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Szanowni Państwo!

W naszej gminie z miesiąca na miesiąc dzieje się co-
raz więcej. Kiedy spojrzycie do niniejszego numeru 
„Głosu Nowin”, sami się o tym przekonacie. W naj-
bliższym czasie zapraszamy Was na rajd rowero-
wy, turniej szachowy, Przegląd Pieśni Maryjnych 
oraz festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka. A już 
w czerwcu odbędzie się najważniejsze wydarzenie w 
roku – Święto Gminy Sitkówka-Nowiny. 17 czerwca                  
na placu przy Przedszkolu w Nowinach czeka Was 
mnóstwo atrakcji i niezapomnianych wrażeń - zerk-
nijcie na okładkę „Głosu Nowin”.

Do najważniejszych wydarzeń minionego miesiąca 
z pewnością należał jubileusz OSP Kowala. 65 lat tra-
dycji i służby drugiemu człowiekowi to coś, czym nie-
wielu moze sie poszczycić. Tym bardziej cieszy fakt, 
że jednostka należy do najlepiej wyposażonych w ca-
łym wojewdztwie świętokrzyskim, a druhowie mogą 
poszczycić sie wieloma medalami zdobytymi na za-
wodach strażackich w całym kraju.

Niemniej jednak - nie myślimy tylko o wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych. W ostatnim czasie zawar-
liśmy umowy na realizację najważniejszych zadań in-
westycyjnych: rozpoczęły się prace związane z budo-
wą nowej kotłowni, a lada chwila ruszy rozbudowa 
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach oraz 
przebudowa stadionu. Niezwykle cieszy również fakt 
uzyskania dofinansowania inwestycji zrealizowanej 
jeszcze w ubiegłym roku - niemal 800 tys. zł usyska 
zadanie inwestycyjne "Rozbudowa przedszkola sa-
morządowego im. "Pluszowego Misia" w Nowinach".

Na zakończenie - z okazji nadchodzących świąt - 
wszystkim Mamom oraz Dzieciom życzę spełnienia 
najskrytszych marzeń. Oby każdy dzień był dla Was 
pogodny, a życie było pełne radości.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny

Głos Nowin
miesięcznik
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20 kwietnia 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy. Radni 
zmienili budżet, dokonali zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz przyjęli spra-
wozdania z działalności jednostek organizacyjnych 
za 2016 r. Kolejna sesja miała miejsce 27 kwietnia. 
Zmiany dokonane podczas niej umożliwiły zawarcie 
umowy na realizację przebudowy płyty boiska spor-
towego.

Reforma oświaty
Zgodnie	 z	 sygnalizowanymi	 podczas	 poprzedniej	 se-
sji	 zamiarami,	w	 okresie	międzysesyjnym	 skierowano							
do	 kuratora	 oświaty	 w	 Kielcach	 zmienioną	 uchwałę	
w	sprawie	dostosowania	sieci	szkół	w	celu	jej	akcepta-
cji.	Proponowana	zmiana	dotyczyła	utworzenia	Liceum	
Ogólnokształcącego	zamiast	proponowanego	wcześniej	
Technikum.	Przeprowadzona	wśród	uczniów	i	rodziców	
ankieta	zainteresowania	nauką	w	Technikum,	w	zesta-
wieniu	z	uzyskaną	ze	strony	Starostwa	wiedzą	na	temat	
kosztów	koniecznych	do	poniesienia	 już	na	 starcie	 jej	
funkcjonowania	przesądziły	o	rezygnacji	z	tego	pomy-
słu.	Podczas	marcowej	sesji	Rada	Gminy	zdecydowała,	
że	dokona	zmiany	w	uchwale	dot.	projektu	dostosowa-
nia	sieci	szkół	podstawowych	i	gimnazjów	do	nowego	
ustroju	szkolnego	i	zamiast	tworzyć	Technikum	włączy	
likwidowane	 Gimnazjum	 do	 istniejącego	 już	 Liceum	
Ogólnokształcącego.	Pomysł	ten	uzyskał	akceptację	ze	
strony	 kuratora	 oświaty,	 dzięki	 czemu	podczas	 kwiet-
niowej	sesji	Rada	Gminy	podjęłą	uchwałę	o	ostatecznej	
formie	systemu	oświaty	w	gminie.
Z	dniem	1	września	2019	r.	trzyletnie	Liceum	Ogólno-
kształcące	w	Nowinach	stanie	się	czteroletnim	liceum,	
a	 liceum	 trzyletnie	w	 którym	uczyć	 się	 będą	ostatnie	
roczniki	 zlikwidowanego	 Gimnazjum,	 zakończy	 swoją	
działalność	z	dniem	31	sierpnia	2022	r.	
Przeciwny	podjęciu	niniejszej	uchwały	był	radny	Łukasz	
Gryń.	 -	 Jestem	przeciwny	włączeniu	obszaru	miejsco-
wości	 Sitkówka	 w	 całości	 do	 obwodu	 Szkoły	 Podsta-
wowej	w	Nowinach.	W	przyszłości	może	okazać	się,	że	
z	tego	powodu	dzieci	spoza	obwodu	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Kowali	uczęszczające	do	tej	szkoły	mogą	nie	mieć	
zapewnionego	transportu	-	argumentował	radny.

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.

Posiedzenia Rady Gminy
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Rozpoczynamy inwestycje
Zmiany	w	budżecie	na	2017	r.	oraz	w	WPF,	 jakich	do-
konali	 radni	 podczas	 ostatniej	 sesji,	 związane	 były	
z	 koniecznością	 przesunięcia	 środków	 finansowych	
w	poszczególnych	latach	w	celu	zabezpieczenia	realiza-
cji	inwestycji.	Kwestia	dotyczyła	w	szczególności	zadań:	
“Rozbudowa	budynku	Gminnego	Ośrodka	Kultury	„Per-
ła”	w	Nowinach	wraz	z	 terenem	przyległym	przez	na-
danie	mu	nowych	kompletnych	funkcji”	oraz	“Przebu-
dowa	płyty	boiska	sportowego	na	terenie	GOK	„Perła”	
w	 Sitkówce-Nowinach,	 wraz	 z	 wykonaniem	 urządzeń	
sportowych	i	przebudową	bieżni	wokół	boiska”.

Pozostałe uchwały
Podczas	 sesji,	 jaka	miała	miejsce	20	kwietnia	przystą-
piono	do	zmian	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	w	związku	z	planowanych	utworzeniem	
ścieżki	 edukacyjnej	 -	Góra	Miejska,	 a	 także	dokonano	
zmiany	 nr	 19	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 uchwalonego	 uchwałą	 Rady	 Gminy	
z	dnia	27	października	2005	r.	Rada	Gminy	zdecydowała	
o	określeniu	 stawek	dotacji	przedmiotowej	dla	 samo-
rządowych	zakładów	budżetowych	na	2017	r.
Nowińscy	 radni	 przyjęli	 ocenę	 zasobów	 pomocy	 spo-
łecznej	 w	 Gminie	 Sitkówka-Nowiny	 za	 rok	 2016	 oraz	
sprawozdanie	 z	 realizacji	 zadań	 z	 zakresu	 wspierania	
rodziny	i	systemu	pieczy	zastępczej	w	2016	r.

Posiedzenia Rady Gminy
Wśród	podjętych	uchwał	 znalazła	 się	 również	uchwa-
ła	dotycząca	przekazania	w	użytkowanie	sieci	wod-kan	
do	Międzygminnego	Związku	Wodociągów	i	Kanalizacji	
w	Kielcach.

Sesja nadzwyczajna
Zwołanie	 sesji	nadzwyczajnej	 związane	było	 z	przesu-
nięciem	 środków	 finansowania	 w	 poszczególnych	 la-
tach	na	realizację	zadania	inwestycyjnego	pn.	„Przebu-
dowa	płyty	boiska	sportowego	na	terenie	GOK	„Perła”	
w	 Sitkówce-Nowinach,	 wraz	 z	 wykonaniem	 urządzeń	
sportowych	i	przebudową	bieżni	wokół	boiska,	gm.	Sit-
kówka-Nowiny”	oraz	 zwiększeniem	o	16	 tys.	 zł	finan-
sowania	zadania	polegającego	na	modernizacji	oświe-
tlenia	ulicznego	na	terenie	gminy.	Zadanie	to	uzyskało	
dofinansowanie	ponad	420	 tysięcy	 złotych	w	 ramach	
RPO	w	ramach	działania	6.2	„Promowanie	strategii	ni-
skoemisyjnych	oraz	zrównoważona	mobilność	miejska	
-	ZIT	KOF".	Do	wymiany	przewidziano	około	200	punk-
tów	świetlnych.
Obradom	 podczas	 kwietniowych	 sesji	 Rady	 Gminy	
przewodniczyła	 wiceprzewodnicząca	 Rady	 Gminy	 Re-
nata	Posłowska.

Marta Herbergier

Treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie inter-
netowej: bip.nowiny.com.pl w zakładce: Rada Gminy 
Stkówka-Nowiny 2014-2018 >>> Uchwały.
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bieżnia	 o	 nawierzchni	 poliuretanowej,	 co	 pozwoli	 na	
rozgrywanie	 lokalnych	 zawodów	 lekkoatletycznych.	
W	ramach	 inwestycji	wykonana	zostanie	 skocznia	po-
liuretanowa	do	skoku	w	dal	wraz	z	zeskokiem	oraz	rzut-
nia	do	pchnięcia	kulą.	Możliwe	będzie	również	rozgry-
wanie	zawodów	w	skoku	wzwyż	i	w	rzucie	oszczepem.
Wykonany	zostanie	system	drenażu	wraz	z	kanalizacją	
deszczową	 oraz	 zbiornik	 retencyjno-odparowujący,	
a	 także	 zagospodarowanie	 terenu.	 Co	 ważne,	 nowe	
oświetlenie	 obu	 boisk	 umożliwi	 trenowanie	 do	 póź-
nych	 godzin	 wieczornych	 oraz	 rozgrywanie	 meczów													
przy	sztucznym	oświetleniu.
Ponadto	wykonawca	robót	uzyska	na	 rzecz	gminy	Sit-
kówka-Nowiny	 certyfikaty	 FIFA	 na	 boisko	 ze	 sztuczną	
nawierzchnią	oraz	Certyfikat	PZLA	na	zakres	lekkoatle-
tyczny.

-	W	 ostatnim	 czasie	w	 gminie	 Sitkówka-Nowiny	 pod-
jęliśmy	 szereg	 działań,	 aby	 stała	 się	 ona	 miejscem,	
w	którym	intensywnie	rozwija	się	turystyka	sportowa	-	
mówi	wójt	gminy	Sebastian	Nowaczkiewicz.	-W	gminie	
organizowane	jest	wiele	imprez	sportowych	-	zarówno	
o	 znaczeniu	 regionalnym,	 jak	 i	 ogólnopolskim.	Mamy	
doskonale	 rozbudowaną	 infrastrukturę,	 dzięki	 czemu	
z	 obiektów	 sportowych	 chętnie	 korzystają	 drużyny	
sportowe,	 którym	 są	 one	 udostępniane	 komercyjnie.	
Nie	 zapominamy	 również	o	mieszkańcach:	niemal	we	
wszystkich	 miejscowościach	 znajdują	 się	 siłownie	 ze-
wnętrzne,	place	zabaw	i	boiska	wielofunkcyjne	-	zachę-
ca	do	uprawiania	sportu	wójt.

Roboty	rozpoczną	się	już	w	najbliższym	czasie,	a	ich	za-
kończenie	planowane	jest	na	początek	2018	r.

Całkowita	wartość	robót	budowlanych	wyniesie	5	mln	zł.

Marta Herbergier

Rusza przebudowa stadionu
28 kwietnia została podpisana umowa pomiędzy 
gminą Sitkówka-Nowiny a firmą ECOFORMA Hubert 
Wójcik na realizację zadania pod nazwą: „Przebudo-
wa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” 
w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń 
sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. 
Sitkówka-Nowiny”.

Zakres	 inwestycji	obejmuje	przebudowę	pełnowymia-
rowej	płyty	boiska	do	piłki	nożnej	o	nawierzchni	trawia-
stej	o	wymiarach	pola	gry	67x105	m,	wraz	z	drenażem	
i	 instalacją	 automatycznego	nawadniania	 oraz	 oświe-
tlenia.
Boisko	 treningowe	 zostanie	 przebudowane	 na	 peł-
nowymiarowe	 boisko	 do	 piłki	 nożnej	 o	 nawierzchni													
ze	sztucznej	trawy	o	wymiarach	pola	gry	60x100m	wraz	
z	ogrodzeniem	piłkochwytami	i	oświetleniem.	Moder-
nizacji	 doczeka	 się	 również	 bieżnia	 lekkoatletyczna	
-	 powstanie	 czterotorowa	 (sześciotorowa	 na	 prostej)	

Od lewej: Sebastian Nowaczkiewicz, Hubert Wójcik, Michał 
Bińczyk.

Gmina Sitkówka-Nowiny uzyskała dofinansowanie   
na inwestycję "Rozbudowa przedszkola samorządo-
wego im. "Pluszowego Misia" w Nowinach".

Choć	rozbudowa	Przedszkola	Samorządowego	w	Nowi-
nach	zakończyła	się	jeszcze	w	2016	r.,	to	decyzja	o	uzy-
skaniu	dofinansowania	zapadła	zaledwie	kilka	dni	temu.
Wniosek	został	 	złożony	w	ramach	działania	7.4	"Roz-
wój	 infrastruktury	 edukacyjnej	 i	 szkoleniowej"	 RPO	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	 lata	 2014-2020	
i	 uzyskał	 dofinansowanie	w	wysokości	 787.500	 zł.	 To	
niemal	dwukrotnie	wyższa	wartość,	niż	całkowite	dofi-
nansowanie	wszystkich	inwestycji,	jakie	uzyskała	gmina	
Sitkówka-Nowiny	w	latach	2007-2013	w	ramach	RPO.
Obecnie	 gmina	 Sitkówka-Nowiny	 stara	 się	 również	
o	dofinansowanie	na	utworzenie	dwóch	nowych	grup	
żłobkowych	w	Żłobku	Gminnym	w	Nowinach.

Marta Herbergier
Przedszkole w Nowinach.

Przedszkole w Nowinach z dofinansowaniem
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Ponad 10 mln na rozbudowę
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach
Gmina Sitkówka-Nowiny i Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Ogólnego KARTEL S.A. podpisały umowę          
na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa budyn-
ku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 
wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych 
kompleksowych funkcji”. Wartość umowy opiewa               
na niebagatelną kwotę 10.874.999,49 zł.

-	W	gminie	brakowało	ośrodka	kultury	z	prawdziwego	
zdarzenia	-	mówi	wójt	gminy	Sebastian	Nowaczkiewicz.	
-	 Gościnnie	 korzystaliśmy	 z	 auli	 Gimnazjum	 w	 Nowi-
nach,	ale	tak	naprawdę	było	to	tylko	zastępcze	rozwią-
zanie.	 Teraz	 dla	 mieszkańców	 wybudujemy	 ośrodek,	
w	którym	będą	odbywać	się	wydarzenia	kulturalne,	a		
oni	sami	będą	mogli	w	nim	spędzać	wolny	czas	w	atrak-
cyjny	 sposób.	Co	ważne	 -	 inwestycja	 jest	 skrojona	na	
miarę	możliwości	budżetu	naszej	 gminy	 -	projekt	 jest	
skalkulowany	ekonomicznie	z	uwzględnieniem	faktycz-
nych	potrzeb	w	tym	zakresie	-	dodaje	wójt.

Projekt	obejmuje	m.in.	wykonanie	trzykondygnacyjne-
go	budynku	z	podpiwniczeniem	o	powierzchni	zabudo-
wy	762	m2,		kubaturze	7600	m3	i	powierzchni	użytkowej	
2498	m2.	Zaprojektowane	pomieszczenia	na	poziomie	
-1	służyć	będą	klubowi	sportowemu	oraz	jako	zaplecze	
piłkarskie	 z	 przestronnymi	 szatniami	 dla	 zawodników	
i	 sędziów	 oraz	 tunelem	 prowadzącym	 bezpośrednio				
na	płytę	boiska.	Na	parterze	znajdować	się	będą	sale	
sportowe,	kawiarnia	oraz	biblioteka.	Na	pierwszym	pię-
trze	powstanie	sala	wielofunkcyjna	ze	sceną	i	widownią	
do	200	widzów,	z	możliwością	podziału	na	dwie	mniej-
sze	 sale	 szkoleniowo-konferencyjne.	W	 nowopowsta-
łym	budynku	zaprojektowane	zostały	również	pomiesz-
czenia	 biurowe	 i	 techniczne	 oraz	 sale	 tematyczne	 na	
potrzeby	działających	na	 terenie	gminy	stowarzyszeń,	
organizacji,	klubów	i	kół	zainteresowań.
W	 budynku	 zastosowano	 szereg	 nowoczesnych	 roz-
wiązań	 technicznych	 i	 proekologicznych	 jak	 instalacja	
ogniw	fotowoltaicznych,	instalacje	informatyczne	i	mo-
nitoringowe.	 Został	 on	 opracowany	 jako	 nowoczesna	

bryła	 z	 elementami	 fasady	 alumiowo-szklanej	 oraz	
z	 cegły	 klinkierowej	 nawiązująca	 swym	wyglądem	do	
istniejącego	budynku	pływalni.	 Razem	będą	 stanowić	
one	jednolitą	całość	-	zarówno	pod	względem	wizual-
nym,	jak	i	funkcjonalnym.

W	tym	samym	czasie	gmina	planuje	modernizację	sta-
dionu	przyległego	do	GOK	„Perła”.	Po	zakończeniu	obu	
inwestycji	w	Nowinach	powstanie	nowoczesna	baza	re-
kreacyjno-sportowa	atrakcyjna	zarówno	dla	mieszkań-
ców	gminy	jak	i	regionu.	Będzie	mieć	to	istotne	znacze-
nie	dla	dalszego	rozwoju	sportu	w	gminie.

-	 Już	 teraz	 odbywają	 się	 tutaj	 zawody	 o	 zasięgu	wo-
jewódzkim	 i	 ogólnopolskim.	 Rozbudowa	 istniejących	
obiektów	 z	 pewnością	 przyczyni	 się	 do	 zwiększenia	
atrakcyjności	naszej	gminy,	zwłaszcza,	jeśli	chodzi	o	tu-
rystykę	 sportową	 -	mówi	dyrektor	GOK	 „Perła”	 Jacek	
Kania.
Roboty	zostaną	rozpoczęte	już	w	czerwcu,	a	ich	zakoń-
czenie	planowane	jest	w	październiku	2019	r.

Marta Herbergier

Od lewej: Sebastian Nowaczkiewicz, Paweł Karpiński.

Wizualizacja budynku GOK "Perła" w Nowinach.

Wizualizacja budynku GOK "Perła" w Nowinach.
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LGD „Perły Czarnej Nidy” sfinansuje
rozwój przedsiębiorstw
Podpisano pierwsze umowy na rozwój działalności 
gospodarczej oraz budowę lub rozbudowę ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej.

Uroczyste	podpisanie	umów	odbyło	się	w	sali	konferen-
cyjnej	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	gdzie	zaproszo-
no	 czterech	 przedsiębiorców	 i	 dwóch	 przedstawicieli	

organizacji	 planujących	 realizację	 wniosków	 w	 zakre-
sie	 niekomercyjnej	 infrastruktury	 turystycznej	 lub	 re-
kreacyjnej.	W	spotkaniu	uczestniczyli	 również	członek	
zarządu	województwa	świętokrzyskiego	Piotr	Żołądek,	
prezes	 LGD	 "Perły	 Czarnej	 Nidy"	 Marcin	 Dziewięcki,	
kierownik	 biura	 LGD	 Przemysław	 Strójwąs,	 a	 rolę	 go-
spodarza	pełnił	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	
Nowaczkiewicz.
W	 ramach	 przedsięwzięcia	 1.1.2.	 Rozwijanie	 działal-
ności	 gospodarczej	 łączna	 całkowita	 wartość	 projek-
tów	3.924.696,17	zł,	z	czego	dofinansowanie	wyniesie	
1.367.623,00	 zł.	 Z	 kolei	 projekty	w	 zakresie	 przedsię-
wzięcia	2.1.1.	„Budowa	 lub	przebudowa	niekomercyj-
nej	infrastruktury	turystycznej	lub	rekreacyjnej”	o	łącz-
nej	wartości	2.096.930,62	zł	uzyskają	dofinansowanie	
1.148.071,00	zł.	
W	dniu	4	maja	2017	 r.	umowy	podpisało	 łącznie	 sze-
ściu	 beneficjentów.	 Czterech	 przedsiębiorców	 w	 roz-
wój	swoich	firm	zainwestuje	łącznie	ponad	2,2	mln	zł,	
z	czego	745.165,00	zł	pochodzi	z	budżetu	LGD.	Powsta-
nie	również	niekomercyjna	infrastruktura	rekreacyjna:	
w	Bieleckich	Młynach	wybudowana	zostanie	świetlica,	
a	w	Nowinach	 i	Bolechowicach	rozbudowane	zostaną	
boiska	sportowe.
Już	wkrótce	zawarte	zostaną	kolejne	umowy.

Marta Herbergier

Pierwsi przedsiębiorcy podpisali umowy.

Gmina Sitkówka-Nowiny najlepsza w regionie
Podczas konferencji pt. „Zrównoważony Rozwój Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego” wójt Sebastian No-
waczkiewicz odebrał wyróżnienie za pierwsze miejsce 
w „Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST”.

27	 kwietnia	 br.	 w	 Filharmonii	 Świętokrzyskiej	 w	 Kiel-
cach	 odbyła	 się	 konferencja	 pt.	 „Zrównoważony	 Roz-
wój	Województwa	 Świętokrzyskiego”.	 Spotkanie	 stało	
się	 okazją	 do	 podsumowania	 działalności	 samorządu	
województwa	 świętokrzyskiego	 oraz	 gmin	 z	 naszego	
regionu.
„Ranking	Zrównoważonego	Rozwoju	 JST”	 jest	opraco-
wany	przez	niezależnych	ekspertów	z	Politechniki	War-
szawskiej	pod	kierunkiem	prof.	dr	hab.	Eugeniusza	Sob-
czaka.	Ocenie	zostały	poddane	działania	 inwestycyjne	
i	 inne	wskaźniki	 społeczno-gospodarcze	w	 roku	 2016	
oraz	 ich	 zmiany	w	minionym	 okresie	 programowania	
Unii	Europejskiej.	Ranking	ma	na	celu	monitorowanie	
zrównoważonego	 rozwoju	 społeczno-ekonomicznego	
gmin	 i	 regionów	 oraz	 promocję	 w	 oparciu	 o	 opraco-
wane	 wzorce.	 Przyjęta	 metodyka	 badawcza	 pozwala	
wyjaśnić	poziom	rozwoju	w	trzech	podstawowych	ob-
szarach:	społecznym,	gospodarczym	oraz	ochronie	śro-
dowiska	naturalnego.
Wyniki	 badań	dały	 gminie	 Sitkówka-Nowiny	 I	miejsce	
w	Rankingu	 Zrównoważonego	Rozwoju	 Jednostek	 Sa-
morządu	Terytorialnego	w	2016	roku	w	województwie	
świętokrzyskim	w	kategorii	Gmina	Wiejska.

W	kategorii	Gmina	Miejsko-Wiejska	pierwsze	miejsce	
zajęła	Gmina	Połaniec,	a	w	kategorii	Miasta	najlepsze	
były	Kielce.

Podczas	 konferencji	 poruszono	 zagadnienia	 związane	
z	 rozwojem	województwa	 świętokrzyskiego	oraz	 jego	
sytuacją	społeczno-gospodarczą	w	ostatnich	latach.
Organizatorem	 konferencji	 był	 Urząd	 Marszałkowski	
Województwa	Świętokrzyskiego.

Marta Herbergier

Od lewej: Adam Jarubas, Sebastian Nowaczkiewicz.
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Lata ofiarnej służby
Są zawsze, gdy tego potrzebujemy. Dbają o nasze bez-
pieczeństwo w dzień i w nocy, nie zważając na ryzyko, 
jakie się z tym wiąże. Swą ofiarną postawą pokazują, 
że bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi jest 
możliwa. Warto podkreślić, że członkowie OSP wyko-
nują swe obowiązki społecznie i nie oczekując z tego 
tytułu żadnych gratyfikacji.
Ochotnicze Straże Pożarne to jedyne jedna z nielicz-
nych organizacji w Polsce zrzeszających wszystkich lu-
dzi, bez względu na wiek, poglądy czy przynależność 
partyjną. 4 maja obchodzony jest Dzień Strażaka, do-
datkowo - w tym roku OSP Kowala w tym miesiącu ob-
chodzi jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Poznajmy 
historię druhów z Kowali.

Trudne początki
Z	przekazów	najstarszych	mieszkańców	wynika,	iż	OSP	
w	Kowali	została	założona	w	1952	r.	po	pożarze,	w	któ-
rym	spłonęło	16	gospodarstw.	 Inicjatorem	powołania	
jednostki	był	kierownik	tutejszej	szkoły	Józef	Janik,	po-
mogli	mu	w	 tym	druhowie:	Stefan	Krzysztofek,	Stani-
sław	Kubicki	I,	Stanisław	Kubicki	II,	Mieczysław	Doma-
gała,	Władysław	Bentkowski,	Władysław	Grzegorczyk,	
Bolesław	Ramiączek,	Bolesław	Kowalski,	Stanisław	Gło-
gowski,	Henryk	 Zawadzki,	 Stanisław	 Zawadzki.	 Pierw-
szym	 naczelnikiem	 został	 Józef	 Janik,	 który	 pełnił	 tę	
funkcję	 przez	 kolejne	 dwie	 kadencje,	 a	 jego	 zastępcą	
był	 Stefan	Krzysztofek.	 Jego	następcą	 został	 Leon	Ra-
biej,	sprawujący	powierzone	mu	obowiązku	przez	bli-
sko	9	lat.	Zastąpił	go	na	tym	stanowisku	Stanisław	Ku-
bicki	z	Kubów.
Od	1967	r.	drużyną	dowodził	Stefan	Krzysztofek,	który	
przyczynił	się	do	znacznego	zwiększenia	stanu	osobo-
wego	OSP,	która	za	jego	kadencji	liczyła	blisko	40	człon-
ków.	W	1970	r.	przy	OSP	powstała	Harcerska	Drużyna	
Pożarnicza	 założona	 i	 prowadzona	 przez	 Romana	Na-
pieracza.	W	1972	r.	zastęp	liczył	16	członków.
W	początkowym	okresie	ochotnicy	dysponowali	 jedy-
nie	pompą	ręczną	oraz	około	300	metrami	węży.	Stra-
żacki	dobytek	przechowywano	w	budynku	zastępczym	
należącym	do	Zakładów	Przemysłu	Wapiennego	w	Sit-
kówce.	Dopiero	w	1969	r.	powstała	świetlico-remiza,	za	

którą	służył	barak	przekazany	przez	Zakłady	Przemysłu	
Wapiennego	w	Sitkówce.	Rok	później	wybudowano	tu	
garaż,	do	czego	przyczynił	się	ówczesny	prezes	Wacław	
Hering,	wybrany	na	to	stanowisko	w	1969	r.
W	1970	r.	strażacy	otrzymali	od	SPW	Sitkówka	pierwszy	
samochód	-	był	to	Star-20.	Jednostka	pozyskała	również	
sprzęt,	nowe	umundurowanie	oraz	wyposażenie	świe-
tlicy	w	stoły	i	krzesła.
W	1971	r.	wybudowana	została	wspinalnia,	a	rok	póź-
niej	ochotnicy	otrzymali	od	strażackich	władz	nowego	
Żuka	GLM.

Pierwszy sztandar 
14	 maja	 1972	 r.	 miała	 miejsce	 uroczystość	 nadania	
OSP	sztandaru,	który	został	ufundowany	przez	Gminną	
Radę	Narodową.	Cztery	lata	później,	w	tajemnicy	przed	
władzami,	mieszkańcy	 i	 komitet	 rodzicielski	 szkoły	 za-
kupili	drugi	sztandar,	na	którym	widniało	hasło	„Bogu	
na	chwałę,	ludziom	na	pożytek”.
W	1980	r.	prezesem	został	Roman	Napieracz,	a	naczel-
nikiem	-	Zygmunt	Lużyński,	którego	po	czterech	latach	
zmienił	 jego	 dotychczasowy	 zastępca	 -	 Czesław	Bent-
kowski.	Na	początku	 lat	90.	dowództwo	objął	Ryszard	
Stokowiec,	a	w	1996	r.	ponownie	-	Czesław	Bentkowski.	
Stanowisko	prezesa	objął	w	tym	czasie	Stanisław	Kubic-
ki.
Pod	koniec	lat	80.	władze	jednostki	rozpoczęły	starania	
o	 pozyskanie	 nowego	 pojazdu	 bojowego,	 który	 trafił				
do	jednostki		w	1991	r.	Gaśniczy		Jelcz-004	GCBA	zastą-
pił	mocno	wyeksploatowanego	Stara-660	GBM.

Prawdziwa remiza
Marzenia	 druhów	 o	 poprawie	 warunków	 lokalowych	
spełniły	 się	w	drugiej	połowie	 lat	90.	W	maju	1996	 r.	
stary	obiekt	rozebrano	i	rozpoczęto	wznoszenie	murów	
nowej	 strażnicy.	 31	 grudnia	 1997	 r.	 w	 nowopowsta-
łym	obiekcie	zorganizowano	pierwszy	bal	sylwestrowy.	
Przez	kolejne	kilkanaście	miesięcy	trwały	prace	wykoń-
czeniowe	oraz	wyposażanie	budynku.	Uroczyste	prze-
cięcie	wstęgi	oraz	poświęcenie	strażackiej	siedziby	na-
stąpiło	2	maja	1999	r.
W	latach	2006-2011	na	czele	zarządu	stał	Józef	Wierz-
bicki.	 Po	 nim	 stanowisko	 objął	 i	 piastuje	 je	 do	 chwili	
obecnej	Czesław	Bentkowski.	Naczelnikami	zaś	naprze-
miennie	byli	w	tym	okresie	Marcin	Głogowski	i	Marcin	
Piotrowski.

XXI wiek
W	2007	r.	utworzona	została	grupa	ratownictwa	wod-
nego	 i	 powodziowego.	W	2009	 r.	 do	OSP	 trafił	 nowy	
wóz	 -	 i	 średni	 samochód	 ratowniczo-gaśniczy	GBA	na	
podwoziu	Mercedesa-1326	Atego	z	napędem	4x4,	a	ko-
lejny	w	2015	r.	-	ciężki	wóz	ekologiczno-gaśniczy	marki	
Man.
Z	okazji	60-lecia	OSP	władze	samorządowe	oraz	miesz-
kańcy	Kowali	ufundowali	dla	jednostki	nowy	sztandar,	
który	 został	 uroczyście	 poświęcony	 i	 przekazany	 pod-
czas	jubileuszowych	obchodów	-	3	czerwca	2012	r.
Aktualnie	OSP	Kowala	jest	jedną	z	lepiej	wyposażonych	
jednostek	na	terenie	powiatu	kieleckiego.	Oprócz	wo-

Druhowie OSP Kowala.
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zów	bojowych	Man	i	Mercedes,	na	stanie	znajdują	się	
także	 ponton,	 łódź	 płaskodenna	 z	 silnikiem	 zaburto-
wym	oraz	przyczepką	do	jej	transportu,	zestaw	ciężkich	
urządzeń	ratowniczych,	a	także	wszelkiego	rodzaju	dra-
biny,	ręczny	sprzęt	burzący,	ratowniczy,	sprzęt	łączności	
i	uzbrojenia	osobistego.

Niosąc pomoc
Działalność	 OSP	 Kowala	 nie	 ogranicza	 się	 do	 terenu	
gminy	 Sitkówka-Nowiny.	Od	 samego	początku	 druho-
wie	działali	tam,	gdzie	wymagała	tego	sytuacja.
W	1994	r.	OSP	weszła	w	struktury	Krajowego	Systemu	
Ratowniczo-Gaśniczego,	 od	 tego	 czasu	 uczestnicząc	
w	 działaniach	 ratowniczych	 na	 terenie	 całego	 woje-
wództwa	świętokrzyskiego.	
Rocznie	 wyjeżdżają	 od	 kilkudziesięciu	 do	 ponad	 100	
razy	do	różnego	typu	zdarzeń.	Oprócz	pożarów	i	powo-
dzi	należą	do	nich	m.in.	wypadki	komunikacyjne,	usu-
wanie	niebezpiecznych	owadów,	likwidowanie	skutków	
nawałnic,	poszukiwania	zaginionych	osób,	neutralizacja	
rozlanych	chemikaliów,	a	nawet	zabezpieczenie	pocho-
dzących	z	II	wojny	światowej	niewybuchów.
O	 tym,	 że	 ochotnicy	 z	 Kowali	 są	 dobrze	 wyszkoleni,	
świadczą	liczne	trofea	zdobyte	na	zawodach	sportowo-
-pożarniczych.	Lista	odniesionych	sukcesów	jest	długa,	
szczególnie	 jeśli	weźmie	się	pod	uwagę	zawody	gmin-
ne,	na	których	bardzo	często	zarówno	drużyna	senior-
ska,	 jak	 i	 młodzieżówki	 stają	 na	 najwyższym	 stopniu	
podium.	
Miejscowi	strażacy	nie	ograniczają	się	jedynie	do	wypeł-
niania	statutowych	obowiązków	i	angażują	się	w	lokal-

ne	 życie	 społeczne	oraz	 kulturalne.	 Kultywując	wielo-
letnie	tradycje	uczestniczą	w	obchodach	Dnia	Strażaka,	
a	 także	 świąt	 państwowych	 oraz	 kościelnych.	 Swoją	
obecnością	starają	się	uświetniać	strażackie	śluby	oraz	
z	honorami	żegnają	zmarłych	druhów.	Zawsze	chętnie	
włączają	się	we	wszelkiego	typu	prace	społeczne	i	po-
rządkowe.	Dzięki	współpracy	z	placówkami	oświatowy-
mi,	gdzie	organizowane	są	pogadanki	i	szkolenia,
do	 drużyny	 młodzieżowej	 wstępują	 regularnie	 nowe	
osoby.	Każdego	roku	członkowie	MDP	startują	w	turnie-
ju	wiedzy	pożarniczej	„Młodzież	zapobiega	pożarom”.
Druhowie	zabezpieczają	imprezy	sportowe,	kulturalno-
-rozrywkowe	i	festyny,	na	których	nierzadko	organizują	
pokazy	 ratownicze,	połączone	z	 informacją	o	czyhają-
cych	zagrożeniach.
Oprócz	męskiej	drużyny	seniorskiej	OSP	Kowala	posiada	
obecnie	dwie	Młodzieżowe	Drużyny	Pożarnicze	(chłop-
ców	i	dziewcząt)	oraz	Kobiecą	Drużynę	Pożarniczą.
Warto	podkreślić,	 że	OSP	Kowala	 jest	 jedną	 z	 najbar-
dziej	 prężnie	 działających	 organizacji	 w	 całej	 Polsce.		
Liczba	 czynnych	 druhów,	 działalność	 MDP,	 sukcesy	
w	zawodach	na	skalę	 regionalną	 i	ogólnopolską	 robią	
ogromne	 wrażenie.	 Nie	 do	 przecenienia	 jest	 również	
wpływ	na	wychowanie	dzieci	 i	młodzieży.	Członkowie	
OSP	 Kowala	 tworzą	 wielopokoleniową	 rodzinę,	 która	
wspiera	 się	w	dobrych	 i	 złych	momentach.	A,	 co	naj-
ważniejsze,	na	ich	ofiarną	pomoc	i	oddanie	mogą	liczyć	
mieszkańcy	-	nie	tylko	naszej	gminy.	

Marcin Głogowski
Marta Herbergier
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Druhowie z OSP Kowala świętowali swój jubileusz
W tym roku jubileusz 65-lecia istnienia jednostki ob-
chodzą druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
wali.

Uroczystości,	 jakie	odbyły	się	13	maja	na	placu	przed	
remizą	strażacką	w	Kowali,	zostały	połączone	z	obcho-
dami	gminnego	Dnia	Strażaka.

Sobotnia	uroczystość	zgromadziła	wielu	znamienitych	
gości.	Wśród	nich	można	było	zobaczyć	władze	samo-
rządowe,	przedstawicieli	 sąsiednich	gmin,	władze	po-
wiatowe	i	wojewódzkie.	Na	spotkanie	przybyli	również	
reprezentanci	krajowych,	wojewódzkich	i	powiatowych	
struktur	 OSP	 RP:	 wiceprezes	 Zarządu	 Powiatowego	
OSP	RP	Marian	Tworek,	prezes	Zarządu	Wojewódzkie-
go	OSP	RP	Mirosław	Pawlak,	prezes	Zarządu	Oddziału	
Powiatowego	OSP	RP	 Ireneusz	 Żak,	 a	 także	 przedsta-
wiciel	 komendy	 miejskiej	 brygadier	 Marcin	 Charuba,	
przedstawiciele	OSP	Szewce,	OSP	Wola	Murowana	oraz	
reprezentanci	OSP	z	całego	województwa	świętokrzy-
skiego.

Wydarzenie	 rozpoczęła	 uroczysta	Msza	 Święta,	 którą	
koncelebrowali	 proboszcz	 parafii	 w	 Brzezinach	 Józef	
Knap,	 kapelan	 kieleckich	 strażaków	 Łukasz	 Zygmunt	

oraz	wikariusz	Waldemar	Wrzesień.	Oprawę	muzyczną	
wydarzenia	 zapewniły	 lokalni	 artyści:	 chór	 „Nowina”	
pod	kierunkiem	Krzysztofa	Jończyka	oraz	Orkiestra	Dęta	
Nowiny	pod	przewodnictwem	Wojciecha	Materka.

By	uczcić	ten	wyjątkowy	dzień,	na	maszt,	przy	którym	
trwała	 warta	 honorowa,	 wciągnięto	 flagę	 Polski.	 Za-
brzmiał	również	hymn	Polski,	a	strażaków,	którzy	ode-
szli,	uczczono	minutą	ciszy.

Medale i odznaczenia
Niecodzienna	uroczystość	stała	się	okazją	do	wyróżnie-
nia	 zasłużonych	 strażaków.	W	 tym	 wyjątkowym	 dniu	
druhom	z	Kowali	wręczono	najważniejsze	medale	i	od-
znaczenia.	Medal	Honorowy	im.	Bolesława	Chomicza,	
przyznawany	za	zasługi	dla	rozwoju	i	umacniania	Związ-
ku	OSP	RP	oraz	Ochotniczych	Straży	Pożarnych,	odebrał	
druh	 Czesław	 Bentkowski,	 prezes	 OSP	 Kowala.	 Złoty	
Znak	 Związku	OSP	RP	 za	długoletnią	 aktywną	działal-
ność	w	OSP	otrzymał	druh	Janusz	Wierzbicki.

Odznaka	„Za	wysługę	lat”	trafiła	do	założycieli	OSP	Ko-
wala:	 druha	 Władysława	 Bentkowskiego	 za	 70-lecie	
służby	oraz	do	druha	Stanisława	Kubickiego	 i	 Stefana	

Na jubileusz przybyli przedstawiciele OSP z województwa.

Wójt złożył podziękowania na ręce prezesów gminnych OSP.

Od lewej: J. Wierzbicki, Cz. Bentkowski, S. Kubicki, W. Bent-
kowski.

Goście dziękowali za ofiarną służbę i trud.
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Krzysztofka	za	65	lat	służby.	Podczas	ceremonii	wręczo-
no	również	medale	„Za	zasługi	dla	Pożarnictwa”,	które	
nadawane	są	za	wyróżniającą	się	działalność	na	rzecz	
obrony	przeciwpożarowej.	Złote	Medale	otrzymali	dru-
howie:	Marcin	Zegadło,	Grzegorz	Wierzbicki,	Sylwester	
Bentkowski,	 Mieczysław	 Misztal,	 Łukasz	 Szymonek	

i	Zbigniew	Bafia.	Srebrnymi	Medalami	odznaczono	dru-
hów:	Mateusza	Pabiana,	Michała	Ślizankiewicza,	Jaro-
sława	Głogowskiego,	Grzegorza	Olejarczyka,	 Ryszarda	
Fudali	 i	 Krzysztofa	Ziętala.	Brązowe	Medale	otrzymali	
druhowie:	Monika	 Posłowska,	 Renata	Michalska,	 Da-
mian	Grzegorczyk,	Mateusz	Gołuzd,	Mateusz	Obarza-

nek	i	Artur	Bentkowski.	Za	wzorową	działalność,	zaan-
gażowanie	 i	 godną	 pracę	 społeczną	 odznaka	 „Strażak	
Wzorowy”	 trafiła	do	druhów:	Karoliny	Osman,	Karoli-
ny	 Leśniewskiej,	 Aleksandry	 Ślizankiewicz,	 Grzegorza	
Rozpary,	 Jakuba	 Bedli,	 Dominika	Michalskiego,	 Toma-
sza	Góreckiego	oraz	Kamila	Bartkiewicza.

Wzruszające życzenia
Po	 wręczeniu	 medali	 i	 odznaczeń	 przyszedł	 czas																	
na	podziękowania	strażakom	za	ofiarną	służbę	i	życze-
nia	wszelkiej	pomyślności.	W	imieniu	druhów	przyjmo-
wał	je	obecny	prezes	OSP	Kowala	Czesław	Bentkowski,	
który	nie	ukrywał	wzruszenia	 i	dumy	z	 tak	podniosłej	
chwili.	 Wszyscy	 jednogłośnie	 podkreślali	 znakomite	
osiągnięcia	druhów	z	Kowali,	dbałość	o	rozwój	jednost-
ki	i	ofiarną	służbę	strażaków.

Na	zakończenie	uroczystości	odbyła	się	defilada	podod-
działów,	którą	poprowadziła	Orkiestra	Dęta	Nowiny.

Występy artystów
Po	 zakończeniu	 części	 oficjalnej,	 na	 scenie	 przed	 re-
mizą	 strażacką	 wystąpiły	 znane	 wszystkim	 i	 lubiane	
zespoły	 ludowe	 z	 gminy	 Sitkówka-Nowiny:	 Bolecho-
wiczanie,	Kowalanki	 i	Szewczanki	oraz	chór	"Nowina".	
Swoje	 umiejętności	 zaprezentowali	 również	 judocy																										
z	Uczniowskiego	Klub	Sportowego	„FUKUTENJIN”.
Da	wszystkich,	którzy	tego	dnia	pojawili	się	na	uroczy-
stości	Kowalanki	przygotowały	poczęstunek.

Marta Herbergier

Zarząd Gminny OSP.
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W kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach 
odbył się Przegląd Pieśni Wielkanocnych i do Miłosier-
dzia Bożego "REGNAVIT DOMINUS".

W	 okresie	 wielkanocnym,	 w	 ciągu	 50	 dni	 od	 zmar-
twychwstania	Chrystusa,	wierni	uroczyście	przeżywają	
radość	z	wielkiego	dzieła	odkupienia.	W	tym	czasie	ob-
chodzone	są	również	święwta	Miłosierdzia	Bożego	oraz	
Wniebowstąpienia	 Pańskiego.	 W	 tym	 czasie	 w	 wielu	
kościołach	 śpiewane	 są	 pieśni	wielbiące	 Jezusa	 Chry-
stusa,	poprzez	które	wierni	dziękują	za	Jego	ofiarę.

Pieśni wielkanocne zabrzmiały w Nowinach

Przegląd Pieśni Wielkanocnych i do Miłosierdzia Bożego.

Już	 po	 raz	 drugi	 w	 kościele	 parafialnym	 pw.	 Chrystu-
sa	Odkupiciela	w	Nowinach	 odbył	 się	 Przegląd	 Pieśni	
Wielkanocnych	 i	 do	Miłosierdzia	 Bożego.	 Jego	 zamie-
rzeniem	 była	 konfrontacja	 artystycznego	 dorobku	 ze-
społów	 i	 solistów	 oraz	 promowanie	 udziału	 polskiej	
tradycji	religijnej	w	rozwoju	kultury.	

W	Przeglądzie,	który	miał	miejsce	23	kwietnia,	uczest-
niczyły	zespoły,	soliści	i	chóry	z	terenu	powiatu	kielec-
kiego	-	łącznie	18	wykonawców.
Wśród	nich	znalazły	się	zespoły	z	terenu	gminy	Sitków-
ka-Nowiny:	 zespół	 ludowy	Szewczanki,	 zespół	 ludowy	
Bolechowiczanie,	 zespół	 obrzędowy	 Kowalanki	 oraz	
Gminno-Szkolna	 Orkiestra	 Dęta.	 Zaśpiewała	 również	
najmłodsza	uczestniczka	Przeglądu,	 na	 co	dzień	uczą-
ca	się	w	Zespole	Placówek	Oświatowych	w	Bolechowi-
cach,	Sylwia	Lasota.

Wszyscy	wykonawcy	zostali	nagrodzeni	pamiątkowymi	
statuetkami	 oraz	 dyplomami.	 Na	 zakończenie	 artyści	
i	zgromadzeni	widzowie	wykonali	wykonali	hymn	Świa-
towych	Dni	Młodzieży	2016	"Błogosławieni,	Miłosierni".
W	 trakcie	 Przeglądu	 Pieśni	Wielkanocnych	 i	 do	Miło-
sierdzia	Bożego	zbierano	pieniądze	na	pomoc	4-letniej	
Gabrysi	chorej	na	raka	mózgu.
Organizatorem	wydarzenia	była	parafia	pw.	Chrystusa	
Odkupiciela	w	Nowinach,	gmina	Sitkówka-Nowiny	oraz	
Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Nowinach.

Marta Herbergier

Co Ci powiem Ojczyzno
Już po raz drugi w naszej gminie odbył się Konkurs Pa-
triotycznej Poezji Autorskiej "Co Ci powiem Ojczyzno".

W	trzech	kategoriach	wystąpiło	 łącznie	ponad	50	wy-
konawców.	Podczas	konkursy	wystąpili	również	lokalni	
poeci:	 Irena	Kostrzewska,	Henryka	Brzoza,	Renata	Po-
słowska	oraz	Henryk	Skowerski.
W	 konkursie	 wzięli	 udział	 uczniowie	 szkół	 podstawo-
wych	i	gimnazjalnych,	którzy	przedstawili	wiersze	swo-
jego	autorstwa	o	tematyce	patriotycznej.

Konkurs	przeprowadzony	został	w	podziale	na	katego-
rie	wiekowe:	kl.	I-III	SP,	kl.	IV-VI	SP,	gimnazja.
Jury	 w	 składzie:	 Elżbieta	 Dudek	 (zastępca	 dyrektora	
Świętokrzyskiego	 Centrum	 Doskonalenia	 Nauczycieli	
w	Kielcach),	Edyta	Bobryk	 (kierownik	ds.	 kultury	GOK	
„Perła”	 w	 Nowinach),	 Agnieszka	 Stępień	 (specjalista	
ds.	 promocji	 i	 działalności	 gospodarczej)	 oceniało	pa-
mięciowe	opanowanie	i	wyrecytowanie	tekstu	poetyc-
kiego,	 dobór	 repertuaru,	 kulturę	 słowa,	 interpretację	
utworu	oraz	ogólny	wyraz	artystyczny.
Po	 wysłuchaniu	 wszystkich	 prezentacji	 jury	 udało	 się	
na	obrady,	 a	 publiczność	mogła	wysłuchać	występów	
lokalnych	poetów:	Ireny	Kostrzewskiej,	Henryki	Brzozy,	
Henryka	Skowerskiego	oraz	Renaty	Posłowskiej.	Odczy-
tano	 również	wiersz	nieobecnej	 tego	dnia	Lidii	 Jędro-
chy-Kubickiej.
Na	zakończenie	uroczystości	wręczono	nagrody	 i	upo-
minki	dla	najlepszych	poetów,	wszyscy	uczestnicy	kon-
kursu	 otrzymali	 pamiątkowe	 dyplomy	 i	 drobne	 upo-
minki.	 Dyplomy	 i	 podziękowania	 otrzymali	 również	
opiekunowie	młodych	poetów.

Pomysłodawczynią	 konkursu	 jest	 Renata	 Posłowska	 –	
sołtys	miejscowości	 Kowala	 oraz	wiceprzewodnicząca	
Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	która	wiele	lat	temu	za-
inicjowała	spotkania	poetyckie	w	szkole	w	Kowali.

Marta Herbergier

Zwycięzcy konkursu w kategorii gimnazja.
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Spotkanie autorskie w nowińskiej bibliotece
24 kwietnia 2017 miałam niezwykły zaszczyt uczest-
niczyć w spotkaniu autorskim z Agnieszką Lingas-Ło-
niewską w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowi-
nach.

Mam	 nadzieję,	 że	 nazwisko	 Agnieszki	 jest	Wam	 zna-
ne.	Jest	to	bestsellerowa	wrocławska	autorka,	pisząca	
książki	łączące	sensację,	kryminał	z	romansem,	zwana	
przez	 swoich	 czytelników	 „Dilerką	 emocji”.	 Spod	 jej	
pióra	wyszły	takie	dzieła	jak	między	innymi	„Piętno	Mi-
dasa”,	„Brudny	Świat”,	„Zakręty	losu”	czy	„Bez	przeba-
czenia”.	 Jest	 to	 jednak	mała	 część	dorobku	Agi,	 który	
ciągle	się	rozrasta	ku	radości	wiernych	czytelników.
To	 było	 moje	 pierwsze	 spotkanie	 z	 „Dilerką	 emocji”.	
Byłam	zaskoczona,	że	niewielka	Biblioteka	postanowiła	
zaprosić	w	swoje	progi	tak	szanowaną	i	popularną	au-
torkę!	Mimo	kameralnego	grona,	popołudnie	upłynęło	
w	 niezwykle	 ciepłej	 i	 rodzinnej	 atmosferze.	 Przybyłe	
fanki	 twórczości	 Agnieszki	 Lingas-Łoniewskiej	 okazały	
się	być	w	przeróżnym	wieku,	każda	z	nas	jest	inna,	ale	

mimo	 to	połączyła	nas	miłość	do	 książek.	Czyż	 to	nie	
cudowne?	Móc	poznać	nie	tylko	samą	autorkę,	ale	tak-
że	grono	jej	wiernych	fanów,	którzy	okupują	Bibliotekę	
i	oczekują	aż	na	jej	półkach	pojawią	się	kolejne	pozycje.	
Tym	bardziej,	że	książki	Agnieszki	nawet	na	te	półki	nie	
trafiają,	bo	ciągle	są	w	wypożyczeniu!	To	największy	za-
szczyt	dla	autora.
Sama	Agnieszka	okazała	się	ciepłą	kobietą	z	poczuciem	
humoru	i	masą	pomysłów.	Opowiedziała	o	początkach	
swojej	twórczości,	która	zaczęła	się	w	jej	najmłodszych	
latach,	o	tym	co	ma	w	planach	i	o	powieściach,	które	już	
niebawem	się	ukażą.	Nie	ukrywam,	że	sama	zaczęłam	
zazdrościć	Agnieszce	 tego,	kim	 jest	w	życiu	oraz	 tego,	
że	potrafiła	rzucić	wszystko	i	zaczęła	robić	to	co	kocha	
najbardziej.	 Po	wykładzie,	 którego	mogłabym	słuchać	
godzinami,	wszakże	Aga	o	sobie	opowiada	z	niebywa-
łą	pasją,	zaangażowaniem	i	przede	wszystkim	ciekawie	
przyszedł	czas	na	wspólne	zdjęcia	i	podpisywanie	ksią-
żek,	których	czytelnicy	całkiem	sporo	przynieśli.	W	koń-
cu	to	najlepsze	pamiątki	zaraz	po	wspomnieniach	z	tak	
pasjonującego	spotkania!
Korzystając	 z	 okazji	 chciałabym	w	 imieniu	 wszystkich	
kobiet	będących	na	spotkaniu	serdecznie	podziękować	
Agnieszce	za	to,	że	specjalnie	dla	Nas	przejechała	tyle	
kilometrów.	Nie	 zrobiła	 tego	 „po	 drodze”	 czy	 „hurto-
wo”,	po	prostu	pędziła	co	sił	w	pedale	gazu,	by	dotrzeć	
do	niewielkich	Nowin	i	w	kameralnym	gronie	opowie-
dzieć	o	swojej	pasji	jaką	jest	pisanie	książek	dla	swoich	
wiernych	czytelniczek.
Serdeczności,

Szymczyk Magdalena

Magdalena Szymczyk prowadzi bloga www.czytam-
wpociagu.blog.pl. Pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskie-
go, a obecnie mieszka w Kielcach. Czyta - zachłannie, 
nie tylko w pociągu, głónie prozę polskich autorów, ale 
również klasykę światową. A na dodatek pisze o nich 
recenzje.

Spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską.

„Listy dla Ziemi” w Kowali
W Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali odbyła 
się impreza pod hasłem "STOP PALENIU ŚMIECI".

Została	 ona	 zorganizowana	 w	 ramach	 ogólnopolskiej	
akcji	 "Listy	 dla	 Ziemi"	 organizowanej	 przez	 fundację	
"ARKA".	 Dzieci	 pisały	 listy,	 w	 których	 zwróciły	 się	 do	
dorosłych	z	apelem	o	niepalenie	śmieci	w	piecach	do-
mowych.	 Przygotowały	 również	 własnoręcznie	 wyko-
nane	plakaty,	pokaz	mody	ekologicznej,	a	także	krótkie	
przedstawienie	oraz	piosenki.	Otwarto	również	Ogród	
Doświadczeń,	w	którym	uczniowie	będą	samodzielnie	
hodować	warzywa,	zioła	i	kwiaty.
Impreza	miała	na	celu	zwrócenie	uwagi	na	to,	że	nale-
ży	dbać	o	naturalne	środowisko	i	nie	zanieczyszczać	go.	
W	ostatnich	latach	nagminne	stało	się	spalanie	śmieci	
w	piecach	domowych.	 Jest	 to	główną	przyczyną	prze-
kroczenia	norm	jakości	powietrza	i	powszechnie	wystę-
pującego	smog,	w		szczególności	w	okresie	zimowym.

Marta Herbergier
Dzieci zachwyciły strojami z recyklingu.
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Słowaccy uczniowie w Nowinach
carki	Elżbiety	Klimczak,	tworzyli	własne	wyroby	glinia-
ne.	Pierwszy	wieczór	spędzili	na	basenie	„Perła”,	gdzie	
wraz	z	naszymi	uczniami	relaksowali	się	i	odpoczywali	
po	trudach	podróży.
Drugi	 dzień	 wymiany	 rozpoczęliśmy	 od	 badania	
i	rozwiązywania	zagadek	naukowych	w	Centrum	Nauki	
w	 Podzamczu.	 Dla	 polskich	 i	 słowackich	 uczniów	 był	
to	czas	 integracji	 i	 zabawy,	ale	 jednocześnie	wspólne-
go	 uczenia	 się,	 poszerzania	 wiedzy.	 Po	 obiedzie	 uda-
liśmy	 się	 do	 Ogrodu	 Botanicznego	 w	 Kielcach.	 Dzieci	
brały	udział	w	warsztatach	przyrodniczych	związanych	
z	tematem	projektu	Erasmus+.	Uczyły	się	zasad	mikro-
skopowania,	omawiały	przygotowane	przez	siebie	pre-
paraty.	Po	ciężkiej	pracy	umysłowej	udaliśmy	się	na	krę-
gle,	w	myśl	zasady,	że	każdemu	należy	się	coś	dla	ciała	
i	 dla	ducha.	Mimo	dobrej	 zabawy	podczas	 rozgrywek	
w	kręgielni,	wszyscy	nie	mogli	 się	doczekać	wieczoru.	
Wtedy	bowiem	nasza	szkoła	zamieniła	się	w	międzyna-
rodową	dyskotekę.	 Zabawy,	 tańce,	 konkursy	 zintegro-
wały	uczniów.
Ostatni	dzień	wizyty	słowaccy	uczniowie	spędzili	w	na-
szej	szkole.	Wzięli	udział	w	uroczystej	akademii	z	oka-
zji	 rocznicy	uchwalenia	Konstytucji	3	Maja.	Następnie	
zwiedzali	szkołę	i	uczestniczyli	w	zajęciach	z	języka	an-
gielskiego,	plastyki	 i	wychowania	fizycznego.	Wspólne	
lekcje	były	okazją	do	wspólnej	nauki,	zacieśniania	wię-
zów	i	wymiany	doświadczeń.
Dla	wszystkich	był	to	niezapomniany	czas.

Iwona Majchrzyk
Ilona Przybysławska

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
realizując cele nauczania języka angielskiego stwarza 
uczniom różne możliwości doskonalenia swoich umie-
jętności.

Z	tego	powodu	w	dniach	26-28	kwietnia	niemal	30-oso-
bowa	grupa	uczniów	z	Zakladnej	Skoli	w	Madunicach	
gościła	w	murach	naszej	placówki.
	Pobyt	w	Polsce	słowaccy	uczniowie	rozpoczęli	od	wizy-
ty	w	Muzeum	Garncarstwa	w	Chałupkach,	gdzie	zostali	
zapoznani	z	wielowiekową	tradycją	garncarstwa	na	na-
szym	terenie.	Po	ciekawym	wykładzie,	pod	okiem	garn-

Warsztaty przyrodnicze spodobały się uczniom.

Uroczystości majowe w Bolechowicach
Dla	 najmłodszych	 przygotowano	 krótką	 prezentację	
multimedialną	"	Jestem	Polką	i	Polakiem".	Podniosłym	
momentem	 uroczystego	 apelu	 był	 wspólny	 występ	
uczniów	klasy	drugiej	i	piątej,	którzy	wraz	z	uczennicą	
klasy	szóstej,	Sylwią	Lasotą,	zaśpiewali	piosenkę	"Flaga	
Polska".

Nauczyciele ZPO w Bolechowicach

W Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach 
odbyła się, przygotowana pod kierunkiem Marty 
Czwartosz-Mołas oraz Agnieszki Porzucek, akademia 
poświęcona uroczystościom majowym.

Maj	to	miesiąc	wyjątkowy,	nie	tylko	ze	względu	na	naj-
piękniejszą	porę	roku,	to	okazji	do	świętowania	nie	bra-
kuje.	W	kalendarzu	majowym	jest	wiele	dat,	które	przy-
pominają	 nam,	 byśmy	 pozostali	 wierni	 wartościom,	
które	w	 ciężkich	 dla	 naszego	 narodu	 chwilach	 ocaliły	
nas	i	dawały	nadzieję	na	odzyskanie	utraconej	wolności	
i	niepodległości.
W	uroczystości	wzięli	udział	zaproszeni	goście:	zastępca	
wójta	gminy	Sitkówka-	Nowiny	Łukasz	Barwinek,	przed-
stawiciel	Komisji	Oświaty	Rady	Gminy	Eugeniusz	Czer-
wiak,	radny	Rady	Gminy	Marcin	Wojcieszyński,	a	także	
sołtysi	Zbigniew	Jantura	i	Władysław	Zapała	oraz	przed-
stawicielki	zespołu	ludowego	"Bolechowiczanie".
Po	 uroczystym	 powitaniu	 na	 scenę	 radośnie	 wkro-
czyli	 najmłodsi:	 dzieci	 z	 grupy	 6-latków	 prowadzonej	
przez	panią	Ewę	Krzysztofek,	które	zaprezentowały	się	
w	krótkim	układzie	wokalno-	tanecznym	"Przybyli	ułani	
pod	okienko".	
Z	kolei	uczniowie	klasy	piątej	i	drugiej	swoim	występem	
przybliżyli	 historyczny	 aspekt	 nadchodzących	 uroczy-
stości.	 Zgromadzeni	 widzowie	 mogli	 usłyszeć	 piękne	
wiersze	i	wzruszające	piosenki	o	naszej	Ojczyźnie.

Uroczyste obchody świąt majowych.
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Podróż do Hiszpanii
Uczniowie z Zespołu Placówek Integracyjnych w Ko-
wali wyruszyli w podróż do Hiszpanii. Dzięki progra-
mowi Erasmus+, w którym uczestniczy szkoła, mieli 
możliwość zwiedzanie kraju Picassa i Gaudiego, szli-
fowania języka angielskiego i zawierania międzynaro-
dowych przyjaźni. O tym, jak spędzili ten czas, napisali 
sami w swoich relacjach.

Podróż	 do	 Hiszpanii	 rozpoczęliśmy	 bladym	 świtem.	
Spotkaliśmy	 się	 pod	 szkołą	 i	 ruszyliśmy	w	 drogę.	 Lot	
Dreamlinerem	był	wspaniały.	Madryt,	do	którego	przy-
lecieliśmy,	 powitał	 nas	 pięknym	 słońcem.	 Pierwszego	
dnia	 zwiedziliśmy	 dworzec	 Atocha	 i	 wspaniały	 ogród	
botaniczny,	który	znajduje	się	w	jego	wnętrzu.	Wieczo-
rem	poszliśmy	 do	muzeum	 sztuki	 nowoczesnej	 Reina	
Sofia.	Znajdują	się	w	nim	dzieła	Picassa	i	Daliego.	
W	niedzielę	odbyliśmy	przejżdżkę	autobusem	po	mie-
ście.	Podczas	podróży	linią	niebieską	zobaczyliśmy	wie-
le	pięknych	miejsc.	Następnie	przesiedliśmy	się	do	linii	
zielonej.	Dzięki	tej	podróży	również	zobaczyliśmy	wie-
le.	Mnie	zachwycił	stadion	Realu	Madryt.	Według	mnie	
on	był	największą	atrakcją	tej	podróży.

Dawid Zegadło klasa 4

Na	koniec	dnia	podróżowaliśmy	pociągiem	z	Madrytu	
do	Albacete	i	stamtąd	busem	ok.	60	km	do	Quintanar	
del	Rey.	Tam	czekały	na	nas	rodziny	goszczące,	biorące	
udział	w	projekcie	Erasmus+.		
Ja	mieszkałem	u	rodziny	Sergio.	Rodzina	Sergio	przywi-
tała	nas	ciepło.	W	pokoju	mieszkałem	z	kolegą	ze	szko-
ły	Dawidem.	Sergio	i	jego	rodzina	byli	dla	nas	życzliwi,	
dbali	 o	 nasze	 bezpieczeństwo,	 przygotowywali	 nam	
smaczne	 posiłki.	 Dużym	 zaskoczeniem	 było	 dla	 nas	
śniadanie,	które	jest	standardem	w	Hiszpanii.	Podano	
nam	ciastka	i	pyszne	kakao.	Rodzina,	która	mnie	gościła	
mieszkała	blisko	szkoły,	więc	nie	mieliśmy	problemu,	by	
zawsze	docierać	na	czas.	

Kacper Kuc klasa 6
W	poniedziałek	03.04.2017r.	 zaproszono	mnie	 i	moją	
współlokatorkę	Marysię	na	śniadanie,	na	którym	poda-
no	słodkie	babeczki	oraz	sok	pomarańczowy.	O	godzi-
nie	8.30	wyszłyśmy	do	szkoły.	Tego	dnia	zajęcia	w	szko-

le	 polegały	 na	 poznawaniu	 uczniów	 oraz	 zwiedzaniu	
hiszpańskiej	 szkoły.	 Po	 drugim	 śniadaniu	 odbyły	 się	
prezentacje	szkół	biorących	udział	w	projekcie.	Później	
udaliśmy	się	do	ratusza	w	Quintanar	del	Rey	na	spotka-
nie	z	burmistrzem,	zwiedzaliśmy	również	niesamowity	
miejscowy	 kościół.	 Po	 odbytym	 spotkaniu	 wróciliśmy	
do	szkoły,	po	czym	udałam	się	z	grupą	dzieci	na	boisko	
szkolne,	aby	pograć	w	piłkę	nożną.
O	godzinie	14.00	wróciłam	do	goszczącej	mnie	rodziny,	
a	ponieważ	była	to	pora	obiadowa,	poczęstowano	mnie	
spaghetti.	Po	obiedzie	udałam	się	z	grupą	dzieci	do	par-
ku	znanego	wszystkim	okolicznym	dzieciom.

Wiktoria Stokowiec klasa 4
We	wtorek	 braliśmy	 udział	 w	 zawodach	 sportowych,	
zostałem	 ogłoszony	 najlepszym	 bramkarzem	 hiszpań-
skim.	 Sprawiło	 mi	 to	 wiele	 radości.	 Uczestniczyliśmy	
także	w	 rozmowie	 na	 temat	 recyklingu.	 Obejrzeliśmy	
prezentację	o	orientacji	w	terenie.	

Kacper Kuc klasa 6
W	 środę	 byliśmy	 na	 zajęciach	 o	 zdrowym	 żywieniu	
i	 o	 czynnikach	 rakotwórczych.	 Pani	 tłumaczyła	 nam,	
jak	zapobiegać	takim	chorobom	i	co	jeść,	aby	być	zdro-
wym.	Pojechaliśmy	też	do	lasu,	gdzie	odbyły	się	zajęcia	
na	temat	orientacji	w	terenie.	Musieliśmy	posłużyć	się	
mapą,	aby	odnaleźć	prawidłowe	punkty.
W	 czwartek	wybraliśmy	 się	 na	 całodniową	wycieczkę	
do	miasta	Cuenca.	Najpierw	pojechaliśmy	do	muzeum	
paleontologicznego,	gdzie	podziwialiśmy	szczątki	dino-
zaurów	oraz	wzięliśmy	udział	w	warsztatach	w	 języku	
angielskim.	 Po	 zwiedzaniu	 muzeum	 udaliśmy	 się	 do	
parku.	Potem	pan	przewodnik	zaprowadził	nas	na	górę,	
z	której	można	było	zobaczyć	panoramę	Cuency	i	tzw.	
"wiszące	domy".	Widok	był	piękny.	Następnie	obejrze-
liśmy	całe	miasto	i	kupiliśmy	pamiątki.	Po	powrocie	do	
Quintanar	del	Rey	rodziny	zabrały	nas	do	domów.

Marysia Frączek klasa 4
Wyjazd	 do	Cuenca	oddalonego	od	Quintanar	 del	 Rey	
ok.	 70-80	 km	by	niesamowity.	 Zwiedzaliśmy	muzeum	
paleontologiczne	 z	 ciekawymi	 eksponatami	 prehisto-
rycznymi.	 Następnie	 wspólnie	 z	 	 przewodnikiem	 an-
glojęzycznym	poznaliśmy	ciekawą	historię	miasta.	Ten	
dzień	zakończyliśmy	wspólnym	piknikiem	w	parku.		

Emilia Mastalerz klasa 5
W	piątek	poszliśmy	na	stadion	gdzie	odbył	się	charyta-
tywny	bieg	celem	zebrania	pieniędzy	na	walkę	z	rakiem.	
Niepełnosprawni	ludzie	też	wzięli	w	nim	udział.	Potem	
pojechaliśmy	 na	 koncert	muzyki	 filmowej,	 po	 którym	
dostaliśmy	certyfikaty.

Marysia Frączek klasa 4
W	sobotę	rano	pożegnaliśmy	się	z	naszymi	gospodarza-
mi	i	wyruszyliśmy	w	długą	podróż	powrotną.	Do	Kowali	
dotarliśmy	po	północy,	a	więc	już	w	niedzielę!	

Marysia Frączek klasa 4
Pobyt	w	Hiszpanii	na	długo	zapisze	się	w	mojej	pamię-
ci.	Niesamowite	wrażenia,	życzliwość	rodziny	goszczą-
cej,	 niezapomniane	 przygody,	 oraz	 wspaniałe	 widoki	
to	świetne	doświadczenie.	Wszystkim	gorąco	polecam	
branie	 udziału	 w	 takich	 projektach	 jakim	 jest	 ERA-
SMUS+.	

Kacper Kuc klasa 6

Uczniowie zwiedzali najpiękniejsze miasta Hiszpanii.
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Z wizytą u jubilata

Już	po	 raz	drugi	 redakcja	 „Echa	Dnia"	przeprowadziła	
akcję	 Przedszkolaki.	 Tematem	 przewodnim	 tegorocz-
nej	edycji	było	hasło	„Nasze	przedszkolaki	bezpieczne	
i	zdrowe”.	Podsumowaniem	całej	akcji	był	specjalny	al-
bum	przedszkolny	 „Przedszkolaki	 2016/2017”:	 zdjęcia	
288	grup	przedszkolnych	z	całego	powiatu,	które	uka-
zały	 się	w	dodatku	Echa	Dnia	12	kwietnia.	Na	stronie	
internetowej	 „Echa	 Dnia"	 zamieszczono	 prezentację	

wszystkich	grup.	Do	30	kwietnia	trwało	głosowanie	na	
najsympatyczniejszą	grupę	w	powiecie.
Grupa	„Serduszka”	z	Przedszkola	im.	„Pluszowego	Mi-
sia”	w	Nowinach		zajęła	3	miejsce.	Nagrodą	w	plebiscy-
cie	będzie	wyjazd	do	Alei	Miniatur	w	Parku	Rozrywki	
Sabat	Krajno	oraz	warsztaty	tematyczne,	które	dla	zwy-
cięskiej	grupy	poprowadzi	bawialnia	Raj	Urwisa.

Redakcja

Serduszka najsympatyczniejsze

Pomimo, że Stanisław Markowicz ze Zgórska w swoim 
życiu przeszedł bardzo wiele, nadal pozostaje niezwy-
kle pogodnym człowiekiem.

Stanisław	Markowicz	urodził	się	10	maja	1936	r.	w	Alek-
sandrowie	koło	Biłgoraja.	Do	obozu	w	Majdanku	trafił				
z	młodszą	 siostrą,	mamą	 i	 jej	dwiema	siostrami.	 Jego	
siostra	nie	przeżyła	obozu,	w	czasie	wojny	zmarł	rów-
nież	 jego	 ojciec.	Wraz	 z	mamą	 został	 wywieziony	 do	
miejscowości	Belleburg.	Tuż	po	wojnie	powrócił	do	kra-
ju,	jednak	jego	ojczym	okazał	sie	być	złym	człowiekiem.	
Uciekł	z	domu	w		wieku	16	lat.	W	1962	r.	kupił	działkę	
w	Zgórsku	i	wybudował	dom.	Przez	wiele	lat	hodował	
kury	póżniej	 lisy.	Obecnie	hoobbystycznie	 zajmuje	 się	
hodowlą	pszczół,	aktywnie	działa	w	Powiatowej	Radzie	
Kombatantów.	Ma	dwie	córki	oraz	jednego	syna.
Panie	Stanisławie	-	życzymy	Panu	kolejnych	lat	w	zdro-
wiu	i	szczęściu!

Redakcja
Z wizytą u jubilata.
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Podsumowanie sezonu GKS Ekom Futsal Nowiny
GKS Ekom Futsal Nowny kończy sezon na ósmym miej-
scu w tabeli. - Nie tego oczekiwaliśmy, ale uczymy się 
i wyciągamy wnioski na przyszłość - mówi trener Piotr 
Lichota.

Sezon	2016/17	był	dla	nas	na	pewno	bardzo	trudny,	po-
wstały	nowe	struktury	klubu	(nowy	prezes,	zarząd	oraz	
nazwa)	i	trzeba	było	wszystko	tak	naprawdę	zbudować	
od	nowa.	Pod	względem	sportowym,	 jak	wszyscy	do-
brze	wiemy,	nie	było	najlepiej	i	jesteśmy	tego	świadomi.
Celem	 był	 środkowa	 część	 tabeli,	 niestety	 zakończy-
liśmy	 rozgrywki	na	8	miejscu,	 tracąc	do	 środka	 tabeli	
zaledwie	4	punkty.	 Początek	 sezonu	w	naszym	wyko-
naniu	był	bardzo	dobry:	przez	siedem	pierwszych	kole-
jek	byliśmy	w	czubie	tabeli,	później	dopadł	nas	kryzys	
i	musieliśmy	do	ostatnich	kolejek	walczyć	o	utrzymanie	
na	 zapleczu	 Ekstraklasy	 Futsalu.	 Cieszy	 nas	 fakt	 że	 to	
się	udało,	ale	jesteśmy	świadomi,	że	stać	nas	na	wiele	
więcej.

Siła młodzieży
Jako	 trener	 jestem	 bardzo	 zadowolony	 z	 gry	 naszej	
młodzieży,	która	to	była	o	krok	od	awansu	do	Turnieju	
Finałowego	Mistrzostw	Polski	do	 lat	20,	 ta	sama	dru-
żyna	zagrała	również	w	rozgrywkach	U-18	gdzie	zajęła	
10	miejsce	w	Polsce!!!	Młodzi	zawodnicy	 już	w	chwili	
obecnej	są	częścią	1	zespołu	i,	jak	pokazują	ostanie	me-
cze	 naszej	 drużyny,	w	niedalekiej	 przyszłości	 będą	 jej	
mocnym	punktem.

Mocne strony
Jeśli	 chodzi	 o	 organizację	 klubu,	 zrobiliśmy	 ogromny	
krok	do	przodu,	pozyskaliśmy	nowych	sponsorów,	uda-
ło	nam	się	stworzyć	zawodnikom	warunki,	których	za-
zdrości	nam	większość	klubów	I	Ligi	Futsalu.
Kolejnym	naszym	sukcesem	 jest	 zapełnienie	hali	 kibi-
cami	na	naszych	meczach.	Weekendowe	mecze	rozgry-
wane	na	hali	ZSP	w	Nowinach	gromadzą	całe	rodziny.	
Miłośnicy	 futsalu	wspierają	 nas	 zawsze,	 kiedy	 rozgry-
wamy	mecz	u	siebie.	Jest	to	dla	nas	bardzo	ważne	i	bę-
dziemy	robić	wszystko,	żeby	kibiców	było	coraz	więcej.	
Można	 zauważyć,	 że	 coraz	więcej	 ludzi	 interesuje	 się	

futsalem	i	że	coraz	więcej	dzieci	chce	go	uprawiać.	Po-
wstanie	Nowińskiej	Akademii	Futsalu	(bardzo	dziękuję	
trenerom	Michałowi	Ziernikowi	oraz	Szymonowi	Ubo-
żakowi	za	utworzenie	Akademii),	gdzie	trenuje	około	90	
dzieci,	mówi	 nam,	 że	 jest	 zapotrzebowanie	 na	 tę	 od-
mianę	piłki	nożnej.

Serdeczne podziękowania
Oczywiście	nie	moglibyśmy	jako	klub	działać,	gdyby	nie	
pomoc	gminy	Sitkówka-Nowiny.	W	tym	miejscu	w		szcze-
gólności	 składam	podziękowania	Panu	Wójtowi	Seba-
stianowi	Nowaczkiewiczowi,	 Panu	Wicewójtowi	 Łuka-
szowi	Barwinkowi,	Pani	Agnieszce	Stępień	-	specjaliście	
ds.	promocji	i	działalności	gospodarczej	oraz	Dyrektoro-
wi	ZSP	w	Nowinach	–	Pani	Kornelii	Bem-Kozieł.	Bez	tych	
osób	nie	bylibyśmy	w	tym	miejscu,	w	którym	jesteśmy.
Podziękowania	należą	 się	 również	firmom,	które	nam	
zaufały	i	wspierały	przez	cały	sezon:	firma	Ekom,	Jadar	
S.A,	Metafor,	 KCMB	Nowiny	 Skład	 Budowalny,	 Sopro,	
Hotel	Magnolia,	Pijalnia	Bang,	sklep	sportowy	Soccer-
-City.	I	ostanie	już	podziękowania	należą	się	naszym	ki-
bicom,	którzy	są	naszą	inspiracją	do	treningów	i	bycia	
coraz	lepszym,	są	z	nami	na	dobre	i	na	złe	i	za	to	bardzo	
dziękujemy.

Plany na przyszłość
W	najbliższym	czasie	czekają	nas	duże	zamiany.	
Jak	dobrze	wiemy,	w	sezonie	2018/19	będziemy	obcho-
dzić	 10-lecie	 futsalu	w	Nowinach	 i	 chcemy	 je	 godnie	
uczcić.	Dlatego	 już	 teraz	 się	 przygotowujemy	do	 tego	
wyjątkowego	dla	nas	sezonu.
Od	najbliższego	sezonu	dużą	uwagę	będziemy	skupiać	
na	kompleksowym	szkoleniu	młodzieży.	Powstaną	dru-
żyny	U14,	U16,	U18,	U20.	Drużyna	u-14	będzie	uczest-
niczyć	w	 rozgrywkach	 halowych	 oraz	 po	 raz	 pierwszy	
w	historii	-	również	w	rozgrywkach	trawiastych,	organi-
zowanych	przez	Świętokrzyski	Związek	Piłki	Nożnej.
Udało	 nam	 się	 pozyskać	 nowego	 inwestora	 -	 jest	 to	
prężnie	działająca	firma	na	całym	świecie,	a	jej	nazwa	
zostanie	umieszczona	od	nowego	sezonu	w	nazwie	na-
szego	klubu.
Rozbudujemy	 sztab	 trenerski.	 Już	 wkrótce	 ujawnimy	
nazwiska	 dwóch	 trenerów,	 którzy	 celem	 będzie	 wal-
kaka	 o	 czołowe	 lokaty	 I	 Polskiej	 Ligi	 Futsalu.	 Mogę	
zdradzić,	 że	 będzie	w	 naszym	 klubie	 pracował	 trener	
przygotowania	fizycznego,	który	ma	już	w	CV	wpisaną	
współpracę	z	Vive	Kielce,	Effector	Kielce,	Korona	Kielce,	
Pogoń	Szczecin.	Drugim	naszym	nabytkiem	będzie	tre-
ner	1	drużyny,	który	już	między	innymi	prowadził	druży-
nę	w	Futsal	Ekstraklasie	oraz	kilka	klubów	w	1	Polskiej	
Lidze	Futsalu.
Na	zakończenie	raz	jeszcze	pragnę	podziękować	zawod-
nikom,	 działaczom,	 kibicom	 oraz	 wszystkim	 ludziom,	
którym	 zależy,	 żeby	 gmina	 Sitkówka-Nowiny	 na	 stałe	
wpisała	 sie	 do	 historii	 polskiego	 Futsalu.	 W	 imieniu	
swoim	i	zawodników	obiecuję	Wam,	że	zrobimy	wszyst-
ko,	aby	tak	właśnie	się	stało.

Piotr Lichota

GKS Ekom Futsal Nowiny.
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Wspaniała inauguracja
We	wtorek,	9	maja,	punktualnie	o	godz.	10.00	rozpo-
czął	się	przemarsz	drużyn	po	nowińskiej	murawie.	Po-
prowadziła	go		Gminno-Szkolna	Orkiestra	Dęta	z	Nowin.
W	inauguracji	wzięli	udział	przedstawiciele	sportu	i	sa-
morządu	z	województwa	świętokrzyskiego.	Oficjalnego	
rozpoczęcia	MiniEuro	2017	dokonali:	redaktor	naczelny	
„Echa	dnia”	Stanisław	Wróbel	oraz	wójt	gminy	Sitków-
ka-Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz.

Marta Herbergier

Szalony doping fanów, barwny korowód i mnóstwo 
sportowych emocji - na stadionie w Nowinach zainau-
gurowano regionalny piłkarski turniej dla gimnazjali-
stów MiniEuro 2017.

W	rywalizacji	weźmie	udział	 12	najlepszych	 zespołów	
z	naszego	województwa,	które	zostały	wyłonione	pod-
czas	elimiancji	jesienią	ubiegłego	roku.
Turniej	będzie	rozgrywany	na	wzór	młodzieżowych	mi-
strzostw	Europy,	które	w	czerwcu	odbędą	się	w	sześciu	
miastach	naszego	kraju,	w	tym	również	w	Kielcach.	Or-
ganizatorami	konkursu	są	redakcja	Echa	Dnia	i	Święto-
krzyski	Związek	Piłki	Nożnej.
Rozgrywki	zostaną	rozegrane	w	trzech	grupach:
grupa A: Polska	 (Gimnazjum	Ożarów),	Słowacja	 (Gim-
nazjum	nr	1	Skarżysko-Kamienna),	Szwecja	(Gimnazjum	
Mniów),	Anglia	(Gimnazjum	Nowiny);
grupa B: Portugalia	(Gimnazjum	numer	1	Włoszczowa),	
Serbia	 (Gimnazjum	 Małogoszcz),	 Hiszpania	 (Gimna-
zjum	Bodzentyn),	Macedonia	(Gimnazjum	Bieliny);
grupa C:	Niemcy	 (Gimnazjum	Krasocin),	Czechy	 (Gim-
nazjum	Mirzec),	Dania	(Gimnazjum	nr	6	Kielce),	Włochy	
(Gimnazjum	Wiślica).
Jednocześnie	 wśród	 kibiców	 drużyn	 uczestniczących	
w	 MiniEuro	 2017	 rozegrany	 zostanie	 konkurs	 „Bez-
pieczny	 Stadion,	 Przyjazny	 Kibic”	 organizowany	 jest	
przez	redakcję	Echa	Dnia,	Wojewódzką	Komendę	Policji	
w	Kielcach	i	Świętokrzyski	Związek	Piłki	Nożnej.

Rozpoczęły się rozgrywki MiniEuro 2017

Zawodnicy sumo w Nowinach
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
odbył się Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Młodzi-
czek i Młodzików oraz Dzieci w Sumo.

Rozrywki	 stanowiły	 jednocześnie	 kwalifikacje	 do	 mi-
strzostw	Europy.	Warto	podkreślić,	że	już	po	raz	drugi	
zawody	 rangi	ogólnopolskiej	odbywają	 się	w	 regionie	
świętokrzyskim.	 Patronat	 honorowy	 nad	 nimi	 objął	
wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz.
Puchar	 został	 zorganizowany	 przy	 wsparciu	Minister-

stwa	Sportu	i	Turystyki,	władz	Polskiego	Związku	Sumo,	
władz	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 oraz	 Urzędu	 Marszał-
kowskiego	Województwa	Świętokrzyskiego.

Wzięło	w	nich	udział	ponad	300	zawodników	z	16	klu-
bów	z	terenu	całej	Polski.	Zawody	rozegrano	w	katego-
riach	wiekowych:	młodzik,	kadet,	w	podziale	na	wagę	
i	płeć.	Region	świętokrzyski	reprezentowali	zawodnicy	
z	ULKS	„Guliwer”,	którzy	zajęli	doskonałe	drugie	miej-
sce	w	punktacji	drużynowej.
Wójt	gminy	Sebastian	Nowaczkiewicz	oraz	dyrektor	ZSP	
w	Nowinach	Kornelia	Bem-Kozieł	otrzymali	pamiątko-
we	medale	od	organizatorów	zawodów	z	podziękowa-
niami	za	wspieranie	tego	wyjątkowego	sportu	w	woje-
wództwie	świętokrzyskim.

Turniejowi	 towarzyszyły	 występy	 i	 prezentacje	 dzieci	
i	 młodzieży	 z	 gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 Sylwia	 Lasota	
z	Zespołu	Placówek	Oświatowych	w	Bolechowicach	za-
śpiewała	utwory	„Into	you”	z	repertuaru	Ariany	Gran-
de	oraz	„Na	jawie	chyba	śnię”,	zespół	taneczny	„STYL"	
przedstawił	proste	układy	taneczne	z	elementami	akro-
batyki,	zaś	6-letni	karatecy,	których	trenuje	Maciej	Świt	
–	 pokazali	 swoje	 umiejętności	 w	 trudnych	 sztukach	
walki.

Marta Herbergier

Zawodnicy zawzięcie walczyli na macie.

Drużyna z Nowin reprezentuje Anglię.



GŁOS NOWIN • MAJ 2017

19

Wierszem pisane
Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Polsko Ojczyzno kochana
Dużo	twych	synów	zginęło
By	Ciebie	obronić
Chociaż	wiele	lat	minęło
Tego	nie	wolno	zapomnieć
		 Za	ich	trudy	poświęcenie
	 Także	krew	przelaną
	 Chcemy	spełnić	ich	marzenie
	 	Szanować	Ojczyznę	Kochaną
Miałaś	wiele	dobrych	synów
O	Ciebie	walczyli
Co	się	nigdy	swoich	czynów
W	życiu	nie	wstydzili
	 Choć	Naród	tak	cierpiał
	 O	Powstańcach	pamięta
	 Bo	o	patriotach
	 Nasza	pamięć	święta
Przeminęły	długie	lata
Wszystko	to	w	pamięci	tkwi
Chcieli	z	rzucić	jarzmo	kata
Co	za	walkę	żądał	krwi
	 Boże	podnieść	swoje	ramię
	 Pobłogosław	Naród	nasz
	 By	już	zawsze	żył	szczęśliwy
	 Bo	wolności	przyszedł	czas

Henryk Skowerski

Wniebowzięcie

Dzień Matki
Dzień	Matki	do	dzień	zapłaty,
Tu	nie	pomogą	wiersze	ani	kwiaty,
Bo	to	jest	także	dzień	miłości,
Dzień	spłaty	długu	naszej	wdzięczności.
Lecz	nie	tak	prosto	jest	spłacić	noce	nieprzespane,
Matczyne	włosy	ze	stresu	powyrywane,
Nie	tak	prosto	spłacić	młodość,
Która	z	czasem	ją	opuściła,
Tylko	dlatego,	że	na	naszym	wychowaniu	się	skupiła.
Nie	oddamy	jej	pieniędzy,	które	na	nas	wydała,
Nie	spłacimy	łez,	które	przez	nas	wylała.
Nie	spłacimy	sił,	czau	ani	żeadnej	innej	chwili,
Ani	tego,	że	zadbała	o	to	byśmy	mogli	i	byli.
Przecież	nie	spłacimy	tego	wszystkiego.
Nie	ma	procenta	szans	najmniejszego.
Dlatego	chociaż	spróbujemy	jej	dorówać,
Spróbujemy	to	wyćwiczyć,
Niech	wie,	że	może	na	nas	liczyć.
Gdybym	mogła,	dałabym	Ci,	Mamusiu,
gwiazdkę	na	niebie,
A	jedyne	co	ci	mogę	dziś	ofiarować,	to	siebie	...

Magdalena Rajkiewicz

Pocałunek
(zwiastun miłości)

Dziewczyna	o	wynędzniałej	twarzy
nawet	rumieniec	z	niej	się	wysączył

obca	sama	dla	siebie
jakby	serce	błądziło	po	pochmurnym	niebie

zamieć	przemieszała	obrazy	
oczy	nieobecne	

chociaż	mieszkają	w	sobie
tylko	obojętność	rozpościera	się	wszędzie

marzenia	osiadły	na	rzęsach	
dalej	wstęp	wzbroniony

Nagła	wiosenna	błyskawica
powoli	otwiera	drżące	usta	

wysypują	się	słowa	pourywane	w	połowie
gubią	znaczenie,	potrącają	się	o	siebie	

w	końcu	milkną
coś	wykwita

pojawia	się	uśmiech
czują	słodycz	pocałunku

obcy	czas	minął	

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Pokochają	Cię	na	pewno
kiedy	znikniesz		bezpowrotnie
Twoich	śladów		będą	szukać

zatęsknią...		samotnie.

Ale	dzisiaj		jeszcze	nie	czas
na				męczące		telefony

	zrozumienia			jeszcze	nie	ma,
że		Twój	czas		ograniczony

Są	zajęci	swoim	życiem
	uciechami		oraz	pracą

przecież		musisz	to	rozumieć
...oni	teraz		się	bogacą!!!

	Przyjaciele	,	obowiazki
dom	i	dzieci...są	zmęczeni

Kartka		musi		Ci		wystarczyć
bo	są	tacy...	zagonieni

Kartka	w	swieta	!	Matko	Święta,
a	życzenia		w	...	sm-	esie!

zdrowia,	szczęścia,	powodzenia
każdy		X....	ich	miłość	niesie!

Nie	płacz	matko,	łez	Twych	szkoda
każdy		kwadrat	–	to	objęcie!!
przyjdzie	czas		na		ukojenie

Twoje	Matko..wniebowzięcie
Marzena Kasprowicz
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Zuzanna	Krzysiek	to	uczennica	klasy	VI	w	Zespole	Placó-
wek	Integracyjnych	w	Kowali.

Pasjonatka	 kulinarnych	 poszukiwań.	 Jak	 sama	 mówi,	
gotowanie	to	jej	ulubione	zajęcie.	Zuzia	niejednokrot-
nie	podbiła	serca	koleżanek,	kolegów	i	nauczycieli	czę-
stując	ich	przygotowanymi	prze	siebie	smakołykami.
Jej	popisowym	wypiekiem	jest	pyszna	i	puszysta	beza.

Ale	i	torty	piecze	wyśmienite,	o	czym	mogła	przekonać	
się	sama	dyrektor	szkoły	-	Anna	Łukasiewicz,	gdy	Zuzia	
specjalnie	dla	niej	upiekła	tort,	wręczając	go	jako	poda-
runek	od	całej	klasy.	Może	właśnie	beza	i	jej	smak	zain-
spirował	Zuzannę	i	…	ruszyła	ona	na	casting,	do	bardzo	
dziś	popularnego	programu,	MasterChef	 Junior.	Zuzia	
wypełniła	wniosek	i	zgłosiła	się	do	II	edycji	kulinarnego	
show.	Nie	było	wyjścia	–	ruszyłyśmy	na	casting	–	opo-
wiada	mama	Zuzi.
Podjęcie	kulinarnej	rękawicy	i	występ	w	programie	był	
marzeniem	Zuzi.	Miała	świadomość	rywalizacji,	która	ją	
tam	 czeka,	 ale	 potraktowała	 to	 przede	wszystkim	 jak	
dobrą	zabawę,	okazję	do	spotkania	z	mistrzami	kuchni.

Zuzia	 przygodę	 z	 gotowaniem	 zaczęła	 już	 jako	 mała	
dziewczynka.	Najpierw	obserwowała	w	kuchni	mamę	
i	 babcię.	 Potem	 sama	 przystąpiła	 do	 działania.	 Dziś	
cieszy	się	bardzo,	gdy	tylko	może	zawładnąć	kuchenną	
przestrzenią.

Koleżanki,	koledzy	i	nauczyciele	bardzo	kibicowali	Zuzi,	
gdy	ruszyła	ona	na	casting	do	II	edycji	MasterChefa	Ju-
niora.	Niestety,	konkurencja	była	ogromna	i	w	tym	roku	
nie	udało	 się	 zakwalifikować	do	programu.	 Jednak	 to	
nie	koniec,	to	początek	kulinarnej	drogi	Zuzanny.	Za	rok	
wystartuje	ponownie	i	kto	wie…

Redakcja

Determinacja,	wytrwałość	 i	 konsekwencja	 -	 to	 słowa,	
które	z	pewnością	ją	opisują.	Swojej	pasji	poświęca	cały	
wolny	czas,	dzięki	czemu	odnosi	sukcesy	na	skalę	ogól-
nopolską.

Jest	uczennicą	Gimnazjum	w	Nowinach.	Cały	swój	wol-
ny	czas	poświęca	swojej	jedynej	pasji	-	jeździe	konnej.
I	są	tego	efekty	-	Natalia	osiąga	niemałe	sukcesy	w	za-
wodach	jeździeckich.

Od	pięciu	lat	jeździ	rekreacyjnie,	a	od	ok.	1,5	roku	spor-
towo.	 Początkowo	 jeździectwo	 traktowała	 jako	 dobrą	
zabawę,	z	czasem	stało	się	ono	jej	pasją.	Mówi,	że	gdy	
jeździ	konno,	czuje,	że	spełnia	się	w	tym,	co	kocha.	To	
całe	jej	życie.

Ma	 dwa	 konie	 -	 Wizję	 i	 Donnerwilla,	 Wizja	 była	 jej	
pierwszym	koniem,	zarówno	do	skoków,	jak	 i	do	ujeż-
dżenia.	Donnerwill	jest	koniem	do	ujeżdżenia.
Trenuje	w	Bodzentynie	pod	okiem	Urszuli	Śliwy.
Ćwiczy	 od	 poniedziałku	 do	 czwartku	 dwie	 godziny	
dziennie.	Weekendy	 często	 spędza	 poza	 domem	 -	 na	
zawodach.	Do	tego	dochodzą	zajęcia	związane	z	pielę-
gnacją	konia.
Choć	to	niezwykle	trudne,	łączy	naukę	ze	swoją	pasją.	
Dzięki	przychylności	dyrekcji	szkoły,	jest	zwolniona	z	za-
jęć	w-f,	co	pozwala	jej	na	intensywne	treningi.	Z	zajęć	
lekcyjnych	najbardziej	 lubi	 języki	-	zarówno	polski,	 jak	
i	języki	obce.

W	2016	r.	zdobyła	III	klasę	sportową.	Zajęła	IV	miejsce	
w	Halowych	Otwartych	Mistrzostwach	 Śląska	w	 kate-
gorii	 junior	 starszy	oraz	 II	 III	miejsce	w	rundzie	 junior	
młodszy	na	zawodach	w	Zbrosławicach.
Ostatnio	zwyciężyła	w	rundzie	D	na	zawodach	regional-
nych	w	ujeżdżeniu	w	Swoszowicach.

Redakcja

Natalia JuszczykZuzanna Krzysiek

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

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

Telewizja przemysłowa i systemy alarmowe
Choć	firma	na	rynku	istnieje	zaledwie	dwa	lata,	to	roz-
wija	 się	 w	 szybkim	 tempie.	 Z	 pełną	 odpowiedzialno-
ścią	możemy	powiedzieć,	 że	nie	 jesteśmy	amatorami.	
Świadczymy	usługi	w	branży	zabezpieczeń,	głównie	in-
stalację	monitoringu	telewizji	przemysłowej	oraz	syste-
my	alarmowe	z	powiadamianiem	telefonicznym.	Każdą	
wycenę	przygotowujemy	 indywidualnie,	dopasowując	
się	do	wymagań	 i	oczekiwań	klienta,	 jednakże	propo-
nując	 sprawdzone	 i	 niezawodne	 rozwiązania.	 Firma	
posiada	 wszelkie	 kwalifikacje	 oraz	 licencje.	 Poza	 tym	
zajmujemy	się	również	automatyką	bramową	i	sieciami	
komputerowymi.

Adam Welik
Zapraszamy do kontaktu:
Adash System
Trzcianki 102
26-052 Nowiny 
tel. 697 593 509

Dzikie wysypiska - czym to grozi?
Przybywa dzikich wysypisk, również w gminie Sitków-
ka-Nowiny. Mieszkańcy wyrzucają elektrośmieci, od-
pady komunalne i budowlane.

Dzikie	wysypiska	stanowią	poważne	niebezpieczeństwo	
dla	 zdrowia	 i	 życia.	 Stwarzają	 zagrożenie	 epidemiolo-
giczne,	w	pobliżu	wysypisk	odnotowuje	się	podwyższo-
ne	stężenie	metali	ciężkich.
Warto	pamiętać,	 że	za	składowanie	 lub	magazynowa-
nia	 odpadów	 w	 miejscu	 do	 tego	 nieprzeznaczonym	
przewidziane	są	sankcje	karne.	Nielegalne	składowanie	
śmieci	 na	 „dzikim”	 składowisku	może	 stanowić	 jedno	
z	 kilku	wykroczeń,	 za	 które	 kary	 nagany,	 grzywny	 lub	
aresztu.	Jeżeli	składowanie	odpadów	może	zagrozić	ży-
ciu	 lub	zdrowiu	wielu	osób	 lub	spowodować	zniszcze-
nie	w	 świecie	 roślinnym	 lub	 zwierzęcym	w	znacznych	
rozmiarach,	 jest	 ono	wówczas	 przestępstwem	 i	może	
podlegać	nawet	karze	pozbawienia	wolności.
Nie	warto	składować	śmieci	w	miejscach	do	tego	nie-
przeznaczonych,	 tym	 bardziej,	 że	 gmina	 daje	 miesz-
kańcom	możliwość	pozbywania	się	odpadów	w	sposób	
legalny.

Segreguj
Segregując	 odpady,	 dajesz	 im	 szansę	 na	 drugie	 życie,	
chronisz	środowisko	i	dbasz	o	swój	portfel.	

Opłata	za	odbiór	odpadów,	jaką	uiszczasz	w	gminie,	jest	
niższa,	jeśli	zdecydujesz	się	na	segregację.	

Gmina	 posiada	 Punkt	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	
Komunalnych	 (PSZOK),	 w	 którym	 bezpłatnie	 przyjmą	
od	Ciebie	odpady	posegregowane,	a	także	opony,	stare	
meble,	gruz	czy	odpady	niebezpieczne.	PSZOK	znajduje	
się	przy	ul.	Przemysłowej	57	w	Nowinach	i	prowadzony	
jest	przez	Zakład	Gospodarki	Komunalnej	i	Mieszkanio-
wej	w	Nowinach	(tel.	41	346-51-59).

Spalanie
Na	 terenie	 naszej	 gminy	 obowiązuje	 zakaz	 spalania	
odpadów.	Dotyczy	on	również	pozostałości	 roślinnych	
powstających	na	terenach	ogródków	działkowych,	par-
ków	i	ogrodów	przydomowych.	Odpady	zielone	biode-
gradowalne	odbierane	są	przez	firmę	obsługującą	teren	
gminy,	można	 je	również	bezpłatnie	oddać	do	PSZOK.	
Dopuszcza	się	spalanie	do	celów	grzewczych,	w	odpo-
wiednio	przystosowanych	piecach,	wyłącznie	tych	od-
padów,	których	spalenie	nie	spowoduje	negatywnego	
wpływu	na	środowisko.
Przypominamy,	 że	 nieprzestrzeganie	 zakazu	 spalania	
odpadów,	podlega	karze	aresztu	albo	grzywny.

Redakcja
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Ogłoszenia
Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

dot. przetargów ustnych nieograniczonych

Przedmiotem	trzeciego	przetargu	ustnego	nieograniczonego	jest	sprzedaż niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej o powierzchni 0,0980 ha,	położonej	w	miejscowości	Wola	Murowana,	w	obrębie	geodezyjnym	Wola	Murowana	
w	Gminie	Sitkówka-Nowiny.	Nieruchomość	ta	jest	oznaczona	w	ewidencji	gruntów	jako	działka	nr	354/3.	Dla	niniej-
szej	nieruchomości,	stanowiącej	własność	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	prowadzona	jest	przez	Sąd	Rejonowy	w	Kielcach	
księga	wieczysta	nr	KI1L/00114815/5.

Cena wywoławcza wynosi: 60	000,00	złotych	(słownie:	sześćdziesiąt	tysięcy	złotych).
Wadium w wysokości: 5	000,00	złotych	(słownie:	pięć	tysięcy	złotych).
Zgodnie	z	ustaleniami	obowiązującego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	Gminy	Sitkówka-Nowiny	ww.	nie-
ruchomość	jest	położona	na	terenach	oznaczonych	symbolem	D.2MN1-	przeznaczenie	podstawowe:	istniejąca	za-
budowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	z	możliwością	remontu,	modernizacji	i	przebudowy,	przeznaczenie	uzupełnia-
jące:	projektowana	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	uzupełniająca	istniejące	ciągi	zabudowy,	pomieszczenia	
o	funkcji	usługowej	wbudowane	w	budynki	mieszkalne,	nie	zakłócające	funkcji	mieszkaniowej	terenu,	urządzenia	
budowlane,	tymczasowe	obiekty	usługowo-handlowe,	dojścia,	dojazdy,	mała	architektura,	zieleń.	
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w	siedzibie	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny	(sala	konfe-
rencyjna)	26-052	Nowiny,	ul.	Białe	Zagłębie	25 w dniu  22 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00.

Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	 jest	wpłacenie	w	pieniądzu	wadium	w	wysokości	 określonej	powyżej	na	
konto	Gminy	Sitkówka-Nowiny	Nr	82-8493-0004-0040-0429-2160-0006	do	dnia	19	czerwca	2017	r.,	z	dokładnym	
opisem	przedmiotu	przetargu,	którego	dotyczy	oraz	wpłacającego.	Za	termin	wniesienia	wadium	uważa	się	dzień	
wpływu	wadium	na	wskazane	konto.	
Ogłoszenie	o	ww.	przetargu	 zostało	podane	do	publicznej	wiadomości	poprzez	wywieszenie	na	 tablicy	ogłoszeń	
Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny	oraz	na	stronach	internetowych	www.nowiny.com.pl	oraz	w	Biuletynie	Informacji	
Publicznej:	www.bip.nowiny.com.pl.	Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	
Referat	Infrastruktury,	Inwestycji,	Nieruchomości	i	Ochrony	Środowiska,	pokój	33	lub	pod	numerem	tel.	(0-41)	347	
50	70,	(0-41)	347	50	71.
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