbyła	 się	 w	 sali	 konferen-
cyjnej	 Urzędu	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 gratulowa- 
no	 dostojnym	 jubilatom	 wytrwania	 długich	 lat	 
w	 miłości,	 wierności,	 wzajemnym	 szacunku	 i	 życzliwości	
wobec	 siebie.	 Z	 okazji	 pięknego	 jubileuszu	 specjalnie	
dla	 wszystkich	 par	 odśpiewano	 tradycyjne	 „Sto	 lat”,	 
a	 podniosłą	 chwilę	 uczczono	 symboliczną	 lampką	 szam-
pana.	Na	zakończenie	małżonkowie	oraz	zaproszeni	goście	
ustawili	 się	 do	 wspólnej,	 pamiątkowej	 fotografii.	 Wszys- 
tkie	pary	otrzymały	również	z	rąk	władz	gminy	wspaniałe	
prezenty	w	postaci	ciepłych	kołder	i	poduszek.

W	TYM	ROKU	ZŁOTE	GODY	ŚWIĘTOWALI:	
Wiesława	 i	 Andrzej	 Boruch	 z	 Nowin,	 Halina	 i	 Władysław	
Dziadek	 ze	 Zgórska,	 Stefania	 i	 Władysław	 Jakubowscy	 
z	Nowin,	Krystyna	i	Józef	Kaczor	z	Kowali,	Teresa	i	Stanisław	
Kaleta	z	Nowin,	Danuta	i	Ryszard	Urbańczyk	z	Szewc,	Jani-
na	 i	 Zbigniew	 Ślusarczyk	 z	 Szewc	 oraz	 Janina	 i	 Ireneusz	
Świąder	z	Nowin.	
	 Jubileusz	 65-lecia	 pożycia	 małżeńskiego	 w	 tym	 roku	
obchodzili	 Państwo	 Helena	 i	 Władysław	 Bentkowscy	 
z	Kowali.
	 Wszystkim	 jubilatom	 życzymy	 dużo	 zdrowia,	miłości,	
cierpliwości	i	kolejnych	pięknych	rocznic	wspólnego	życia.

Agnieszka Olech   

W Nowinach świętowali złote gody
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	 120	zawodników	wystartowało	w	tegorocznym	III	Bie-
gu	Ulicznym	o	Nowińskie	Kominy.	W	kategorii	open	najlep-
szy	okazał	się	być	Sylwester	Lepiarz.	Równolegle	o	puchar	
zwycięzcy	 rywalizowali	 najmłodsi	 zawodnicy,	 którzy	 po-
biegli	w	XII	Memoriale	Jana	Bieńkowskiego.	Na	starcie	sta-
nęło	blisko	300	zawodników.

III	BIEG	ULICZNY	O	NOWIŃSKIE	KOMINY
	 Biegi	 uliczne	 „O	 Nowińskie	 Kominy”	 na	 terenie	
gminy	 Sitkówka-Nowiny	 organizowano	 już	 w	 latach	
sześćdziesiątych,	 a	 odbywały	 się	wtedy	 z	 okazji	 Dnia	 Bu-
dowlanych.Biegi	reaktywowano	trzy	lata	temu	i	z	założenia	
miały	symbolizować	pięć	kominów	dawnych	Zakładów	Ce-
mentowo-Wapienniczych.	–	Nieistniejące	już	kominy	przez	
długie	lata	były	symbolem	gminy	Sitkówka-Nowiny.	Od	nich	
też	wzięła	się	nazwa	biegów	i	dystans	pięciokilometrowej	
trasy	–	mówi	Jacek	Kania,	dyrektor	GOK	„Perła”	w	Nowi- 
nach.

SYLWESTER	LEPIARZ	ZWYCIĘŻYł
	 W	III	Biegu	Ulicznym	o	Nowińskie	Kominy	postanowiło	 
w	tym	roku	powalczyć	120	zawodników.	Do	Nowin	zjechali	
najbardziej	wytrawni	biegacze,	ale	też	amatorzy	i	miłośnicy	
biegów.	 Najlepszy	 zawodnik	 tegorocznych	 Biegów	 Uli 
cznych	 o	 Nowińskie	 Kominy	 pokonał	 pięciokilometrowy	
dystans	w	zaledwie	15	minut	i	54	sekundy.	–	Łatwo	nie	było	
–	przyznał	zwycięzca	Sylwester	Lepiarz.	–	Na	prowadzenie	
wyszedłem	dopiero	po	pokonaniu	dystansu	trzech	i	pół	ki- 
lometra.	Tempo	było	naprawdę	mocne,	ale	wytrzymałem	 
i	udało	się	wygrać	–	mówił	zadowolony	tuż	po	zakończeniu	
biegu.	 Zaraz	 za	 nim	 na	 metę	 przybiegł	 Łukasz	 Woźniak	
z	 KKL	 Kielce/Strawczyn,	 który	 trasę	 pokonał	 w	 16	 minut	
i	 pięć	 sekund.	 Trzeci	 na	 podium	w	 kategorii	 open	 stanął	
Dawid	Kubiec	–	ubiegłoroczny	zwycięzca,	który	w	tym	roku	
przybiegł	na	metę	w	16	minut	i	27	sekund,	poprawiając	tym	
samym	swój	ubiegłoroczny	czas	siedemnastu	minut.

BĘDZIE	NOWA	BIEŻNIA	NA	NOWIŃSKIM	STADIONIE
	 –	 Jak	 widać,	 rywalizacja	 w	 Biegu	 o	 Nowińskie	 Komi- 
ny	 jest	 bardzo	 duża,	 a	 zawodnicy	 z	 roku	 na	 rok	 są	 coraz	
lepsi.	 Ogromnie	 cieszy	mnie,	 że	 tak	 tłumnie	 przyjeżdżają	
do	 naszej	 gminy	 i	 chętnie	 biorą	 udział	 w	 wydarzeniach	
sportowych	–	podkreślał	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Se-
bastian	Nowaczkiewicz.	–	Stawiamy	na	sport,	bo	sport	to	
zdrowie	 i	hart	ducha.	Mamy	wspaniałe	obiekty	sportowe,	
które	sprzyjają	uprawianiu	sportów.	Już	planujemy	wybu-
dowanie	nowej	nawierzchni	tartanowej	na	naszym	stadio- 
nie.	Obecna	niestety	pozostawia	wiele	do	życzenia.	To	jedna	
z	inwestycji,	 jaką	planujemy	przeprowadzić	już	niebawem.	
Postaramy	się	na	nią	uzyskać	dofinansowanie	zewnętrzne	
–	zapowiedział	wójt	Nowaczkiewicz.

ALEKSANDRA	MĄDZIK	NAJLEPSZA	W	KATEGORII	KOBIET
	 Warto	dodać,	że	w	kategorii	kobiet	najlepsza	okazała	
się	Aleksandra	Mądzik,	biegnąca	z	napisem	na	koszulce	„Bie- 
gam,	 żeby	 Bartek	 mógł	 żyć”.	 Pięciokilometrową	 trasę	
pokonała	w	czasie	20	minut	i	19	sekund.	Tuż	za	nią	na	metę	
dobiegła	Olga	Pierzak	 i	 zajęła	 tym	samym	drugie	miejsce	
z	 czasem	22	minut	 i	4	 sekund.	Trzecia	na	podium	stanęła	
Anna	Jamioł	z	klubu	Biegam	Bo	Lubię	Kielce,	która	dystans	
pięciu	kilometrów	pokonała	w	czasie	24	minut	i	20	sekund.

XII	MEMORIAł	JANA	BIEŃKOWSKIEGO
	 Imprezą	towarzyszącą	„Biegom	Ulicznym	o	Nowińskie	
Kominy”	były	biegi	dla	przedszkolaków	i	młodzieży	szkol-
nej.	 Organizatorem	 XII	 Memoriału	 Jana	 Bieńkowskiego	 

w	 Biegach	 Przełajowych	 była	 Gmina	 Sitkówka-Nowiny,	
GOK	„Perła”	w	Nowinach	oraz	Gimnazjum	w	Nowinach.	XII	
Memoriał	 Jana	 Bieńkowskiego	 tradycyjnie	 już	 rozpoczął	
się	od	uczczenia	minutą	ciszy	pamięci	Jana	Bieńkowskiego,	
który	przed	laty	biorąc	udział	w	nowińskich	biegach	zmarł	
godzinę	po	ich	zakończeniu.

PRZEKONYWALI,	ŻE	BIEGAĆ	JEST	WARTO
	 Najmłodsi	 zawodnicy	 pobiegli	 w	 czterech	 katego- 
riach:	biegu	przedszkolaka	na	dystansie	100	metrów,	biegu	
małolata	 na	 dystansie	 400	 metrów,	 biegu	 mistrza	 pod-
stawówki	 na	 dystansie	 700	 metrów	 i	 biegu	 mistrza	 gim-
nazjum	 na	 dystansie	 1200	 metrów.	 Łącznie	 do	 rywaliza-
cji	 stanęło	 300	młodych	biegaczy.	Wśród	nich	 znaleźli	 się	
również	mistrzowie	województwa,	którzy	pochodzą	z	 te- 
renu	 gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 Jak	 przekonywali,	 bieganie	
to	ich	sposób	na	aktywny	wypoczynek.	–	Warto	biegać,	bo	
dzięki	temu	poprawiamy	swoją	kondycję	i	wydolność.	Bie- 
ganie	 to	 zdrowie	 –	 zapewniał	 Bartłomiej	 Łyczek,	 który	 
w	tym	roku	zdobył	tytuł	mistrza	województwa	na	dystansie	
500	metrów.	Podobnego	zdania	była	też	Anna	Skowronek	
ze	szkoły	podstawowej	w	Nowinach,	wicemistrzyni	woje- 
wództwa	 świętokrzyskiego	 w	 trójboju.	 –	 Bieganie	 zde-
cydowanie	 sprzyja	 zdrowiu.	 Poza	 tym,	 to	 bardzo	 dobry	
sposób	na	spędzanie	wolnego	czasu	–	dodała	Anna	Skow-
ronek.

RYWALIZACJA	NA	NAJWYŻSZYM	POZIOMIE
	 Jako	pierwsze	na	 staracie	 ustawiły	 się	 przedszkolaki.	
Maluchy	 pobiegły	 w	 dwóch	 kategoriach:	 chłopców	 
i	 dziewczynek.	W	 kategorii	 dziewcząt	 na	mecie	 pierwsza	
była	Aleksandra	Matysik	z	Nowin.	Drugie	miejsce	zajęła	Zo-
fia	Szołowska	z	Nowin,	a	miejsce	trzecie	zdobyła	Magdale-
na	Jaworska	również	z	Nowin.	W	kategorii	chłopców	miej- 
sce	pierwsze	zajął	Filip	Miś	z	Nowin.	Miejsce	drugi	zdobył	
Mateusz	 Bernacki	 z	 Nowin,	 a	 miejsce	 trzecie	 na	 podium	
przypadło	Marcelowi	Młynarczykowi	z	Kielc.
	 W	Biegu	Małolata	do	rywalizacji	stanęły	klasy	I-III.	Za-
wodnicy	musieli	pokonać	dystans	400	metrów.	W	kategorii	
dziewcząt	na	miejscu	pierwszym	znalazła	się	Julia	Jakubczyk	
SP	Brzeście.	II	miejsce	zajęła	Wiktoria	Kopec	SP	Korzecko,	
a	 miejsce	 trzecie	 zdobyła	 Paulina	 Krajewska	 SP	 Nowiny.	 
W	kategorii	chłopców	najlepszy	okazał	się	Mateusz	Hołda	
z	 SP	 Nowiny.	 Miejsce	 drugie	 zajął	 Adam	Wieczorek	 z	 SP	
Nowiny,	a	Piotr	Salwa	z	SP	w	Kielcach	zajął	miejsce	trzecie.	
Mistrzem	Podstawówki	klas	IV-VI	na	dystansie	700	metrów	
w	kategorii	dziewcząt	została	Julia	Miś	z	SP	Nowiny.	Druga	
na	mecie	w	tej	kategorii	była	Anna	Skowronek	z	SP	Nowiny,	
a	 trzecia	 Wiktoria	 Kocerba	 z	 SP	 Brzeście.	 W	 kategorii	
chłopców	 Mistrzem	 Podstawówki	 został	 Wiktor	 Stanek	
z	SP	Brzeście.	Drugie	miejsce	zajął	Bartłomiej	Łyczek	z	SP	
Nowiny,	a	miejsce	trzecie	Mateusz	Kawecki	z	SP	Nowiny.
Gimnazjaliści	 z	 klas	 I-III	 rywalizowali	 ze	 sobą	na	dystansie	
1200	metrów.	Mistrzynią	w	Biegu	Gimnazjalisty	okazała	się	
Katarzyna	Jaroń	z	Gimnazjum	w	Nowinach.	Jej	gimnazjalna	
koleżanka	Patrycja	Giełżecka	zajęła	miejsce	drugie,	a	miej 
sce	trzecie	Julia	Dziedzic	również	z	Gimnazjum	w	Nowinach.	
W	 kategorii	 chłopców	 najlepszy	 okazał	 się	Michał	Malar- 
czyk	z	Gimnazjum	w	Nowinach.	Tuż	za	nim	na	metę	dobiegł	
Piotr	Wawrzeńczyk	również	z	Gimnazjum	w	Nowinach,	a	na	
miejscu	 trzecim	uplasował	 się	Dawid	Mielka	z	Gimnazjum	
GTE.
	 Wszyscy	 uczestnicy	 biegów	 otrzymali	 pamiątkowe	
medale,	a	dla	najlepszych	ufundowano	puchary	i	nagrody.

Agnieszka Olech

III Bieg Uliczny o Nowińskie Kominy za nami
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W Gminie Sitkówka-Nowiny 
świętowali 50-lecie Pożycia Małżeńskiego

Sz.P.	Helena	i	Władysław	Bentkowski	

Sz.P.	Janina	i	Zbigniew	Ślusarczyk

Sz.P.	Halina	i	Władysław	Dziadek

Sz.P.	Krystyna	i	Józef	Kaczor

Sz.P.	Teresa	i	Stanisław	Kaleta

Sz.P.	Wiesława	i	Andrzej	Boruch

Sz.P.	Janina	i	Ireneusz	Świąder

Sz.P.	Danuta	i	Ryszard	Urbańczyk


