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Szanowni Państwo!

I znów za nami kolejny rok. Mam nadzieję, że przyniósł on Państwu wiele satysfakcji i radości, że z na-
dzieją patrzycie w nadchodzącą przyszłość. W gminie Sitkówka-Nowiny czas płynie spokojnie, odmie-
rzany kolejnymi inwestycjami i realizowanymi projektami. Dowiadujecie się o nich każdego miesiąca, 
śledząc naszą stronę internetową czy czytając „Głos Nowin”.

Nadchodzący rok będzie rokiem wyzwań. W przypadku gminy Sitkówka-Nowiny budżet 2020 r. nie bę-
dzie „budżetem przeżycia", ale prawda jest taka, że i my będziemy musieli nieco zacisnąć pasa. Obniżka 
dochodów gminy z podatków, wzrost wydatków na oświatę, rosnące ceny inwestycji i usług - to wszyst-
ko sprawia, że nie będziemy mogli pozwolić sobie na takie inwestycje, jak dotychczas. Z końcem roku 
Rada Gminy ostatecznie podejmie decyzję o kształcie budżetu na przyszły rok, jestem przekonany, że 
będzie to budżet zrównoważony. Ze swojej strony mogę zapewnić, że zarówno ja, jak i moi pracownicy 
zrobimy wszystko, byście Państwo mieszkali w gminie, w ktorej żyje się dobrze.    
         

Świat się nie zatrzyma, ale żeby się zmieniał dla wszystkich, na lepsze.

Bolesne miejsca się zagoiły, nie zostawiając blizn, a człowiek był zawsze za człowiekiem.

Słowem i przez słowo wytrwale uczmy się radości życia. Piszmy szczęśliwe rozdziały,

wzbogacając swój wewnętrzny świat. Niech obfituje w piękne i wciąż nowe doznania,     

a jutro było bez trosk i zmartwień.

Dużo uśmiechu, wzajemnej życzliwości i takich chwil, które raz jeszcze chcielibyśmy przeżyć.

Realizacji planów, celów i wyzwań. Szerokich perspektyw przed sobą. Spełnienia w życiu

osobistym i zawodowym.

Wszelkiej pomyślności, zadowolenia i satysfakcji.

 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

Z nowym początkiem w Nowy Rok.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Zbigniew Pyk
wraz z radnymi

• Autorką świątecznych życzeń jest Pani Lidia Jędrocha-Kubicka, poetka, nauczycielka w-f, wspaniała mama i babcia, miesz-
kanka naszej gminy.

wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Mieszkańcy zachodniej części gminy Sitkówka-
-Nowiny mają powód do zadowolenia. 2 grudnia 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz podpisał umowę                    
z wykonawcą na wykonanie w systemie zaprojek-
tuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Rozbudowa 
drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłu-
żenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitków-
ka-Nowiny”. Realizacja zadania przewidziana jest    
do końca sierpnia 2021 r.

Inwestycja za 2,5 mln zł
Warto podkreślić, że zadanie będzie realizowane
z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Kwota dofinansowania inwestycji wy-
niesie 1 mln zł, co stanowi 43% jej wartości. Sama 
inwestycja będzie kosztować niemal 2,5 mln zł. – 
To ważne i potrzebne zadanie. Jest to dość często 
uczęszczana droga, zarówno przez mieszkańców na-
szej gminy, jak i gminy Chęciny. Wiedzie ona wzdłuż 
lasu, część jezdni, po stronie chęcińskiej, została 
zrealizowana już wcześniej, teraz będzie można po-
ruszać się komfortowo po całości drogi – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.

W ramach zadania wykonawca  opracuje dokumen-
tację projektową i uzyska ostateczną decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także 
wszelkie inne decyzje administracyjne, uzgodnienia 
i opinie niezbędne dla zrealizowania zadania inwe-
stycyjnego. – Ta część zadania nie będzie prosta, 
konieczne jest pozyskanie gruntów i dopełnienie 
wszelkich formalności, może to nieco potrwać – 
mówi zastępca kierownika referatu inwestycji To-
masz Bucki - Po uzyskaniu stosownych pozwoleń 
wykonawca wykona roboty budowlane wraz z nie-
zbędną infrastrukturą towarzyszącą, m.in. budowę 
nowej konstrukcji jezdni, chodnika oraz zjazdów pu-
blicznych i indywidualnych i odwodnienia drogi. •

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
w nowym składzie
Każdego dnia na naszej życiowej drodze spotykamy 
ludzi, którzy bezinteresownie pomagają innym.
W gminie Sitkówka-Nowiny jest ich naprawdę wielu. 
W środę, 27 listopada spotkali się, by powołać Gmin-
ną Radę Działalności Pożytku Publicznego na nową 
kadencję.

– Jak już wielokrotnie wspominałem, w tej kadencji 
skupiamy się przede wszystkim na ludziach: ich po-
trzebach i oczekiwaniach. Jednak nie pod kątem inwe-
stycyjnym, lecz społecznym. Chciałbym, by nasi miesz-
kańcy w jak największej mierze decydowali o tym, co 
dzieje się w gminie, mieli realny wpływ na podejmo-
wanie ważnych dla nich decyzji – mówi wójt gminy Se-
bastian Nowaczkiewicz. – Dzięki działalności rady my 
urzędnicy, możemy tak naprawdę poznać potrzeby, 
problemy i wyzwania naszej wspólnoty – podkreśla.

Działania te widać na każdym kroku. Tylko w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy powstały cztery nowe stowa-
rzyszenia na terenie gminy, a w sumie – aktywnie dzia-
ła ich ponad dwadzieścia. – Tworzymy dobry klimat 
dla organizacji pozarządowych, wspierając ich zawsze, 
gdy nas potrzebują – mówi wicewójt Łukasz Barwi-

nek. – Poza znacznymi środkami finansowymi, jakie 
im przekazujemy, doradzamy merytorycznie, współ-
organizujemy z nimi wydarzenia, konsultujemy ważne 
dla nich sprawy – wylicza.

• Podpisanie umowy.

• Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
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Rada została powołana na mocy uchwały Rady Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. – To ważne, byśmy dali szansę 
mieszkańcom i organizacjom pozarządowym do wy-
rażenia swoich opinii w ważnych dla nich sprawach 
– mówi radna Renata Krzysiek-Nowakowska. Każda          
z organizacji zainteresowanych wspólnym działaniem 
wytypowała swojego przedstawiciela do rady, by mógł 
on reprezentować, nie tylko ją, ale także grupy spo-
łeczne, w imieniu których działają.  

W radzie znalazło się dziesięciu członków, którzy ak-
tywnie  włączają się w działania aktywizujące lokalną 
społeczność. Ze strony Rady Gminy to Renata Krzy-
siek-Nowakowska i Renata Posłowska, przedstawicie-
lami wójta są w niej Łukasz Barwinek i Anita Dziwoń, 
zaś przedstawicielami organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy Sitkówka-Nowiny: Piotr 
Gołacki, Marcin Król, Katarzyna Matuszczyk, Kamila 
Piotrowicz, Dariusz Stępień i Aneta Wajs. – Każdy z nas 
angażuje się w różnego rodzaju działalność społeczną, 

Podatki od nieruchomości nieznacznie w górę
 – Mi osobiście nie zależy na tym, żeby być w gminie 
na dziesiątym czy trzynastym miejscu w rankingu Pol-
ski, bo mi nie zależy na wyścigu szczurów, wolę być na 
miejscu sto, sto pięćdziesiąt, dwieście, gdzie oszczęd-
nością będzie 3 miliony janosikowego, które odpro-
wadzamy – mówił Artur Podczasiak podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Do tej i innych po-
ruszanych przez radnych kwestii odniósł się wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz, obszernie argumentując uzasad-
nienie podwyższenia w nieznaczny sposób podatku od 
nieruchomości.

Podczas sesji rady Gminy w dniu 25 listopada 2019 r. 
radni zadecydowali o zmianie wysokości stawek po-
datku od nieruchomości. Ich wzrost będzie nieznaczny 
i wyniesie zaledwie 3%. Pomimo tego wpływy z tego 
tytułu w budżecie na 2020 rok będą o dwa miliony niż-
sze, niż w roku 2019 r.

Wpływy niższe o dwa miliony
– W roku 2014 wpływy z tytułu podatku od nierucho-
mości wyniosły 19 mln 248 tys. zł, w roku 2015 – 19 
mln 221 tys. zł, w roku 2016 – 19 779 tys. zł, w roku 
2017 – 20 mln 320 tys. zł, w roku 2018 – 19 mln 925 
tys. zł, w roku 2019 – 19 mln 400 tys. zł, natomiast 
wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, na rok 
2020 planujemy w budżecie 17 mln 370 tys. zł – wy-
liczał wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Jak Państwo 
zauważyliście, to od roku 2017, kiedy była najwyższa 
wartość wpływu podatków, w kolejnych latach jest za-
znaczany spadek wpływów z podatku od nieruchomości,
a w roku 2020 ten spadek jest już bardzo znaczący (…) 
Duże firmy wynajmują sobie inne firmy, które optyma-
lizują ich opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. 
Złożone zostały do gminy korekty deklaracji podatku 
od nieruchomości przez dwie duże firmy z terenu na-
szej gminy, zgodnie z którymi w budżecie na przyszły 

rok musimy zaplanować niższe wpływy z tytułu podat-
ku od nieruchomości o 2 miliony złotych. W związku 
z korzystnymi dla tych firm interpretacjami prawnymi 
dotyczącymi możliwości opodatkowania nieruchomo-
ści na terenie tych firm. My na to nie mamy żadnego 
wpływu. Staramy się przed tym bronić, została wy-
najęta kancelaria prawna, zostały podjęte już pewne 
kroki dotyczące m.in. przeprowadzenia kontroli na te-
renie tych zakładów pod katem opodatkowania, toczy 
się postępowanie dotyczące prawidłowości opodat-
kowania przez te firmy, natomiast dalszymi krokami 
będzie na pewno wydanie decyzji, co do której stro-
na może się odwołać, to postępowanie może się dość 
długo toczyć, ostatecznie może się sprawa zakończyć 
w sądzie i to dopiero decyzja ostateczna sądu będzie 
tą, która określi nam wymiar podatkowy w poszcze-
gólnych przypadkach. Ale my ostrożnościowo musimy 
zaplanować taki, a nie inny podatek od nieruchomości 
i wpływy, ze względu na to, że takie deklaracje zostały 
złożone (…) – wyjaśniał wójt.

– Zaproponowałem, abyśmy zwiększyli stawki podat-
ku od nieruchomości dla wszystkich podmiotów mak-
symalnie o 3% ze względu na to, że pewne straty mu-
simy sobie w jakiś sposób rekompensować. Musimy 
zadać sobie pytanie, czy realizujemy te plany inwesty-
cyjne czy też wydatki, które chcemy wykonać w roku 
2020 czy też nie. Nie możemy też dopuścić do sytu-
acji, w której przez szereg lat nie będziemy podnosić 
podatków od nieruchomości, a w momencie, kiedy 
gmina zostanie zmuszona w końcu do podniesienia 
ich, ten wzrost będzie dużo, dużo większy, (…) tak, by 
nie stała się taka sytuacja jak z opłatami na osiedlu 
w Nowinach, że przez cztery lata nie były one podno-
szone, ani opłata stała ani opłata za gigadżula, a kiedy 
przyszło co do czego, kiedy zostały zwiększone koszty 
funkcjonowania kotłowni, koszty opału, nagle zostali-

zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Jestem 
przekonany, że wspólnie jesteśmy w stanie zrobić wie-
le dla lokalnej społeczności – mówi Dariusz Stępień, 
który został przewodniczącym Gminnej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego.

– Ta gmina ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o dzia-
łania prospołeczne. Przykładem jest choćby ostatnie 
wydarzenie, które przygotowaliśmy wspólnie na lot-
nisku modelarskim w Kowali. W jego organizację włą-
czyły się cztery stowarzyszenia, a efekty przerosły na-
sze najśmielsze oczekiwania. To pokazuje, jak ważna 
jest współpraca i partnerstwo, dzięki temu możemy 
wiele zdziałać – mówi Piotr Gołacki, przedstawiciel 
Klubu Modelarstwa Sportowego, który został wybrany 
na wiceprzewodniczącego rady. Wtóruje mu prezeska 
stowarzyszenia Siła Woli, Kamila Piotrowicz. – Poka-
zaliśmy, jak wiele możemy wspólnie zdziałać, teraz 
snujemy kolejne plany i szykujemy wnioski o granty. 
Jedno jest pewne – w gminie Sitkówka-Nowiny w nad-
chodzącym roku będzie się dużo działo – mówi. •
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w 2016 – 3 mln 068 tys. zł, w 2017 – 3 mln 165 tys. zł, 
w 2018 – 3 mln 275 tys. zł, w 2019 – 3 mln 097 tys. zł, 
natomiast w przyszłym roku planowane jest na pozio-
mie 3 mln 087 tys. zł.

 – Pan radny (Marcin Wojcieszyński) powiedział, że ży-
jemy w najbogatszej gminie i on chciałby poczuć, że 
żyjemy w takiej gminie. Pytanie jest takie, czy to, że 
żyjemy w najbogatszej gminie oznacza, że powinni-
śmy rozdać wszystkim kolejne 300+, 500+, czy właśnie 
na tym polega to podejście, że żyjemy w najbogatszej 
gminie czy też to, że żyjemy w najbogatszej gminie to 
to, że jesteśmy w stanie zrealizować szereg inwesty-
cji. Ten szereg inwestycji zrealizowaliśmy w poprzed-
niej kadencji, część z nich kończymy w tej chwili, ale 
właśnie dlatego, że nas było na to stać. Jeżeli chodzi 
o dofinansowania, to chciałbym przypomnieć, że uzy-
skaliśmy dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie 
ponad 12 mln zł, nie liczę już dofinansowań innych, to 
są tylko dofinansowania tzw. „twarde” – na inwestycje 
– wyjaśniał wójt.

De minimis – pomoc dla przedsiębiorców
Wójt podkreślił, że w gminie Sitkówka-Nowiny nadal 
istnieje możliwość zwolnienia z podatku de minimis na 
podstawie uchwały Rady Gminy dotyczącej zwolnień 
od podatku od nieruchomości de minimis z 24 września 
2014 r. Podmioty gospodarcze, które spełniły warunki 
do zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasa-
dach de minimis, czyli wykonały inwestycję na podsta-
wie pozwolenia na budowę zostały zwolnione: w roku 
2015 na kwotę 110.695 zł (4 podmioty), w roku 2016 
na kwotę 199.022 zł (7 podmiotów), w roku 2017 r. na 
kwotę 225.045 zł (8 podmiotów), w roku 2018 na kwo-
tę 146.389 zł (6 podmiotów), zaś w roku 2019 na kwotę 
81.133 zł (6 podmiotów).

 – Jest to też atut naszej gminy, zresztą często o tym 
mówimy.  Ja też – zachęcając inwestorów do wejścia do 
naszej gminy mówię o tym, że jest możliwość zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości na zasadach de mnini-
mis. Jeżeli Państwo uznajecie, że jest to niekorzystne, 
zawsze Rada Gminy może taką uchwalę uchylić – wy-
jaśniał wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Jeżeli chodzi         
o inne zwolnienia z podatku od nieruchomości w ciągu 
ostatnich 5 lat zwolniłem z niego tylko 4 osoby fizyczne 
na łączną kwotę 11.500 zł, a także umorzenie opłat za 
odbiór odpadów w ciągu ostatnich pięciu lat – 2100 zł 
– wyliczał.

Do podnoszonej kwestii odniósł się przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Pyk. – To była nasza decyzja, 
nikogo więcej – podkreślał, argumentując słuszność 
udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom. – 
Owszem, przedsiębiorcy przez trzy lata nie płacą po-
datku, ale później tu zostaną i będą go płacić. W każ-
dym roku 6,7,8 podmiotów uzyskiwało te zwolnienia, 
więc, jak widać ten system zachęt jest w miarę sku-
teczny – dodał.

Przed głosowaniem odczytano wniosek Komisji Bez-
pieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia.

śmy zmuszeni do znacznego podniesienia opłat. Moim 
zdaniem wzrost o 3%  podatku od nieruchomości nie 
jest żadnym drastycznym podniesieniem tych stawek – 
argumentował wójt.

Warto podkreślić, że nawet w przypadku podwyższenia 
stawek, porównując do gmin ościennych, stawki
w gminie Sitkówka-Nowiny zbliżą się do już obowiązu-
jących stawek w innych gminach. Także tam obecnie 
wójtowie wnoszą o podniesienie podatku ze względu 
na wzrost płacy minimalnej, kosztów energii elektrycz-
nej czy koszty funkcjonowania oświaty nie prowadzi 
działalności gospodarczej, na której może sobie zara-
biać, jednym z dochodów gminy jest podatek od 
nieruchomości, a także udział w podatku PIT/CIT bądź 
tez subwencja z budżetu państwa.

W gminie Sitkówka-Nowiny ostatni wzrost stawek 
od gruntów i podatków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej wprowadzono w 2018 r, zaś 
w pozostałych pozycjach ostatnia zmiana miała miej-
sce w 2012 r.

Przed podjęciem decyzji przez radnych wójt gminy Se-
bastian Nowaczkiewicz obszernie odniósł się do pytań 
zadanych przez radnych Marcina Wojcieszyńskiego 
oraz Artura Podczasiaka.

Lepiej płacić janosikowe
– Chciałbym, żebyśmy płacili większe janosikowe. To 
świadczy o tym, że osiągamy większe dochody z po-
datku, nie chciałbym, żebyśmy otrzymywali subwen-
cję z budżetu państwa, nie życzyłbym tego nikomu – 
mówił wójt.

Przypomnieć należy, że janosikowe to wpłata do bu-
dżetu państwa dokonywana na podstawie ustawy         
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego przez te jednostki samorządu 
terytorialnego, których dochody z podatków prze-
kraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Środki 
te zasilają rezerwę celową budżetu państwa, z której 
finansowana jest subwencja ogólna. W 2014 janosiko-
we wyniosło – 2 mln 735 tys. zl, w 2015 – 3 403 tys. zl, 

• Listopadowa sesja Rady Gminy.
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Umowy na asystenturę podpisane

Roczne stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.

OD GRUNTÓW:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m2 po-
wierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wo-
dami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 
m2 powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) i położo-
nych na terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono bu-
dowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2 zł 
od 1 m2 powierzchni;

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
1) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
21,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, za-
jętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego – 3,90 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej;

OD BUDOWLI
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych. •

Umowy na finansowanie zadania w ramach resor-
towego programu „Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej” edycja 2019-2020 podpisał z samorzą-
dowcami wojewoda Zbigniew Koniusz. Wśrod gmin, 
które wezmą udzial w programie jest gmina Sitków-
ka-Nowiny.

Celem programu ministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej jest wprowadzenie usługi asystenta jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby 

te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asy-
stenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynno-
ści, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu 
aktywności społecznej. Program ma na celu również 
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecz-
nemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie 
im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kultu-
ralnych czy sportowych.

Program jest realizowany w ramach Solidarnościowe-
go Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a na 
jego sfinansowanie przeznaczono  w naszym regionie 
ogółem 7 840 383 zł. 

Do programu przystąpiło 20 gmin i 2 powiaty z woje-
wództwa świętokrzyskiego. Z czterema samorządami 
zawarto umowy – łącznie na ponad 25 tys. zł – na wy-
konanie zadania jeszcze w tym roku. Dwadzieścia dwa 
świętokrzyskie samorządy podpisały umowy na 2020 
rok – łączna kwota dofinansowania wynosi tu ponad 
7 mln 814 tys. zł.

Pierwsza edycja programu jest realizowana od 1 paź-
dziernika 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. O środki na 
usługi asystenta mogą ubiegać się jednostki samorzą-
du terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, 
które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie fi-
nansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji. •

• Podpisanie umowy.
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Działki budowlane sprzedane
W listopadowych przetargach na sprzedaż działek 
położonych w Zgórsku wyłoniono nabywców na 17 
działek. – Cieszy mnie tak duże zainteresowanie 
działkami budowlanymi w gminie Sitkówka-Nowiny. 
To potwierdzenie tego, że nasza gmina się rozwija i 
jest atrakcyjna zarówno dla inwestorów, jak i osób 
prywatnych – mówi wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz.

W listopadzie 2019 r. gmina Sitkówka-Nowiny ogłosiła 
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 25 nieza-
budowanych nieruchomości gruntowych położonych 
w Zgórsku stanowiących jej własność, wolnych od 
wszelkich obciążeń, z dostępem do wody, kanalizacji, 
prądu czy gazu. Od samego początku cieszyły się one 
sporym zainteresowaniem, w większości przypadków 
zostało wpłacone wadium, często składało je kilku 
oferentów.
W wyniku przeprowadzonych postępowań udało się 
sprzedać 17 z 25 działek. Łączna kwota brutto, jaką 
gmina uzyskała z ich sprzedaży wynosi 2 278 695,54 zł.

Co do pozostałych 8 działek, w stosunku do których 
nie udało się wyłonić nabywcy, będą organizowane 
drugie przetargi ustne nieograniczone w pierwszym 
kwartale 2020 r. Warunki uczestnictwa w nich będą 
takie same jak w pierwszym przetargu.
- Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, 
gdzie zostaną umieszczone wszelkie informacje na 
temat prowadzonych postępowań – mówi Sebastian 
Nowaczkiewicz. •

• Działki budowlane w Zgórsku.

Święto pracowników socjalnych
- Jak wiele nasze społeczeństwo ma problemów, tak 
wiele Wy macie pracy. Dziękuję Wam za Wasze od-
danie i nieustanne niesienie pomocy potrzebującym 
– mówił na spotkaniu z pracownikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Jak co roku w dniu 21 listopada wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz wraz ze swoim zastępcą Łukaszem 
Barwinkiem spotkali się z pracownikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, by w dniu ich święta 

złożyć im życzenia. Towarzyszyli im radny Tadeusz Ku-
charczyk, skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska oraz 
kierownik referatu organizacyjnego Grażyna Górecka.

Dzień Pracownika Socjalnego w Polsce obchodzony 
jest już od niemal 20 lat. Zostało ono ustanowione na 
mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 
1990, by upamiętnić historyczne spotkanie w miejsco-
wości Charzykowy w 1989 r., w którym uczestniczyli: 
ówczesny minister pracy i polityki socjalnej Jacek Ku-
roń oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wo-
jewódzkiego.

- Z okazji Waszego święta życzę Wam jak najwięcej 
satysfakcji z wykonywanej pracy, by Wasze życiowe 
marzenia, zarówno te w życiu prywatnym, jak i zawo-
dowym, spełniły się, a otaczający Was ludzie stanowili 
inspirację do dalszych działań – życzył wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, jednocześnie podkreślając profesjo-
nalizm i oddanie pracowników GOPS w Nowinach. •

• Pracownicy GOPS świętowali swoje święto.
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współPRACUJEMY
Rozmowy o przedsiębiorczości, współpracy i… o po-
datkach – 12 grudnia w auli GOK Perła w Nowinach 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz spotkał się          
z przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. Uczestniczyli w nim również radni 
gminy oraz przedstawiciele instytucji.

To już tradycja, że każdego roku w okresie przedświą-
tecznym wójt gminy zaprasza przedsiębiorców na spo-
tkanie, by w świątecznej atmosferze omówić najważ-
niejsze dla nich kwestie. W tym roku do tego grona 
dołączyły organizacje pozarządowe. – To doskonała 
okazja do poznania się i podjęcia współpracy – mówi 
Kamila Piotrowicz ze stowarzyszenia Siła Woli. – Nie 
możemy narzekać na brak wsparcia ze strony przed-
siębiorców działających na terenie gminy, jednak cie-
szy fakt, że gmina daje nam możliwość zaprezentowa-
nia się – wtóruje jej Przemysław Cichoń, prezes GKS 
Zio-Max Nowiny.

Podczas spotkania zagadnienia z zakresu windykacji 
przybliżył Paweł Leśniewski - radca prawny specjali-
zujący się w dziedzinie windykacji, na co dzień współ-
pracujący z przedsiębiorcami. W swoim wystąpieniu 
poruszył on kwestię windykacji oraz zabezpieczenia 
dóbr na etapie zawierania umowy. Drugi z wykładów 

wygłosiła Ksenia Buglewicz – doktor nauk społecz-
nych., ekspert w dziedzinie społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, realizująca koncepcję zarządzania
w nowej konwencji uwzględniającej idee zrównowa-
żonego rozwoju. Opowiedziała ona o wizerunkowym 
wymiarze działań zbudowanych na koncepcji społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.

O współpracy ze stowarzyszeniami z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny opowiedzieli wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz oraz kierownik promocji Marta 
Herbergier. – Chcemy opowiedzieć Wam o ludziach, 
którzy każdego dnia poświęcają się dla innych, dzie-
ląc się z nimi tym, co mają. Z każdym rokiem staramy 
się wspierać ich zarówno finansowo, jak i rzeczowo                
i merytorycznie. Przynosi to wymierne korzyści dla 
nas wszystkich – mówili.

Przez długi czas po zakończeniu części oficjalnej toczy-
ły się kuluarowe rozmowy między uczestnikami spo-
tkania. – Warto rozmawiać, warto wymieniać poglą-
dy. Myślę, że każdy z nas wyniósł coś wartościowego 
z tego spotkania. Mam nadzieję, że za rok spotkamy 
się w  jeszcze większym gronie – mówił wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. •

• Spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń.

• Wykład Pawła Leśniewskiego o windykacji.

Pierwsze urodziny Korona Biznes Klub
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości oraz 
podziękowań. - Z okazji pierwszych urodzin Korona 
Biznes Klub życzymy sobie i Wam, aby grono Part-
nerów Korony nieustannie się wzbogacało o nowe, 
wartościowe firmy, a wyniki - te biznesowe i te spor-
towe, dodawały nam skrzydeł i motywowały do dal-
szej pracy. Jesteśmy dumni ze współpracy z Wami         
i przekonani, że zarówno w biznesie jak i w sporcie, 
wspólnie możemy więcej - zwróciła się do obecnych 
osób koordynator KBK, Karolina Cybulska.

Następnie zaprezentowano firmy, które dołączyły 
do projektu - Go-leasing Kielce, Konsorcjum Nauko-
wo-Edukacyjne, Fundusz Pożyczkowy Województwa 
Świętokrzyskiego, Wilcze Opowieści, Fondo/ Partner 
Generalny Browar Sulewski, Monpay oraz Finatio. Pa-
kiet odebrała również firma Drukekspert, która zosta-
ła przedstawiona podczas wcześniejszego spotkania. 

Na rocznicowej kolacji zgromadzili się zarówno do-
tychczasowi partnerzy biznesowi, sponsorzy, klubo-
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Od początku istnienia Korony Biznes Klubu, w ramach 
projektu odbyło się 12 spotkań biznesowych w formu-
le otwartej i zamkniętej, w której udział wzięło ponad 
700 gości - przedstawicieli świata biznesu, sportu, na-
uki, kultury, instytucji samorządowych i władz miasta. 
- Po roku funkcjonowania KBK mamy pewne doświad-
czenia, które będą owocowały w następnych latach, 
gdyż te 12 miesięcy były próbą i pokazały nam, co 
możemy polepszyć i w jakim kierunku iść - podkreślił 
prezes Korony Krzysztof Zając.
- Ten rok dał nam wiele informacji, które będą po-
trzebne w przyszłości. Bardzo chcemy czerpać od na-
szych partnerów biznesowych, bo to oni wychowują     
i tworzą z nami to „dziecko" - Korona Biznes Klub, dla-
tego czekamy na ich sugestie. Najcenniejsze jest to, 
że już teraz widzimy namacalne przykłady współpracy 
pomiędzy partnerami - zaznaczyła dyrektor ds. marke-
tingu Korony Kielce, Katarzyna Dudek.

W trakcie uroczystości każdy z nowych klubowiczów 
miał możliwość przedstawienia swojej firmy, jej ofer-
ty oraz wskazania jakich kontaktów poszukuje. Zapre-
zentowano również korzyści płynące z członkostwa 
w KBK - m.in. szansę znalezienia nowych kontaktów 
biznesowych, zwiększenie sprzedaży, czy zmniejszenie 
kosztów.

Uroczystość była wartościowa przede wszystkim pod 
względem biznesowym, ponieważ po części oficjalnej 
przyszedł czas na networking, który jest doskonałym 
sposobem nawiązywania nowych kontaktów i przed-
stawienia swojej oferty. W tym czasie następuje wy-
miana wizytówek oraz dochodzi do pierwszych roz-
mów biznesowych. •

Korona Biznes Klub

wicze, jak i przedsiębiorcy, którzy chcieliby dołączyć 
do grona KBK. W spotkaniu wzięli również udział: wła-
ściciele Korony S.A. - Dirk i Mark Hundsdörferowie, 
prezes Krzysztof Zając oraz wiceprezes Marek Paproc-
ki, trener I drużyny Mirosław Smyła, przedstawiciele 
Rady Miasta Kielce  - przewodniczący Kamil Suchań-
ski, wiceprzewodnicząca Joanna Winiarska oraz radna 
Katarzyna Suchańska, dyrektor Kancelarii Prezyden-
ta Sławomir Stachura, wójt gminy Sitkówka-Nowiny 

Sebastian Nowaczkiewicz wraz z zastępcą Łukaszem 
Barwinkiem, prezes KKP Korona Robert Stachura, am-
basador Browaru Sulewski Marcin Żewłakow, dyrek-
tor Kieleckiego Centrum Kultury Augustyna Nowacka, 
Paulina Drozdowska z Teatru Żeromskiego w Kielcach, 
przedstawiciele Partnerskich Klubów Biznesu z róż-
nych miast, a także wielu innych, ciekawych gości.

• Pierwsze urodziny Korona Biznes Klub.

Złote gody
„Dziękuję Ci, że nasze małżeństwo było zgodne, szczę-
śliwe i trwałe” wypowiedzieli małżonkowie w auli 
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach, którzy w tym 
roku obchodzili złote gody. W świętowaniu wyjątkowe-
go jubileuszu towarzyszyli im bliscy oraz przedstawicie-
le instytucji: Mieczysław Gębski – wiceprzewodniczący 
sejmiku województwa świętokrzyskiego, Mirosław 
Gębski – starosta powiatu kieleckiego, Sebastian No-
waczkiewicz – wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Tomasz 
Gruszczyński – radny powiatu kieleckiego oraz Renata 
Posłowska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem tych par. Przeżyć 
ze sobą 50 lat w zgodzie i miłości to coś wyjątkowego, 
powinniśmy brać przykład z tych wyjątkowych ludzi – 
mówił starosta powiatu kieleckiego Mirosław Gębski – z 
całego serca życzę wszystkim kolejnych lat pełnych miło-
ści – podkreślał.

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie jest polskim 
cywilnym odznaczeniem państwowym, nadawanym 
przez Prezydenta RP. Medal stanowi nagrodę dla osób, 
które przeżyły ze sobą więcej niż 50 lat. Został ustano-

wiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odzna-
czeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach 
i odznaczeniach.

Siedmiu parom, które przybyły na uroczystość wójt gmi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz wręczył medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne i kwiaty. Do 
składanych gratulacji dołączyli starosta Mirosław Gębski 
i wiceprzewodniczący sejmiku województwa Mieczysław 
Gębski występujący w imieniu wojewody świętokrzyskie-
go. Nie zabrakło także symbolicznej lampki szampana 
i tortu. W ceremonii uczestniczyło również małżeństwo 
z 60-letnim stażem: Państwo Marianna i Czesław Klisik.

W roku 2019 r. złote gody obchodzili: Krystyna i Jan Glita, 
Halina i Wiesław Grabalscy, Zofia i Ireneusz Lutwinowie, 
Halina i Stanisław Łysak, Kazimiera i Mieczysław Malar-
czykowie, Barbara i Włodzimierz Niepsuj, Stanisława         
i Stanisław Urbankowie, Teresa i Adam Pawlonka, Tere-
sa i Henryk Panas, Ewa i Marian Rogalscy, Zofia i Henryk 
Wawrzeńczykowie. •
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• Marianna i Czesław Klisik.

• Stanisława i Stanisław Urbanek.

• Halina i Stanisław Łysak.

• Zofia i Henryk Wawrzeńczykowie.

• Teresa i Adam Pawlonka.

• Halina i Wiesław Grabalscy. • Ewa i Marian Rogalscy.

• Teresa i Henryk Panas.
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Za nami Andrzejki z Andrzejem, czyli niezapomnia-
ny wieczór z Andrzejem Grabowskim, wypełniony 
śmiechem i dobrą zabawą. Muzyczną ucztę zapewnił 
zespól Heaven oraz podopieczne Studio Miniaturka 
działającego przy GOK Perła w Nowinach. Wydarze-
nie odbyło się w nowej sali koncertowej Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła" w Nowinach.

W czwartek, 28 listopada, tuż przed wieczorem an-
drzejkowym, mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny 
mieli okazję skorzystać z nie lada gratki, jaką było spo-
tkanie ze znanym i lubianym komikiem i aktorem An-
drzejem Grabowskim.
W wypełnionej po brzegi sali co rusz rozbrzmiewał 
śmiech, kiedy artysta opowiadał dowcipy i historie ze 
swojego życia.

Andrzejki z Andrzejem
Na scenie wystąpiły również podopieczne Studio Mi-
niaturka działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury 
„Perła” w Nowinach: Sylwia Lasota, Ania Wierzbicka, 
Lilianna Grudzień i Martyna Stępień, a także zespół 
Heaven, którego korzenie znajdują się właśnie w No-
winach. Stąd bowiem pochodzą wokalistka zespołu 
Ania i jej brat Łukasz.

Nie obyło się bez wróżb andrzejkowych. Każdy                        
z uczestników spotkania otrzymał ciasteczko, w któ-
rym ukryta była przepowiednia na przyszłość. Prowa-
dzący spotkanie, Magdalena Świąder i Jacek Kania ba-
wili publiczność dowcipami i konkursami. •

• Abdrzej Grabowski rozbawił publiczność. • Zespół Heaven.

Andrzejki dla seniorów
21 listopada w świetlicy Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach seniorzy świętowali andrzejki. 
Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie „Ak-
tywny Senior”.

 – Seniorzy w naszej gminie pokazują, że bez względu 
na datę urodzenia można się świetnie bawić. Na co 
dzień korzystamy z licznych zajęć sportowych, ale po-
stanowiliśmy również spędzić czas w swoim gronie
w inny sposób. Z ankiety, jaka przeprowadziliśmy la-
tem wynikało, że seniorzy chcieliby, by w naszej gmi-
nie odbywały się imprezy dedykowane właśnie im. 
Stąd pomysł, by zorganizować dla nich andrzejki – 
mówi prezeska stowarzyszenia Aktywny Senior Bogu-
miła Kowalczyk.

Pomysł przypadł seniorom do gustu. – W ciągu dwóch 
dni po ukazaniu się ogłoszenia w Głosie Nowin lista 
uczestników była już zapełniona – wyjaśnia Bogumiła 
Kowalczyk.

• Andrzejki zostały zorganizowane przez stowarzyszenie 
Aktywny Senior.
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W czwartkowy wieczór pięknie wystrojone panie             
i eleganccy panowie bawili się dźwiękach muzyki z lat 
70, 80 i 90-tych aż do późnych godzin wieczornych. 
DJ serwował największe przeboje, nie zabrakło też 
pokazu tańca, który poprowadziła instruktorka zumby 
Katarzyna Kramarczyk. – Zajęcia zumby cieszą się ro-
snącym powodzeniem wśród seniorów w gminie Sit-
kówka-Nowiny. Jestem przekonana, że już wkrótce za-
prezentują się przed większą publicznością – mówiła.

Kosmiczne Mikołajki
Jak co roku mali mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny 
mieli możliwość wzięcia udziału w Mikołajkach orga-
nizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach.

„Kosmiczne Mikołajki" odbyły się w auli nowego bu-
dynku GOK Perła w Nowinach w dniu 4 grudnia 2019 
roku. Ich uczestnicy przenieśli się tunelem czasoprze-
strzennym w kosmos, odbyli kosmiczny casting na naj-
lepszego pomocnika Św. Mikołaja, a także skorzystali 
z kreatywnej sfery tanecznej, kosmicznej stacji dizaj-
nu oraz trzech straganów mikołajowych rozmaitości. 
Każdy mógł wziąć udział w twórczych warsztatach wy-
konując mikołajkowe ozdoby oraz skorzystać z poczty 
Św. Mikołaja, gdzie można było narysować lub napisać 
oraz wysłać swoje najskrytsze gwiazdkowe życzenia. 
Dla wszystkich przygotowano wiele atrakcji, konkur-
sów oraz słodki poczęstunek. Najważniejszym punk-
tem programu była wizyta Świętego Mikołaja, który 
rozdał paczki z prezentami dla dzieci. •

• Kosmiczne Mikołajki.

Zabawa z Mikołajem w Woli Murowanej

– Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z andrzejek, 
już pojawiają się głosy, by w karnawale zorganizować 
podobna imprezę – mówi Elżbieta Antoniak ze sto-
warzyszenia Aktywny Senior. – Cieszę się, że jest nas 
coraz więcej w stowarzyszeniu, że coraz więcej osób 
chce spędzać czas aktywnie. Serdecznie zapraszamy 
do nas wszystkich chętnych – dodaje. •

Kiedy nadchodzi grudzień, wszystkie dzieci na całym 
świecie czekają na świętego Mikołaja. Nie inaczej było 
w Woli Murowanej, gdzie 9 grudnia jej mali mieszkań-
cy zgromadzili się w remizie, by wspólnie oczekiwać 
na nadejście świętego Mikołaja z prezentami dla nich.

Towarzyszyli im w tym animatorzy z chęcińskiej grupy 
„Anima”, którzy przez kilka godzin zabawiali dzieci, jak 
tylko najlepiej umieli. Wspólna zabawa w rytm tanecz-
nych melodii, zabawa z chustą, a przede wszystkim 
mnóstwo śmiechu i wspaniałej zabawy – czas oczeki-
wania upłynął niezwykle szybko i wkrótce do dzieci do-
łączył święty Mikołaj, który rozdawał dzieciom słodycze 
i radośnie włączył się do zabawy z nimi.
Zabawa mikołajkowa w Woli Murowanej została zorga-
nizowana już po raz trzeci przez Radę Sołecką na czele 
z sołtyską Anetą Wajs, wójta gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastiana Nowaczkiewicza oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury Perła w Nowinach. – To wspaniała integracja dla 
nas wszystkich. Tegoroczne wydarzenia, jakie zorga-
nizowaliśmy w Woli Murowanej pokazują, jak bardzo 
nasi mieszkańcy potrzebują niewielkich imprez dedyko-
wanych właśnie małym społecznościom. Z pewnością        

w przyszłym roku będziemy starali się zorganizować 
ich jeszcze więcej – mówi radny Piotr Piotrowicz, który 
włączył się w organizację zabawy mikołajkowej. •

• Zabawa mikołajkowa w Woli Murowanej.
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Już po raz piąty mieszkańcy i sympatycy gminy Sit-
kówka-Nowiny spotkali się na Kiermaszu Bożonaro-
dzeniowym. Tym razem odbył się on na placu przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury „Perła” w Nowinach.

Moc kolędy
Na kiermaszu nie zabrakło tego, co najważniejsze – 
kolędowanie, świąteczne przysmaki i upominki, wy-
stępy lokalnych artystów, a przede wszystkim sami 
mieszkańcy sprawiły, że był to wyjątkowy dzień. Ze-
branych gości powitali wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk, 
dyrektor GOK „Perła” Jacek Kania oraz prowadząca 
imprezę Magdalena Świąder. – Witam wszystkich Pań-
stwa i życzę Wam dziś tutaj wyjątkowej, świątecznej 
atmosfery  – rozpoczął kiermasz wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz. 
Przez ponad dwie godziny na scenie grali i śpiewali 
uczniowie ze szkół podstawowych z Bolechowic, Ko-
wali i Nowin oraz przedszkolaki z Nowińskiego przed-
szkola. Na scenie wystąpili także lokalni artyści: ze-
społy Bolechowiczanie, Kowalanki, Szewczanki, chór 
Nowina, Orkiestra Dęta z Nowin , podopieczne Studio 
Piosenki Miniaturka: Lilianna Grudzień i Oliwia Stę-
pień, a także Renata Posłowska. Na zakończenie Kier-
maszu Bożonarodzeniowego tradycyjnie już odbyło 
się Wielkie Kolędowanie, podczas którego mieszkań-
cy gminy wraz z zespołem parafialnym z Małogoszcza 
odśpiewali najbardziej znane i lubiane polskie kolędy.

Ekologiczne ozdoby świąteczne
W trakcie kiermaszu podsumowano gminną kampa-
nię ekologiczną „Gospodarka o obiegu zamkniętym 
jako model docelowy dla systemu gospodarowania 
odpadami Gminy Sitkówka-Nowiny”. Wójt gminy Se-
bastian Nowaczkiewicz wręczył na ręce pań dyrek-
torek z gminnych szkół nagrody dla 60 uczniów, któ-
rzy zostali wyróżnieni w konkursie na najpiękniejszą 
ozdobę ekologiczną. Nagrodzone prace można było 
oglądać na jednym ze stoisk podczas kiermaszu.

• Na scenie wystąpili najmłodsi...

V Kiermasz Bożonarodzeniowy
Barszczyk, śledzie i… pasztet z fasoli
Jak co roku można było spróbować prawdziwych 
specjałów przygotowanych przez koła gospodyń.                    
– Dla naszych gości mamy pyszny czerwony barszczyk             
z pasztecikami – zachwalały Kowalanki. Dużą popu-
larnością cieszyły się pasty do chleba przygotowa-
ne przez Koło Gospodyń Nowoczesnych. – Wszystko           
u nas jest wegetariańskie: mamy pasztet z soczewicy     
i z fasoli i łazanki – zachwalała Monika Korba, członki-
ni stowarzyszenia. Nie zabrakło licealistów z Nowin, 
którzy sprzedawali grzańca i pierniczki.

Wyśmienitych dań można było nie tylko spróbować, 
ale także i kupić. Wiejskie kiełbasy, ekologiczne sery, 
a nawet miód były dostępne na wielu stoiskach. – 
Jestem z Wami od samego początku, cieszy fakt, że            
z roku na rok kiermasz jest coraz większy – podkreślał 
Ryszard Szymczuch, właściciel gospodarstwa pasiecz-
nego „Ryś”, którego miody zostały wielokrotnie nagra-
dzane w całej Europie.

Upominki dla najbliższych
Podczas kiermaszu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Piękne bombki, anioły, choinkowe łańcuchy i błyszczą-
ce stroiki – ozdoby świąteczne przygotowali ucznio-
wie i przedszkolaki, można je było kupić również                      
u rękodzielników. Ale nie tylko je. Z myślą o prezen-
tach dla czworonożnych pupili na kiermaszu pojawiły 
się Animalki – grupa licealistów własnoręcznie robią-
ca maty węchowe i kocyki dla zwierząt. – Założyliśmy 
naszą firmę, by rozwijać przedsiębiorczość, a przy oka-
zji pomóc zwierzętom – podkreślała jedna z członkiń 
Animalek Ola Cęcek.
– To wyjątkowe wydarzenie, zarówno dla nas, samo-
rządowców, jak i mieszkańców tej gminy. Warto spę-
dzić czas wspólnie w tym przedświątecznym zgiełku, 
nieco zwolnić i docenić to, co mamy – mówił Zbigniew 
Pyk, który na kiermasz przybył wraz ze sporą gru-
pą radnych, którzy osobiście chcieli złożyć życzenia 
mieszkańcom gminy. •

• ... których podziwiali dumni rodzice.
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Terminale w szkołach
Od grudnia wszystkie placówki oświatowe w Gminie 
Sitkówka-Nowiny posiadają terminale płatnicze. Ter-
minale to kolejne rozwiązanie ułatwiające rodzicom 
dokonywanie płatności za obiady w szkołach, czesne 
w przedszkolu czy żłobku.

Terminale to niejedyne udogodnienia dla rodziców, 
jakie wprowadzono w szkołach. Od września zostały 
również uruchomione specjalne konta bankowe dla 
poszczególnych placówek na które można bezpo-
średnio dokonywać przelewów za wyżywienie czy po-
byt dziecka w przedszkolu, pamiętając o wpisywaniu           
w tytule przelewu : imienia i nazwiska oraz klasy do 
której uczęszcza dziecko. Oczywiście tradycyjna meto-
da płatności gotówką pozostaje bez zmian.

– W dzisiejszym świecie plastikowego pieniądza nie 
wyobrażam sobie funkcjonowania różnych instytucji 
bez takich udogodnień. Stąd pomysł wprowadzenia 
terminali i kont bankowych do regulowania zobowią-
zań w naszych placówkach oświatowych. Jesteśmy 
jedną z pierwszych Gmin w Polsce, która w swoich 
szkołach i przedszkolach wprowadziła tego typu roz-
wiązania . Mam nadzieję, że rodzice będą zadowoleni 
z wyboru możliwości płatniczych i zostaną spełnione 
ich oczekiwania – dodaje Justyna Skrzypczyk p.o. Kie-
rownik Centrum Usług Wspólnych w Nowinach. •

• Terminal w szkole w Bolechowicach.

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Zakończyła się kampania edukacyjna gminy Sitkówka-
-Nowiny poświęcona tematyce odpadów współfinan-
sowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Gmina Sitkówka-Nowiny zrealizowała zaplanowane na 
ten rok zadanie pod nazwą: „Gospodarka o obiegu za-
mkniętym jako model docelowy dla systemu gospoda-
rowania odpadami Gminy Sitkówka-Nowiny”.
Temat brzmi skomplikowanie, jednak sprawa jest prosta 
– chodzi o to, aby maksymalnie wykorzystywać produk-
ty, ograniczać generowanie odpadów a to, co możliwe, 
wykorzystywać ponownie. Środkiem na drodze do tak 

postawionego celu jest selektywna zbiórka odpadów 
i maksymalny odzysk surowców, dlatego cała kampa-
nia ukierunkowana była na wdrożenie właściwych na-
wyków w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.        
W tym celu przeprowadziliśmy warsztaty dla wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy. w dniach 18 i 19 
listopada. W trakcie warsztatów utrwalili sobie zasady 
selektywnej zbiórki odpadów, uczyli się, jak radzić so-
bie z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi oraz 
jak generować mniejszą ilość odpadów.

Uczniowie otrzymali poradniki segregacji, świetnie 
poradzili sobie z ćwiczeniami oraz mistrzowsko roze-
grali quiz odpadowy. Młode pokolenie już wie, jakie 
zagrożenia stwarzają brak segregacji odpadów oraz 
prowadzenie segregacji niezgodnie z zasadami, wie 
też, jak chronić środowisko, aby utrzymać je w do-
brym stanie dla kolejnych pokoleń.

Dzięki warsztatom uświadomiliśmy sobie skalę pro-
blemu odpadów. Powiedzieliśmy głośno o negatyw-
nych konsekwencjach braku odzyskiwania surowców 
z odpadów oraz korzyściach, jakie dla przeciętnego 
człowieka niesie segregacja odpadów i recykling.

Wszyscy otrzymali poradniki segregacji, świetnie po-
radzili sobie z ćwiczeniami oraz mistrzowsko rozegrali 
quiz odpadowy. 

Kolejnym etapem kampanii był konkurs plastyczny           
dla dzieci.  

• Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.
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Animalki

Wyposażeni w odpowiednią wiedzę uczniowie przygo-
towali wspaniałe ozdoby świąteczne, które powstały     
z przedmiotów z odzysku. W konkursie wzięło udział 
128 uczestników. Nagrodzono aż 60 prac, a dodatkowo 
12 z nich otrzymało specjalne nagrody Wójta Gminy 
Sitkówka-Nowiny. 

Nagrodzone prace można było podziwiać podczas 
gminnego kiermaszu bożonarodzeniowego, który odbył 
się w dniu 14 grudnia 2019 r., a nagrody na ręce dyrek-
torów szkół wręczył uroczyście podczas kiermaszu wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.
Do mieszkańców odwiedzających w tym dniu stoisko 
konkursowe trafiły specjalnie zaprojektowane i przy-
gotowane przez gminę Sitkówka-Nowiny niezbędniki 
odpadowe, które pomogą nam w codziennych zma-
ganiach z segregacją. Ponadto przygotowaliśmy dla 
wszystkich małe książeczki kucharskie, które oprócz 
przepisów na pyszne świąteczne dania zawierają in-
strukcję postępowania z odpadami powstającymi w 
trakcie przyrządzania posiłków, a trzeba przyznać, że 
stanowią one zdecydowaną większość odpadów po-
wstających w naszych domach. 

Tak kompleksowo prowadzona kampania, która objęła 
swoim zasięgiem zarówno dzieci, jak i dorosłych miesz-
kańców gminy, pozwoliła nam wszystkim zapoznać się 

bliżej z tematem segregacji i odzysku. Jest to temat nie-
zwykle ważny, ponieważ zmiana w ustawie o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach nakłada na każdego 
z nas obowiązek segregacji odpadów, jesteśmy również 
zobowiązani do osiągnięcia wysokich poziomów odzy-
sku odpadów zbieranych selektywnie, a nieosiągnięcie 
ich wiąże się z nałożeniem na gminę wysokich kar.

Całkowity koszt kampanii wyniósł 15 990,00 zł, z czego 
3 198,00 zł sfinansowano z budżetu gminy, a pozosta-
łą kwotę, czyli 12 792,00 zł (80% wszystkich kosztów) 
pozyskano w formie dotacji ze środków WFOŚiGW                
w Kielcach. 

Gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom, a rodzi-
com, kadrze pedagogicznej i dyrekcji szkół podstawo-
wych składamy serdeczne podziękowanie za pomoc         
i opiekę nad uczestnikami naszej gminnej kampanii 
edukacyjnej. 

Lista osób nagrodzonych w konkursie ekologicznym:
I miejsce: Julia Jantura, Martyna Starz, Zuzanna Kita, 
Jan Bielecki i Wiktor Wito, Wiktor Koczotowski, Jan Szy-
dłowski, Kuba Giełżecki, Jan Wamej, Wiktor Wierzbicki, 
Oskar Cedro, Andżelika Janus, Wojciech Kwiecień.
Wyróżnienie: Nikola Łysak, Grzegorz Borek, Oliwia Ko-
nopacka, Karolina Grojec, Zuzia Gręda, Marysia Podsia-
dło, Piotr Tomaszewski, Franek Trojan, Gabriel Trojan, 
Tobiasz Chechelski, Nadia Jantura, Amelia Piotrowska, 
Wiktor Skrzyniarz, Liliana Maziarek, Igor Pękalski, Bar-
tosz Kucharczyk, Alicja Kostecka, Eryk Januszek, Julia 
Kasza, Koło Ekologiczne kl. III A, Jakub Widomski, Filip 
Buczek, Piotr Król, Bartek Muzyka, Nikola Zaleśna, Seba-
stian Sterna, Lena Naporowska, Oskar Głuch, Gabrysia 
Bednarska, Franek Gołuzd, Konrad Misztal, Erika Gerva-
zi, Wiktor Januszek, Szymon Sołtys, Świetlica Szkolna 
SP Nowiny, Paulina Pyczek, Amelia Kuś, Gabrysia Go-
łuch, Klaudia Koczotowska, Weronika Jarząb, Wiktoria 
Gołuch, Anna Kusińska, Daria Haik, Natalia Baran, Ewa 
Gabryś, Sebastian Bentkowski, Wojciech Kwiecień, Bar-
tłomiej Górnicz. •

Urszula Antoniak
inspektor ds. gospodarki odpadami

• Wręczenie nagród w konkursie.

Czy można uczyć się przedsiębiorczości i jednocze-
śnie pomagać potrzebującym? Młoda mieszkanka 
gminy Sitkówka-Nowiny, Aleksandra Cęcek udowad-
nia, że tak i to z powodzeniem. Wraz z koleżankami 
i kolegami z liceum założyła miniprzedsiębiorstwo 
Animalki. – Wraz z moją grupą projektową Animalki 
zajmujemy się produkcją ekologicznych koców  i mat 
węchowych dla zwierząt. Stanowimy jedną z niewie-
lu grup, które chcą produkować swoje towary w Pol-
sce, a na dodatek własnoręcznie – mówi Aleksandra.

Uczniowie nawiązali współpracę z firmą VetExpert, 
która pomoże im w dystrybucji naszych produktów po 

całej Polsce, a także z firmą DS Smith oraz z hospicjum 
dla zwierząt Adopciaki i schroniskiem  w Nowinach, 
są w trakcie rozmów również z innymi firmami m.in. 
VIVE.

– W związku z tym, że nasz projekt zajmuje się produk-
cją materiałów dla zwierząt, bardzo chcielibyśmy aby 
zawierał w sobie również aspekt charytatywny, dlate-
go też w związku z naszą przedsiębiorczością oraz pro-
jektem "Zwolenieni z teorii" pragniemy przeprowadzić 
zbiórkę na schronisko w Nowinach w VI LO oraz innych 
szkołach – mówi Aleksandra Cęcek.
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W dniach 29-30 listopada Banki Żywności w ponad 
3 tysiącach sklepów na terenie całej Polski zorgani-
zowały zbiórkę żywności dla potrzebujących. W No-
winach odbyła się ona dzięki stowarzyszeniu „Siła 
Woli” i wolontariuszy ze szkół w Nowinach i Bole-
chowicach.

W Polsce aż 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, 
czyli za mniej niż 600 zł brutto miesięcznie. To właśnie 
dla nich Banki Żywności od ponad 20 lat organizują 
Świąteczną Zbiórkę Żywności.

- Zebraliśmy 379,95 kg żywności, która trafi do potrze-
bujących rodzin z terenu naszej gminy. Dziękujemy 
wolontariuszom i opiekunom za pomoc i zaangażo-
wanie w organizacji świątecznej zbiórki żywności. Do 
akcji włączyły się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Nowinach, Liceum w Nowinach i Zespołu Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach – mówi Kamila Piotro-
wicz prezeska stowarzyszenia Siła Woli. •

• Zbiórka żywności w nowińskim Lewiatanie.

Uczniowie prowadzą również warsztaty dla swoich 
młodszych kolegów. Mają one na celu zwiększyć świa-
domość młodych ludzi na problemy społeczne m.in. 
problem bezdomności zwierząt, a także pokazać jak 
prosperuje firma Animalki. Do tej pory warsztaty od-
były się m.in. w szkole podstawowej w Kowali. – Takie 
inicjatywy są godne pochwały i warto je wspierać. W 
szkołach uczniowie powinni zdobywać wiedze zgodna 
z podstawa programową, ale także nabywać praktycz-
ne umiejętności, które pomogą im rozwijać się w przy-
szłości – mówi dyrektor Anna Łukasiewicz.

 – Chcielibyśmy aby nasze przedsiębiorstwo zwiększyło 
swój zasięg i przyczyniło się do wsparcia jak najwięk-
szej ilości zwierząt. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny do odwiedze-
nia nas podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Bę-
dzie można kupić maty węchowe, kocyki czy szarpaki 
dla swoich pupili – zachęca Aleksandra Cęcek. •

• Animalki.

Zbiórka żywnosci

Sukcesy podopiecznych Studio Piosenki Miniaturka
Dwie podopieczne Studio Piosenki MINIATURKA sta-
nęły na podium w Konkursie Piosenki Żołnierskiej 
I Turystycznej w Szydłowie. To Lilianna Grudzień             
i Anna Wierzbicka, które do konkursu przygotowała 
Sylwia Gajek.

23 listopada w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury w Szydłowie odbył się Wojewódzki Przegląd 
Wokalny „Rok Moniuszki w Szydłowie”. Uczestnicy 
konkursu startowali w trzech kategoriach wiekowych: 
7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-15 lat, którzy przybyli do Szy-
dłowa z całego województwa świętokrzyskiego.
W jury zasiedli Rafał Pitula oraz Dariusz Jurkowski.

Wśród zwycięzców znalazły się także mieszkanki na-
szej gminy. Lilianna Grudzień zajęła ll miejsce w kate-
gorii wiekowej 7-9 lat, zaś Anna Wierzbicka ll miejsce 
w kategorii wiekowej 13-15 lat.

Studio Piosenki Miniaturka działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury Perła w Nowinach. •
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III Turniej Piłki Siatkowej
Z rąk Radosława Agaciaka – wójta gminy Brójce ode-
brał puchar dla zwycięskiej drużyny Sebastian No-
waczkiewicz – kapitan drużyny z Nowin. W rozegra-
nym po raz trzeci turnieju piłki siatkowej o puchar 
wójta zwyciężyła ona po raz pierwszy.

– Idea rozegrania kilku meczów piłki siatkowej zrodzi-
ła się wśród mieszkańców gminy, którzy na co dzień, 
regularnie trenują w Nowinach – mówi wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz. – Każdorazowo w turnieju bie-
rze udział 7-10 ekip składającej się w głównej mierze         
z przedsiębiorców z terenu gminy – dodaje.

W meczach, które zostały rozegrane 7 grudnia, wzięło 
udział 7 drużyn: Anadent, Cemet, Dukt, Kaskop & Si-
bet, Trzuskawica oraz gminy: Brójce i Sitkówka-Nowi-
ny. – Po raz pierwszy bierzemy udział w takiej impre-
zie sportowej, ale na pewno nie po raz ostatni. Tym 
razem nie byliśmy specjalnie przygotowani, ale kiedy 
tylko wrócimy do domów, rozpoczynamy regularne 
treningi – mówił wójt Radosław Agaciak z partnerskiej 
gminy Brójce.

 W III Turnieju o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowi-

ny zwyciężyła drużyna z Nowin, drugie miejsce zajął 
Kaskop & Sibet, trzecie – Anadent, czwarte – Cemet, 
piąte – Dukt, szóste – Brójce, siódme – Trzuskawica. •

Turniej mikołajkowy w Nowinach
Przedszkolaki z Nowin bezapelacyjnie zwyciężyły 
w turnieju mikołajkowym. Ich przeciwnikami byli: 
biskup Marian Florczyk, piłkarze ręczni Sławomir 
Szmal i Radosław Wasiak, trener Michał Gębura, 
prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz i wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Impreza została zorganizowana przez fundację 
„Prom”. – Naszym celem jest  promowanie sportu                           
i nauka współzawodnictwa w duchu fair-play, a także 
łączenie zabawy z rozwojem sportowym – mówi Kor-

nelia Bem-Kozieł z fundacji.
W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół podstawo-
wych i przedszkolaki z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
i podopieczni Domu Pomocy Społecznej ze Zgórska.

W meczach towarzyskich, jakie zostały rozegrane       
na początku turnieju przedszkolaki zmierzyły się z za-
proszonymi gośćmi: biskupem Marianem Florczykiem, 
piłkarzami ręcznymi Sławomirem Szmalem i Radosła-
wem Wasiakiem, trenerem Michałem Gęburą, preze-
sem Wodociągów Kieleckich Henrykiem Milcarzem 
i wójtem gminy Sitkówka-Nowiny Sebastianem No-
waczkiewiczem. – Cieszy mnie udział w takich spotka-
niach. Dają one dużo radości zarówno najmłodszym, 
jak i nam samym – podkreślał Henryk Milcarz. Me-
cze rozegrali również uczniowie liceum sportowego             
w Nowinach z przedszkolakami, a także podopieczny-
mi Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

Podczas turnieju uczniowie szkół podstawowych roze-
grali rozgrywki sportowe w ramach projektu „Więcej 
niż Sport”  polegające na współzawodnictwie drużyn                                   
wraz z grupami kibiców konkurującymi ze sobą w trzech 
dyscyplinach: piłce nożnej, badmintonie i w biegach oraz 
w dwóch konkurencjach na wesoło. - W naszej gminie 
regularnie odbywają się turnieje, ktore sa rozgrywane 
między uczniami naszych szkół i zaproszonymi gośćmi. To 
nie tylko uczy zdrowej, sportowej rywalizacji, ale przede 
wszystkim integruje dzieci i młodzież. - podkreśla wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz. •

• Turniej mikołajkowy w Nowinach.

• Finałowy mecz był naprawdę zacięty.
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Na co dzień pies pomaga dzieciom wrócić do zdro-
wia. Dotyk sierści, przytulanie, głaskanie i karmienie 
to dla dzieci świetny relaks. Wspaniałe zajęcia kyno-
edukacyjne poprowadziła dla naszych najmłodszych 
Aleksandra Bąk.
Pod koniec listopada uczestnicy projektu wzięli tak-
że udział w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Najbardziej 
aktywni rodzicie wraz ze swoimi dziećmi wyruszyli 
do jednego z największych w Europie centrów nauki. 
Emocji, wrażeń i doświadczeń było tyle, że trudno 
było je zamknąć w jednym dniu. 
Podczas kolejnego ze spotkań Dyskusyjnego Klubu 
Mam rozmawialiśmy o naszych problemach i wyzwa-
niach wychowawczych z psycholożką Małgosią We-
ryszko. Było to wyjątkowe warsztatowe spotkanie, 
pełne przemyśleń i pomysłów.
Warsztaty i pokazy naukowe mogliśmy także obser-
wować w naszej świetlicy, którą odwiedzili animato-
rzy z Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Nauka po-
łączona z zabawą dla dzieci w każdym wieku to coś, 
co lubimy najbardziej i czego było nam trzeba w po-
chmurne zimowe dni. 
Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu 
pn. „Klub Rodziny WOLA” zostały dofinansowane ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2014-2020. •

Kamila Piotrowicz
Stowarzyszenie Siła Woli

W naszym Klubie Rodziny WOLA nie zwalniamy 
tempa. W ostatnim czasie odwiedziła nas psycho-
dietetyczka - Joanna Zajęcka z Kreatorni Dobrych 
Nawyków, która przekazała garść istotnych infor-
macji na temat zasad zdrowego odżywiania wg 
wytycznych WHO. Obaliła chyba wszystkie mity na 
temat żywienia. Zdradziła też jak zmienić na dobre 
nasze nawyki żywieniowe.

W ostatnim czasie odbyły się także warsztaty dogo-
terapii dla dzieci. Lula, która odwiedziła nasze dzieci 
to pies terapeuta, pracujący w Fundacja DOGadanka. 

Robotyka dla najmłodszych... i ich rodziców

• Dogoterapia w Woli Murowanej.

W nietypowej scenerii Muzeum Hutnictwa Cynku Wal-
cownia w Katowicach odbyła się gala podsumowująca 
II edycję programu grantowego „Moje miejsce na Zie-
mi”. Podczas uroczystości przedstawiciele Stowarzysze-
nia „Siła Woli”, Kamila Piotrowicz i Łukasz Barwinek 
odebrali wyrazy uznania i pamiątkowe dyplomy po-
twierdzające przyznanie dotacji na realizację projektu 
w największym programie grantowym Fundacji ORLEN.

Wygrany projekt stowarzyszenia nosi nazwę „Warszta-
ty dla taty - zajęcia robotyki i programowania dla dzieci        
i rodziców” a jego celem jest umożliwienie dostępu do 
nowych technologii dla dzieci i ich rodziców poprzez zor-
ganizowanie cyku warsztatów z robotyki i programowa-
nia oraz wyposażenie świetlicy w OSP Wola Murowana 
w podstawowe narzędzia do nauki robotyki, kodowa-
nia i programowania. Zakupiony zostanie robot ozobot              
z zestawem puzli do programowania, tablet oraz zestaw 
klocków LEGO do programowania.
W projekcie zaplanowano cykl warsztatów z robotyki 
i programowania, które odbywać się będą w świetli-
cy w Woli Murowanej od stycznia do czerwca 2020 
r. Projekt jest skierowany do dzieci oraz ich rodziców 
(opiekunów), mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Warsztaty ukierunkowane są na rozwój najmłodszych 

mieszkańców i ich rodziców. Realizację projektu wes-
prze Gmina Sitkówka-Nowiny poprzez bezpłatne udo-
stępnienie sali w remizie OSP w Woli Murowanej.  

W uroczystej gali wzięło udział blisko 150 organizacji po-
zarządowych. Fundacja PKN Orlen przekazała 2 100 000 
zł na program grantowy „Moje Miejsce na Ziemi”, dzięki 
któremu granty otrzymało 276 inicjatyw w całej Polsce. •

Spotkania ze specjalistami

• Grant dla stowarzyszenia Siła Woli.
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Wierszem pisane

Gdy przyjdzie Wigilia
Najważniejsza w roku
Bez karpia na stole
Nie będzie uroku
A jak  karp smakuje
Każdy  o tym  wie
Kto nie wierzy niech spróbuje
Dowie się gdy chce
Piękna rybka złoto łuska
Płynie pośród fal
Lub w szuwarach
gdzieś się pluska
By ją zabić i usmażyć
Wielu ludziom żal
Nie rozlewaj łez nad karpiem
Bo to nie wypada
Jak nie możesz to uczynić
To poproś sąsiada
Tak to w życiu bywa
Gdy chcesz co spróbować
Jak to kogoś  wzrusza
To może głodować
Tak BÓG stworzył
ten świat cały
Każdy musi jeść
By spróbować karpia czasem
Taki widok  musisz znieść      

Henryk Skowerski

Karp

Życzenia świąteczne
Trzecia świeca wnet zapłonie

w naszym wieńcu adwentowym,
Czas życzenia już wysyłać

wszystkim bliskim, ważnym, drogim.
A więc życzę dla Wasz Wszystkich

wszelkich łask od Dzieciąteczka
niech spływają strumieniami

ze stajenki do żłobeczka.
Niech te święta będa dobre

zdrowe, ciepłe i rodzinne.
niech zamieszka z Wami miłość,

tak na zawsze, nie gościnnie
w Nowy Rok zaś niech kolejno

życzenia się pospełniają,
te, o których coś wiadomo

i te, które się skrywają.
Życzę, aby od drzwi Waszych

nikt nie odszedał pogardzony.
chory, biedny, może głodny,

odepchniety czy spragniony.
Niechaj dobro będzie z Wami,

niech nie braknie Wam niczego,
ściskam Was serdecznie, tulę
i życzę wszystkiego dobrego.
Radosnych Błogosławionych

Świąt Bożego Narodzenia dla Wszystkich

życzy

Henryka Brzoza

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.

Wspomnienia moje
    Na ten cud dany od Boga
    Czekasz przez rok cały
    Bo tej nocy przyjdzie na świat
    Wielki Jezus Mały
    Wszyscy ludzie wszelkie winy
    Sobie wybaczają
    Trzej królowie cenne dary
    Maleństwu składają
    Na ten wieczór tak magiczny
    Co roku czekamy
    Przy choince ustrojonej
    Kolendy śpiewamy
    Popatrz w niebo już zabłysła
    Ta gwiazdeczka mała
    Ona w ten cudowny wieczór
    Radość ludziom dała
    Mój wędrowcze wejdź do domu
    A ja jeść ci dam
    Bo w ten wieczór piękny święty
    Nikt nie może zostać sam
    Potrawy już są na stole
    Choinka przepięknie świeci
    Już czekamy niecierpliwie
    Na bliskich wnuki i dzieci
    Podzielimy się opłatkiem
    Wszyscy i starzy i młodzi
    My to wiemy że tej nocy
    Mały Jezus się narodzi
   Nie w pałacu przyjdzie na świat
   I bez korony na głowie
   Mały Jezus się narodzi
   W stajence w ubogim żłobie
Irena Kostrzewska

smak świąt
rozbłysły jodłowe drzewka,

z latarni zwisają świecące nitki, a my
przytuleni do siebie

czekamy na narodziny.
w naszych sercach.

Boże Narodzenie, dzień,
który łączy cały świat.

ludzie spoglądają na swoje życie
i dzielą się miłością. 

niebo rozświetlone gwiazdami,
w uszach dźwięk kolęd. 

 

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Co słychać u gminnych artystów
Spotkanie autorskie Ireny Kostrzewskiej
23 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
„Perła” w Nowinach odbyło się spotkanie autorskie 
Pani Ireny Kostrzewskiej. Poetka prezentowała swój 
trzeci tomik wierszy pt. „Zatrzymać czas”. Wśród naj-
bliższych Pani Ireny – rodziny i przyjaciół, znaleźli się 
również zaproszeni goście, a wśród nich – Pan Seba-
stian Nowaczkiewicz – wójt Gminy Sitkówka – Nowiny, 
Pan Łukasz Barwinek – zastępca wójta gminy Sitkówka 
– Nowiny, Pan Zbigniew Pyk – przewodniczący Rady 
Gminy Sitkówka – Nowiny, Pan Jacek Kania – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, Pani 
Julita Zając – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, 
a także ks. Jerzy Piwowarczyk – proboszcz parafii św. 
Teresy w Słowiku, którzy w czasie trwania spotkania 
czytali najpiękniejsze wiersze z tomiku.

Ten miły i niezwykle klimatyczny wieczór swoimi wy-
stępami uświetnili – Pan Piotr Giers – bratanek Pani 
Ireny, który zabrał nas w muzyczną podróż dooko-
ła świata prezentując niezwykłe umiejętności gry na 
akordeonie oraz pani Renata Posłowska, która zaśpie-
wała dla zebranych gości jedne z najbardziej znanych   
i lubianych polskich utworów.

Magdalena Świąder
GOK „Perła" w Nowinach

Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek
15 grudnia Kowalanki wzięły udział w Świętokrzyskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Zespole Szkół Katolic-
kich. Zaśpiewały dwie kolędy: Gdy się rodziłeś Panie        
i W Boże Narodzenie. Solo zaprezentowała się Helena 
Pękalska śpiewając piękną kolędę oraz Henryka Brzoza 
deklamując wiersz o Bożym Narodzenia swojego autor-
stwa.

Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich
Rada Artystyczna Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów 
Wiejskich działająca przy Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach w składzie:– Alicja Trukszyn (kulturoznaw-
ca, główny instruktor ds. propagowania dziedzictwa 

• Spotkanie autorskie Ireny Kostrzewskiej.

kulturowego),– Hubert Guza (instruktor teatralny, 
główny instruktor ds. upowszechniania teatru), Michał 
Stachurski (muzyk, główny instruktor ds. upowszech-
niania muzyki) w dniu 1 grudnia 2019 r. po obejrzeniu                   
9 widowisk konkursowych postanowiła przyzna nagro-
dy i wyróżnienia w Przeglądzie. Wśród nagrodzonych 
znalazł się zespół obrzędowy Kowalanki, który zajął 
trzecie miejsce ex aequo z zespołem Suchedniowskie-
go Ośrodka Kultury "Kuźnica" z Suchedniowa.

fot.: Agnieszka Markiton, PIK w Kielcach

Jubileusz Studiów Literacko-Artystycznych
Lidia Jędrocha-Kubicka wzięła udział w jubileuszu 25-le-
cia Studiów Literacko-Artystycznych UJ w Krakowie.

Jubileusz odbył się w dniu 15 listopada 2019 r. w Piw-
nicy pod Baranami. Efektem końcowym, stanowiącym 
zwieńczenie wielu miesięcy prac i przygotowań, jest 
książka „SLApidarium", w której ujęto wiersze laure-
atów ogólnopolskich konkursów poetyckich, absolwen-
tów studiów, w tym Pani Lidii Jędrochy-Kubickiej.
Podczas jubileuszu wiersze z tomiku byly recytowane 
na głos, wiersz Pani Lidii pt. „w mroku" został odczytany 
przez profesora Mateusza Skuchę. •

• Kowalanki podzczas Przeglądu.

• W Piwnicy pod Baranami.
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LGD wspiera młodych
Młode osoby uważane są za bardzo przedsiębiorcze, 
co związane jest z ich ambicją, otwartością i kreatyw-
nością na to, co nowe. Młodzi ludzie o wiele chętniej 
decydują się na spełnianie marzeń o własnej firmie, 
nie bojąc się ryzyka jakie niesie za sobą taki krok. 
Osoba przedsiębiorcza traktuje ryzyko jako wyzwa-
nie do pokonania. Ponadto osobę przedsiębiorcza 
charakteryzuje chęć rozwoju, pewność siebie, opty-
mizm, wiara we własne możliwości.

Z roku na rok rośnie liczba firm zakładanych przez oso-
by młode, które nie  chcą pracować dla kogoś, ale na 
swój rachunek. Lokalna Grupa Działania „Perły Czar-
nej Nidy” tworząc swoją strategię rozwoju wzięła to 
pod uwagę i zaplanowała sporo środków właśnie dla 
osób młodych i bezrobotnych.    W budżecie LGD prze-
widziano kwotę 1,28 mln zł na działania związane z za-
kładaniem działalności gospodarczej, które przyczynią 
się do rozwoju gospodarczego regionu LGD.

Już w I połowie stycznia 2020 roku ogłoszony zostanie 
nabór wniosków na podejmowanie działalności gospo-
darczej, w którym będzie można uzyskać dofinansowa-
nie w kwocie 52 000,00 złotych. W ramach konkursu do-
finansowanych zostanie 15 takich wniosków. Szczegóły 
uzyskać można w siedzibie LGD w Morawicy ul. Spacero-
wa 7, oraz pod nr tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305.

Warto przypomnieć, iż w  2017 roku Lokalna Grupa 
Działania „Perły Czarnej Nidy” przeprowadziła już na-
bór wniosków na podejmowanie działalności gospo-
darczej. Wpłynęło wówczas 19 wniosków, spośród 
których 10 zakwalifikowało się do dofinansowania. 
Powstało dziesięć nowych firm, założonych przez lu-
dzi młodych, przedsiębiorczych, kreatywnych,  które 
dziś już zapewniają dochód swoim właścicielom przy-
czyniając się do zmniejszenia bezrobocia na obszarze 
LGD.

Wszystkie firmy uzyskały dofinansowanie po 50 tys. zł. 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca      
w obszary wiejskie.

Siłą młodych ludzi jest przekonanie o pożytecznym 
oddziaływaniu na otoczenie i wiara, że z uporem są           
w stanie zmienić otaczająca ich rzeczywistość. •

LGD „Perły Czarnej Nidy"

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się

świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

sk ładamy Państwu  życzenia szczęścia ,  spokoju

oraz wszelkiej  pomyś lności  w życiu osobistym

i sukcesów w pracy zawodowej

Grzegorz Gałuszka
radny Sejmiku

Województwa Świętokrzyskiego

Zenon Janus
radny Powiatu Kieleckiego
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GOPS zaprasza do skorzystania z oferty
Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami 
równoważnymi, zamieszkałe na terenie Gminy Sit-
kówka – Nowiny, które wymagają usługi asystenta 
do udziału w programie „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej".

Celem Programu jest możliwość skorzystania przez 
osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wy-
konywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowa-
niu w życiu społecznym, a także ograniczenie skutków 
niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby nie-
pełnosprawnej do podejmowania aktywności i umoż-
liwienie realizowania prawa do niezależnego życia. 
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta 
osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby te 
będą miały możliwość skorzystania z pomocy asysten-
ta m.in. w wyjściu, powrocie w wybrane przez uczest-

nika Programu miejsce, dojazdach na rehabilitację
i zajęcia terapeutyczne, załatwianiu spraw urzędo-
wych, korzystaniu z dóbr kultury.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być 
świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, a także usługi, o których mowa 
w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi 
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Usługa asystenta jest nieodpłatna i może być realizo-
wane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, 
l imi t  godz in  us ług  asystenta  przypada jących
na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 go-
dzin miesięcznie.

Program będzie realizowany do dn. 31grudnia 2020 r. 
Nabór do programu prowadzony jest w okresie jego 
trwania. Liczba osób objętych programem będzie uza-
leżniona od posiadanej kadry i uzyskanej dotacji.

Zapraszamy również osoby, które chciałyby świadczyć 
usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Wymagany 
jest dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 
w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wy-
kształcenie średnie i co najmniej roczne doświadcze-
nie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom nie-
pełnosprawnym.

Zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem asy-
stenta do kontaktu z GOPS Sitkówka- Nowiny, ul. Białe 
Zagłębie 25, 26-052 Nowiny lub do kontaktu telefo-
nicznego: 41 347-70-75. •

GOPS w Sitkówce-Nowinach

Informacja o składkach członkowskich 
Zarząd stowarzyszenia Telewizji Kablowej Nowiny 
informuje, że: składka członkowska od 01.01.2020 r. 
wynosić będzie 28,00 zł.

Podwyżka składki spowodowana jest wyłącznie zwięk-
szeniem opłaty za nadawane programy oraz zwyżką 
kursu dolara i euro.

Wszystkie opłaty są przelicznikiem tych walut:
- TVN - obowiązująca cena 0,80 USD + VAT wzrasta od 
01.01.2020 r. do 0,85 USD + VAT 23%,
- Polsat - obowiązująca cena 2,10 zł + VAT wzrasta od 
01.01.2020 r. do 4,63 zł + VAT 23%,
- ITI /MiniMini, Teletoon/ - obowiązująca cena 0,60 
USD + VAT wzrasta od 01.01.2020 r. do 0,70
USD + VAT 23%,
- Discovery - obowiązująca cena 0,80 USD + VAT wzra-

sta od 01.01.2020 r. do 0,85 USD + VAT
23%,
- Eurosport - obowiązująca cena 0,55 USD + VAT wzra-
sta od 01.01.2020 r. do 0,65 USD + VAT
23%,
- National Geographic - obowiązująca cena 0,30 USD + 
VAT wzrasta od 01.01.2020 r. do 0,55
USD + VAT 23%.

Zapowiedziany jest wzrost opłat praw autorskich, 
energii elektrycznej oraz czynszu za stację czołową, 
który obecnie płacimy 550,00 zł/m-c.

Z poważaniem
mgr inż. Andrzej Wojdyła

• GOPS zaprasza do skorzystania z oferty.
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