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Podczas IV Wojewódzkiego Konkursu Kolęd,  
Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Nowinach  

zaśpiewali najlepsi artyści
„Kolęda płynie z wysokości” – pod takim tytułem odbyła się już czwarta edycja  

Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, który po raz pierwszy został zorganizowany 
w Nowinach. O cenne nagrody przez dwa dni rywalizowało ponad 120 uczestników.  

10 stycznia,  dzień koncertu laureatów, obfitował w piękną muzykę oraz doskonałe występy,  
które na długo pozostaną w pamięci licznie zgromadzonej publiczności.
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    To już trzecia taka akcja i prawdziwy rekord – tym 
razem rozdano mieszkańcom 60 ton jabłek. Do  
gminy Sitkówka-Nowiny przywiozły je trzy tiry  
wypełnione po brzegi. Po jabłka ustawiały się długie 
kolejki.

    Wystarczy dla wszystkich – zapewniał radny Marcin  
Wojcieszyńki, który wraz z ranym Andrzejem  
Kasperkiem, prezesem OSP Wola Murowana, w ponie- 
działkowy przedświąteczny poranek przed remizą  
wraz ze strażakami rozdawali mieszkańcom jabł-
ka. Od samego rana ustawiła się tu długa kolej-
ka. Podobnie jak w pozostałych trzech punktach:  
w Szewcach, Kowali i w Nowinach.

    Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się trzecia już 
tego typu akcja zorganizowana w ramach współpracy 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkie-
wicza oraz radnych Klubu Wspólne Dobro ze Stowa-
rzyszeniem Bonum Publicum oraz Bankiem Żywności  
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszkańcy gminy Sitków-
ka-Nowiny chwalili pomysł. – Bardzo dobrze, że takie 
akcje są organizowane – mówili zgodnie mieszkańcy. 
– Powinno się jeść przynajmniej dwa jabłka dziennie 
– przekonywał jeden z mieszkańców Kowali. – Będzie 
pyszna szarlotka na święta. Z pozostałych zrobię dżemy 
– podkreślała mieszkanka Nowin. Agnieszka Olech

         Byli tacy, którzy po darmowe jabłka ustawiali się już od  
7 rano. – Jabłek wystarczy dla wszystkich – zapewnia 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz. – Będą one wydawane do wyczerpania zapasów 
– dodaje zastępca wójta Łukasz Barwinek.

    Jak się okazało, zorganizowane po raz trzeci przed-
sięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. 
Władze gminy Sitkówka-Nowiny już zapowiadają kolej-
ne tego typu akcje. – Rozdawanie darmowych owoców 
udało nam się zorganizować już po raz trzeci. Za każ-
dym razem akcje te cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców. Dlatego też na przełomie 
stycznia i lutego planujemy kolejną taką akcję. Mam 
nadzieję, że tym razem uda nam się również zorganizo-
wać transport marchewek – zapowiada wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, dziękując jednocześnie wszystkim tym, 
którzy zaangażowali się w akcję. – Rozładować trzy 
ogromne tiry i przenieść 60 ton owoców to nie lada 
wysiłek. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję – 
dziękował wójt.

   Rozdawanie jabłek trwało w poniedziałkowy przed-
świąteczny poranek od samego rana. Rozdano ich re-
kordową ilość – łącznie 60 ton. Jabłka były wydawane 
do wyczerpania zapasów.
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 Na co przeznaczane 
były do tej pory wy-
datki gminy Sitkówka-
Nowiny? 
Wójt Sebastian No-
waczkiewicz: W po-
przedniej kadencji, 
w latach 2010-2014, 
pełniłem funkcję Prze-
wodniczącego Rady 
Gminy Sitkówka-No-
winy. Dokonywałem 
na bieżąco oceny 

planowanych dochodów i wydatków oraz zadłużenia 
gminy. Analiza wykonania kolejnych budżetów gmi-
ny Sitkówka-Nowiny za lata 2010-2013 oraz przyjęte-
go do realizacji budżetu 2014 roku utwierdziły mnie  
w przekonaniu, iż większość dochodów gminy przezna-
czana jest na jej wydatki bieżące, w tym w znacznej 
większości na utrzymanie administracji. Stwierdziłem, 
że nasza gmina była w stagnacji. Nie rozwijała się na 
miarę swoich możliwości. Nie realizowano nowych pro-
gramów gospodarczych, a także nie posiadano przyję-
tych programów rozwoju. Wydatki majątkowe gminy,  
w tym również na inwestycje, były niezadawalają-
ce. Nie pozyskiwano w sposób zadawalający środków 
unijnych, pomimo szerokiej ich dostępności. Duży po-
tencjał i możliwości naszej gminy oraz perspektywy jej 
rozwoju skłoniły mnie do kandydowania na stanowisko 
wójta. Dzięki poparciu mieszkańców, funkcję tę pełnię 
od grudnia 2014 roku.  
Jakie główne cele i zadania postawił Pan przed sobą?
  S.N.: Jednym z głównych celów, jaki postawiłem  
przed sobą, było zwiększenie dochodów zewnętrznych 
gminy, w tym środków unijnych oraz zmniejszenie wy-
datków bieżących. Analiza sytuacji finansowej gminy 
oraz sposobu realizacji zadań pozwoliły na wymierne 
efekty w 2015 roku. Opracowałem i wdrożyłem rozwią-
zania, które pozwoliły na wzrost dochodów oraz zaha-
mowanie, a nawet zmniejszenie wydatków na niektó-
re zadania. Dotyczy to w szczególności niezasadnego 
przerostu zatrudnienia oraz niegospodarnych zakupów  
i usług.
Jakie w związku z tym zaszły zmiany w zakresie pod-
stawowych wskaźników finansowych?
      S.N.: W 2011 roku dochody budżetowe gminy wyniosły 
ogółem 38 mln zł, a wydatki bieżące 33,5 mln zł. Zadłużenie  
w 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów osiągnęło 
najwyższy poziom od wielu lat, czyli 16 mln zł.

Agnieszka Olech

W latach 2012-2014 dochody gminy wzrosły i utrzymy-
wały się na stałym poziomie około 44 mln zł. rocznie. 
Natomiast wydatki bieżące stale rosły z 33, 5 mln zł w 
2011 roku do kwoty 38,9 mln zł w 2013 roku. Wzrost 
wydatków dotyczył głównie wydatków na oświatę i był 
niewątpliwie związany w dużym stopniu z przerostem 
zatrudnienia. W grudniu 2014 roku, po objęciu stano-
wiska wójta, udało mi się powstrzymać wzrost wydat-
ków, ale wydatki bieżące w 2014 roku i tak osiągnęły 
poziom 38,4 mln zł. Zadłużenie w 2014 roku z tytułu 
zaciągniętych kredytów wyniosło 12,2 mln zł. 
A jak sprawy finansowe gminy kształtowały się w 
2015 roku?
   S.N.: Rok 2015 był pierwszym rokiem obecnej kaden-
cji władz gminy. W 2015 roku zrealizowaliśmy dochody 
w kwocie około 46,6 mln zł, a wydatki w kwocie 43,7 
mln zł, co dało nadwyżkę budżetową w kwocie prze-
szło 2,9 mln zł. Wolne środki zostaną przeznaczone w 
2016 roku na inwestycje. W wyniku podjętych działań 
naprawczych i organizacyjnych w ubiegłym roku wy-
datki bieżące udało się zmniejszyć do kwoty 38 mln zł 
przy jednoczesnym zredukowaniu poziomu zadłużenia 
o 4,3 mln zł, tj. do kwoty 8 mln zł na koniec 2015 roku.  
Na początku roku planowaliśmy spłatę zadłużenia w 
kwocie 3,3 mln zł, ale faktycznie spłaciliśmy około 4,3 
mln zł. Spłata w 2015 roku dodatkowej kwoty zadłuże-
nia - prawie 1 mln zł - była możliwa dzięki pozyskaniu 
dodatkowych dochodów zewnętrznych. Przypominam, 
że podatków nie podnoszono od 2012 roku. W 2015 
roku pozyskaliśmy środki zewnętrzne na realizację 
inwestycji w kwocie 1,4 mln zł. Ponadto udało się za-
oszczędzić prawie 2,5 mln zł na wydatkach bieżących  
z czego 1,8 mln zł to oszczędności w wydatkach Urzędu 
Gminy. Oszczędności w wydatkach bieżących pozwo-
liły w 2015 roku na wzrost wydatków inwestycyjnych  
o 10% w porównaniu do 2014 roku.
Jak będzie wyglądał rok 2016 w liczbach?
 S.N.: Budżet na 2016 rok po stronie dochodów  
zaplanowany został w kwocie ponad 45,5 mln złotych,  
a po stronie wydatków w kwocie ponad 43 mln zł. Wol-
ne środki zostaną przeznaczone na kolejną redukcję za-
dłużenia o 2,5 mln zł, tj. do kwoty 5,5 mln zł. Planujemy 
spłacić je jak najszybciej. Tegoroczny budżet gminy za-
kłada realizację zdecydowanie większej ilości inwesty-
cji na terenie naszej gminy niż w latach poprzednich, 
ale także przygotowanie projektów pod inwestycje, 
które będą realizowane w roku 2017 i następnych.  
W budżecie na 2016 rok zaplanowano o 9% (ok. 600 
tys. zł - przyp. red.) więcej środków na inwestycje niż 
wydatkowano w roku ubiegłym. 
Realizacja zadań jest oparta przede wszystkim na środ-
kach własnych, ponieważ jeszcze nie wiemy, jaką kwotę 
uda nam się pozyskać ze środków zewnętrznych. Zakła-
damy, że budżet 2016 roku będzie zmieniany i zwięk-
szany w miarę pozyskiwanych środków. Budżet na 2016 
rok jest budżetem zapewniającym wykonanie zadań, 
bezpiecznym i realnym do wykonania.

  - Jednym z głównych celów, jaki postawiłem przed 
sobą obejmując stanowiska wójta gminy Sitkówka-No-
winy, było zwiększenie dochodów zewnętrznych Gmi-
ny, w tym środków unijnych oraz zmniejszenie wydat-
ków bieżących. Analiza sytuacji Gminy oraz sposobu 
realizacji zadań pozwoliły na wymierne efekty w 2015 
roku. Opracowałem i wdrożyłem rozwiązania, które 
pozwoliły na wzrost dochodów oraz zahamowanie  
a nawet zmniejszenie wydatków na niektóre zadania 
– o sytuacji finansowej gminy Sitkówka-Nowiny oraz 
problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed gminą  
w najbliższych latach rozmawiamy z wójtem gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastianem Nowaczkiewiczem.
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Po przygotowaniu terenów inwestycyjnych wystawimy 
je na sprzedaż.
       Kilka dni temu w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wy-
borczej ukazał się obszerny artykuł na ten temat. Chcie-
liśmy dać sygnał potencjalnym inwestorom, że jeste- 
śmy zainteresowani sprzedażą tych terenów i już  
zaczęli zgłaszać się chętni do ich zakupu. Cieszymy się 
tak dużym zainteresowaniem, bo nowi inwestorzy da-
dzą w przyszłości nowe miejsca pracy, a na tym zależy 
nam najbardziej – podkreślił wójt, który dodał również, 
że w 2015 roku udało się spłacić o 950 tysięcy złotych 
więcej zadłużenia niż było to zaplanowane w wielolet-
niej prognozie finansowej w poprzednich latach.
 –    Dzięki wielu staraniom udało nam się zmniejszyć za- 
dłużenie o blisko milion złotych więcej niż to było pla- 
nowane. Jeśli chodzi o 2016 rok, to zaciągnięte w poprze- 
dnich latach zadłużenie planujemy zamknąć na pozio- 

      Przygotowanie budżetu gminy, czyli zestawienie do-
chodów i wydatków finansowych samorządu gminne-
go to najważniejsza część pracy radnych i służb finan-
sowych urzędu gminy oraz wójta. Zanim projekt trafia 
pod głosowanie na sesji budżetowej jest skrupulatnie 
rozpatrywany i dyskutowany na posiedzeniach stałych 
komisji statutowych. Jednomyślne zatwierdzenie go 
przez nowińskich rajców podczas najważniejszej w roku 
sesji budżetowej było już tylko formalnością.
– Budżet na 2016 rok jest budżetem, który  
zakłada realizację zdecydowanie większej ilości 
inwestycji na terenie naszej gminy niż w latach pop- 
rzednich, ale także przygotowanie projektów pod inwe-
stycje, które będą realizowane w roku 2017 czy 2018 – 
poinformował wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz. 
   – Przyszły rok to przede wszystkim budowa dróg lo-
kalnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, to rów-
nież realizacja projektu rozbudowy przedszkola, którą 
chcemy zakończyć do 1 września 2016 roku, a także 
projekt modernizacji i rozbudowy kotłowni w nowi-
nach, czy projekt rozbudowy ośrodka kultury i wiele 
innych, takich jak inwestycje w infrastrukturę drogową, 
wodociągową i kanalizacyjną w naszej gminie – wymie-
nia wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
   – Na wiele zaplanowanych inwestycji będziemy  
chcieli pozyskać unijne dofinansowania, jak chociażby 
na urządzenie terenów inwestycyjnych po dawnej  
fabryce tlenku glinu. Tereny te zgłoszone są do włą-
czenia w Specjalną Strefę Ekonomiczną – przypomniał 
wójt Nowaczkiewicz. – Dzięki środkom zewnętrz-
nym planujemy wykonać tam infrastrukturę drogową  
i uzbrojenie terenu. Usunięte zostaną także betonowe  
konstrukcje. 

     Najważniejszym punktem obrad ostatniego posie-
dzenia sesji Rady Gminy było uchwalenie budżetu  
Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok. Projekt budże-
tu przedstawiła skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk 
-Kusińska, a opiniowali jego wartość przewod-
niczący poszczególnych komisji statutowych  
Rady. Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby  Ob-
Obrachunkowej. 

mie 5,5 miliona złotych. 

     Planujemy spłacić je jak najszybciej. Udało nam się 
także zaoszczędzić w roku 2015 na wydatkach bieżą-
cych, co przeznaczymy oczywiście na inwestycje. Do tej 
pory było ich zbyt mało – stwierdza wójt Sebastian No-
waczkiewicz.
       Moim zamierzeniem od samego początku było ogra-
niczenie wydatków administracyjnych i zwiększenie wy-
datków na długo wyczekiwane przez mieszkańców in-
westycje, a także pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 
na ich realizację. Taki kierunek obrałem na początku 
swojej kadencji i tego będę się konsekwentnie trzymał 
– podkreślał wójt Nowaczkiewicz.
Warto podkreślić, że tegoroczny projekt budżetu gminy 
po stronie dochodów zaplanowany został w kwocie 
ponad 45 i pół miliona złotych, a po stronie wydatków 
w kwocieponad 43 miliony zł. – Budżet na 2016 rok jest 
budżetem bardzo ambitnym, ale przede wszystkim bez-
piecznym – zaznaczyła Zofia Duchniak Przewodnicząca 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. – Wspólnie z wójtem, 
radnymi i pracownikami Urzędu Gminy skrupulatnie 
konsultowaliśmy i szczegółowo analizowaliśmy budżet. 
Chcąc przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje, 
szukaliśmy też oszczędności w wydatkach bieżących. 
Udało nam się zaoszczędzić blisko 2 miliony 600 tysię-
cy złotych. Te pieniądze przeznaczymy oczywiście na 
inwestycje, które dadzą większy komfort życia naszym 
mieszkańcom – powiedziała Przewodnicząca Rady Zofia 
Duchniak. 
     Nie od dzisiaj wiadomo, że sesje budżetowe, na któ-
rych radni podejmują uchwały w sprawie ustalenia bu-
dżetu na kolejne lata, zawsze i wszędzie budziły wśród 
władz samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkań-
ców najwięcej emocji i dyskusji.

      Grudniowe posiedzenie sesji rady Gminy Sitkówka-
Nowiny było jednym z najważniejszych w 2015 roku. 
To właśnie wtedy, 29 grudnia, radni jednogłośnie 
przyjęli budżet gminy na 2016 rok. Warto zaznaczyć, 
że opiewa on na kwotę ponad 45 i pół miliona złotych. 
Gościem posiedzenia najważniejszej sesji w roku – se-
sji budżetowej – był Wicestarosta Powiatu Kieleckiego 
Zenon Janus oraz radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła 
Kowalczyk.
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        Za tę jednomyślność podziękowania skierował obe- 
cny podczas posiedzenia sesji Wicestarosta Powiatu 
Kieleckiego, Zenon Janus, który przyjęty budżet ocenił 
bardzo dobrze.
       O realizacji przyjętego na 2016 rok budżetu będzie-
my informować na bieżąco.

 –     Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w sesji, podczas 
której przygotowany przez wójta oraz jego pracowni-
ków budżet na 2016 rok został przyjęty jednogłośnie. 
Widać, że w gminie Sitkówka-Nowiny panuje zgoda  
i jednomyślność. To napawa optymizmem i bardzo do-
brze rokuje na przyszłość tej gminy.
          Budżet na 2016 rok jest zrównoważony i bezpieczny,  
a za zaoszczędzone pieniądze z wydatków admini-
stracyjnych będzie można sporo zrealizować na rzecz 
mieszkańców tej gminy. Będę wspierał wszystkie wasze 
działania – zapewnił Wicestarosta Zenon Janus, gratu-
lując takiego budżetu i zgody. Do gratulacji przyłączy-
ła się również Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła 
Kowalczyk. – Gmina Sitkówka-Nowiny to gmina, która 
bez wątpienia może stanowić przykład i wzór zgodnego  
i rozsądnego zarządzania – dodała Radna Powiatu Kie-
leckiego Bogumiła Kowalczyk, gratulując jednomyślne-
go przyjęcia budżetu.
              Inaczej jednak było podczas posiedzenia Rady Gminy  
Sitkówka-Nowiny. Radni zgodnie podjęli uchwałę doty-
czącą budżetu na 2016 rok. Agnieszka Olech

            Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała nominację do  
prestiżowej nagrody „Świętokrzyska Victoria”. Tym  
samym znalazła się w ścisłym gronie pięciu najlep-
szych gmin województwa świętokrzyskiego. Warto 
podkreślić, że to pierwsza w historii gminy nomi-
nacja do nagrody marszałka województwa święto-
krzyskiego. Kto otrzyma „Świętokrzyskie Victo-
rie” dowiemy się podczas uroczystej gali 9 lutego  
w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach. 

  „Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu  
Województwa, której celem jest promowanie najbar-
dziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przed-
siębiorstw i osób  społeczników, działających na rzecz 
swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech katego-
riach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębior-
czość”. 
                 Kapituła prestiżowej nagrody pod przewodnictwem 
marszałka województwa świętokrzyskiego, Adama 
Jarubasa, wyłoniła po pięć osób, samorządów i firm 
nominowanych do nagrody. Gmina Sitkówka-Nowiny 
nominację do Nagrody Marszałka Świętokrzyskiego  
w kategorii „Samorządność” otrzymała po raz pierw-
szy. - To zaszczyt znaleźć się w gronie pięciu najlep-
szych gmin województwa świętokrzyskiego. Już sama 
nominacja do „Świętokrzyskiej Victorii” jest ogromną 
nagrodą. Cieszę się, że praca i zaangażowanie wszyst-
kich pracowników naszego Urzędu oraz jednostek or-
ganizacyjnych zostały docenione przez Kapitułę tej pre-
stiżowej nagrody - mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz.

    Gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się  jako jedna  
z zaledwie pięciu gmin województwa świętokrzyskiego 
w zacnym gronie nominowanych tuż obok gmin: Bieli-
ny, Daleszyce, Morawica oraz Miasta i Gminy Połaniec. 

        W kategorii „Samorządność” nominacje otrzyma-
ły:
 Gmina Sitkówka-Nowiny
 Gmina Bieliny
 Gmina Daleszyce
 Gmina Morawica
Miasto i Gmina Połaniec

        W kategorii „Przedsiębiorczość” nominowani są:
 Effector S.A.
Grupa PSB S.A. z siedzibą w Wełeczu k/Buska-Zdroju
Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Sło-
neczko”
Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o.

        W kategorii „Osobowość” Kapituła nominowała:
Henryka Dłużewskiego - kombatanta
Jana Oleszko - Rektora Kościoła św. Karola Boromeusz-
ka na Tarczówce
Grzegorza Pańtaka - zastępcę dyrektora Kieleckiego Te-
atru Tańca, tancerza - solistę Kieleckiego Teatru Tańca, 
pedagoga tańca jazzowego, choreografa.
Mirosława Pawlaka - Posła ziemi świętokrzyskiej 
przez sześć kolejnych kadencji, w latach 1993-2015.  
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotni- 
czych Straży Pożarnych RP w świętokrzyskim,  
członka Prezydium Zarządu Głównego Z OSP RP.
Aleksandra Staniszewskiego - Nauczyciela wychowania  
fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona 
Kołłątaja w Pińczowie

        Laureatów „Świętokrzyskiej Victorii” poznamy pod-
czas uroczystej gali, która odbędzie się 9 lutego w Mię-
dzynarodowym  Centrum Kultur w Kielcach.

Agnieszka Olech
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   Z całą pewnością Samorządowy Zakład Podsta- 
wowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach 
może podsumować miniony rok jako niezwykle 
udany. Przychodnia wzbogaciła się o nowy sprzęt, 
który jest wykorzystywany w gabinetach lekarskich,  
zwiększono dostępność do lekarza rodzinnego  
i pediatry, poszerzono i zweryfikowano zakres  
realizowanych programów profilaktycznych, przepro- 
wadzono szereg szkoleń personelu, a jako innowa-
cyjność wprowadzono elektroniczną dokumentację 
medyczną. Dzięki tym wszystkim zmianom i stałemu 
rozwojowi Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Nowinach zdobył certyfikat Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001. – Staramy się poprawiać 
jakość świadczonych usług tak, aby nasi pacjenci na 
miejscu mogli korzystać z badań diagnostyki laborato-
ryjnej i obrazowej.
 Dzięki wsparciu władz gminy Sitkówka-No- 
winy mogliśmy zakupić sprzęt, który jest stosowany 
w gabinetach specjalistycznych. Uruchomiona została 
pracownia badań echokardiograficznych oraz pracow-
nia badań metodą Holtera. Swoją działalność rozpo-
częła także pracownia badań audiometrycznych. Na 
miejscu, w przychodni, w zasadzie bez większych ko-
lejek, po wcześniejszej rejestracji nasi pacjenci mogą  
z nich korzystać – mówi Jacek Chudzicki, dyrektor SZPOZ  
w Sitkówce-Nowinach.

       Cenieni specjaliści, pracownie diagnostyczne wy-
posażone w najwyższej klasy sprzęt do badań spe-
cjalistycznych takie jak pracownia badań echokar-
diograficznych, pracownia badań metodą Holtera, 
pracownia EKG, pracownia badań audiometrycznych 
czy pracownia badań ultrasonograficznych oraz reali-
zowane porady kardiologiczne i chirurgiczne, a także  
szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna, wraz  z nowo-
czesnym systemem elektronicznej dokumentacji  
medycznej dającej możliwość rejestracji przez  
Internet, czy za pośrednictwem automatycznego pun- 
ktu rejestracji pacjenta - takiej opieki medycznej  
pacjentom Samorządowego Zakładu Podstawowej  
Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach można  
naprawdę pozazdrościć.
Nowoczesna jednostka przyjazna pacjentowi 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna już działa 

Specjalistyczne badania kardiologiczne na  
miejscu

     Dążymy do tego, aby rejestracja do lekarza była jak 
najprostsza. Jednym z etapów działań związanych ze 
zwiększeniem  przychylności przychodni w stosunku do 
pacjenta jest wpro-wadzenie elektronicznej dokumen-
tacji medycznej. Wymogiem koniecznym do jej wpro-
wadzenia była wcześniejsza informatyzacja przychodni 
w Nowinach i wdrożenie specjalistycznego oprogra-
mowania. – Dzięki wprowadzeniu elektronicznej doku-
mentacji medycznej podniesie się sprawność i jakość 
pracy w naszej placówce. Dążymy do zmniejszenia cza-
su trwania standardowej wizyty lekarskiej. Pacjenci już 
niebawem będą mogli również dokonać rejestracji do 
lekarza przez Internet. Poza tym, wprowadzony przez 
nas system zabezpiecza dokumentację przed jej uszko-
dzeniem lub utratą, a także zapewnia stały dostęp do 
dokumentacji dla osób uprawnionych, jednocześnie 
uniemożliwiając dostęp do niej osobom nieuprawnio-
nym. 

      Nasze dane są w pełni bezpieczne, a dostęp do nich 
ma tylko uprawniony personel. W roku 2015 zostały 
wprowadzone zasady gwarantujące bezpieczeństwo 
informacji. System ten będzie zintegrowany z innymi 
placówkami, dzięki czemu do historii choroby będą 
też mieli dostęp uprawnieni specjaliści, do których się 
udamy. Znacznie usprawni to pracę lekarską oraz pod-
niesie wiarygodność dokumentacji – przekonuje Jacek 
Chudzicki - dyrektor SZPOZ w Sitkówce-Nowinach. – 
Wszystko to robimy dla poprawienia komfortu naszych 
pacjentów i podniesienia jakości świadczonych usług – 
dodaje.

      Faktem jest, że ośrodek zdrowia w Nowinach przez 
ostatni rok zdecydowanie podniósł jakość świadczo-
nych usług, między innymi poprzez zakup specjalistycz-
nego sprzętu medycznego do wczesnego wykrywa-
nia groźnych chorób, a co za tym idzie - prowadzenia 
profilaktyki na najwyższym poziomie. – W 2015 roku 
uruchomiliśmy lekarskie porady kardiologiczne, dzięki 
zatrudnieniu w ramach poradni podstawowej opieki 
zdrowotnej lekarzy ze specjalizacją kardiologiczną. Za-
kupiliśmy najwyższej jakości sprzęt do badań EKG i mo-
nitorowania ciśnienia metodą Holtera. Uruchomiliśmy 
pracownię echokardiograficzną. Posiadamy rejestra-
tory do badania metodą Holtera wraz z nowoczesnym 
oprogramowaniem i od lutego 2016 roku ruszamy z ca-
łym spektrum możliwości tej pracowni – wymienia dy-
rektor Chudzicki i podkreśla, że jest to sprzęt najwyższej 
jakości. – Udało nam się zakupić sprzęt, jaki wykorzysty-
wany jest w gabinetach specjalistycznych. 
Będziemy używać go do wykonywania  badań diagno-
stycz-nych chorób układu krążenia i w miarę możliwo-
ści kompleksowej oceny ryzyka zdarzeń sercowych.
 Cytując za Panią Profesor Janion, należy  
pamiętać, że choroby układu krążenia są uznawane za 
epidemię współczesnej cywilizacji i są przyczyną ok. 
50% zgonów w Polsce  – przypomina dyrektor Jacek 
Chudzicki. – Ogromne ukłony w stronę wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny - Sebastiana Nowaczkiewicza, który 
z budżetu gminy wyasygnował  na zakup tego specja-
listycznego sprzętu kilkadziesiąt tysięcy złotych – dzię-
kuje dyrektor Chudzicki. – Nasi mieszkańcy są dla nas 
bardzo ważni.
Chcemy stworzyć im w naszym ośrodku zdrowia jak naj-
lepsze warunki do leczenia i możliwości wykonywania 
badań. 
 Dzięki nowoczesnemu sprzętowi medyczn- 
emu, który mają tu na miejscu, nie muszą jeździć do 
Kielc i czekać w długich kolejkach do specjalistów. Zdro-
wie, bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkań-
ców to dla nas priorytety – zapewnia wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.
  Z diagnostyki kardiologicznej mogą korzystać 
pacjenci przychodni w Nowinach, ale zapraszamy 
również pacjentów z  innych rejonów. Warto zwrócić 
uwagę na fakt nieodpłatnej formy tych badań – zazna-
cza dyrektor Chudzicki. 
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        Badania USG można natomiast wykonywać na pod-
stawie skierowania od lekarza z poradni podstawowej 
opieki zdrowotnej przychodni w Nowinach, jak również 
odpłatnie bez skierowania. Aparat do prowadzenia ba-
dań ultrasonograficznych został zakupiony dzięki inicja-
tywie władz samorządowych gminy Sitkówka-Nowiny.
      Kosztował blisko 98 tysięcy złotych. – Ten sprzęt był  
bardzo potrzebny – mówi wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz. – Teraz mieszkańcy naszej  
gminy za pomocą aparatu USG, pod okiem doświa- 
dczonego specjalisty, mogą wykonać wszelkie potrzeb-
ne badania na miejscu – dodaje. 
Badania USG wykonuje lek. med. Robert Pałyga, specja-
lista radiologii i diagnostyki obrazowej.
  Badania są wykonywane Kompaktowym Ultra- 
sonografem z Kolorowym Dopplerem SONOSCAPE S20.  
W zakres badań USG realizowanych w SZPOZ  
w Sitkówce-Nowinach wchodzą między innymi bada-
nia: jamy brzusznej, ślinianek, tarczycy, węzłów chłon-
nych, gruczołu krokowego, wykonywane są badania 
stawów, badania Dopplerowskie, badania piersi oraz 
badania ginekologiczne, a także inne badania według 
wskazań lekarskich.  

Badania USG najwyższej jakości

Tu przebadasz słuch
      W SZPOZ w Nowinach powołano do życia pracownię 
badań audiometrycznych. Badania słuchu przeprowa-
dzane są zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Nowocze-
sny sprzęt do badań słuchu wraz ze stacją diagnostyczną 
zakupiono pod koniec ubiegłego roku, dzięki władzom 
gminy Sitkówka-Nowiny, które z budżetu przekazały 
na ten cel 14 tysięcy złotych. Nasz ośrodek otrzymał 
sprzęt na poziomie klinicznym. Do jego obsługi została 
specjalnie przeszkolona kadra pielęgniarska – poinfor-
mował dyrektor Jacek Chudzicki.  Dzięki temu urządze-
niu w roku 2016 rozpoczniemy prowadzenie program 
profilaktycznego dotyczącego przesiewowego badania 
słuchu u dzieci z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.  

Dzieci zdrowe badane są oddzielnie

z dziećmi chorymi. W dniu prowadzenia szczepień 
kwalifikację lekarską i ocenę stanu zdrowia dziecka 
wykonuje lekarz pełniący dyżur tylko w poradni dzieci 
zdrowych. Bardzo dobrze, że w naszej przychodni wpro-
wadzono podział na poradnię dzieci zdrowych i porad-
nię dzieci chorych – ocenia wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny, Sebastian Nowaczkiewicz.  

     W celu minimalizowania zagrożenia epidemiologi- 
cznego w nowińskiej przychodni funkcjonują odręb-
ne poradnie dzieci chorych i dzieci zdrowych. Poprzez 
utworzony w roku 2015 dodatkowy etat lekarski zwięk-
szono dostępność poradni pediatrycznej. Możliwe stało 
się także zorganizowanie osobnej rejestracji godzino-
wej dla dzieci zdrowych. – Maluchy, które przychodzą 
na obowiązkowe szczepienia, nie mają styczności 

Profilaktyka w poszerzonym zakresie
      Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowot- 
nej w Sitkówce-Nowinach w trosce o zdrowie swoich 
pacjentów stawia również na profilaktykę, realizując od 
2007 roku programy profilaktyczne pod hasłem „ZDRO-
WIE TO MÓJ SKARB”.
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Sitkówce-Nowinach w trosce o zdrowie swoich pa-
cjentów stawia również na profilaktykę, realizując od 
2007 roku programy profilaktyczne pod hasłem „ZDRO-
WIE TO MÓJ SKARB”.
Realizację programów profilaktycznych wspierają: Gmi-
na Sitkówka-Nowiny, Miasto Kielce, Narodowy Fundusz 
Zdrowia. W roku 2015 zrealizowano dwa nowe progra-
my profilaktyczne finansowe ze środków Gminy.
       Był to pilotażowy program profilaktyczny dla kobiet  
w  okresie poporodowym, a także program profilakty- 
czny w zakresie zapobiegania próchnicy, w ramach któ-
rego przebadano blisko 600 dzieci ze szkół z terenu gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. 
    Do bezpłatnych dla pacjentów programów profi-
laktycznych finansowanych z budżetu gminy Sitków-
ka-Nowiny należą także: program szczepień przeciwko 
grypie u osób od 55 roku życia zamieszkałych na tere-
nie Gminy Sitkówka–Nowiny i u osób od 55 roku życia 
zameldowanych na terenie Miasta Kielce i zapisanych 
do przychodni w Nowinach, Program profilaktyki zaka-
żeń meningokokowych, Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych, Program profilaktyki zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt zamel-
dowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, Program 
profilaktyki wad postawy z zastosowaniem gimnastyki 
korekcyjnej wśród dzieci z klas IV, V, VI uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej w Nowinach, Bolechowicach  
i Kowali oraz Program zmniejszenia występowania oty-
łości i jej powikłań z zastosowaniem gimnastyki ogólno-
usprawniającej wśród pacjentów – mieszkańców Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. Program ten w roku 2015 został 
zmodyfikowany i dostosowany do pacjentów, którzy 
wcześniej z powodu stanu zdrowia nie mogli być do 
niego kwalifikowani.  
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  Do programów finansowanych przez Narodowy  
Fundusz Zdrowia należą: Program profilaktyki  
gruźlicy, Program profilaktyki chorób układu krąże- 
nia oraz Program profilaktyki i wczesnego wykrywania 
raka szyjki macicy.

  Poza tym, w Samorządowym Zakładzie Podsta- 
wowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach pro-
wadzona jest indywidualna terapia wad postawy  
i skolioz metodą neurofizjologiczną PNF u dorosłych, 
dzieci i młodzieży. Wymagane jest skierowanie od le-
karza specjalisty rehabilitacji medycznej lub ortopedii 
i traumatologii.
             W wyniku ciągłego kształcenia personelu w roku 2015 
wprowadzone zostały także zabiegi realizowane meto- 
dą McKenziego.  

Mam nadzieję, że niższe rachunki za ogrzewanie po-
prawią jakość życia mieszkańców naszej gminy. Jedno-
cześnie gorąco zachęcam do stosowania się do zasad, 
dzięki którym można zwiększyć efektywność ogrzewa-
nia i dodatkowo zmniejszyć swoje rachunki – zachęca 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Warto też dodać, że ob-
niżenie stawki poparli również radni z okręgu Osiedla 
Nowiny: Zofia Duchniak - Przewodnicząca Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Waldemar Kasprzyk, Michał Kurtek, 
Robert Mularczyk oraz Artur Podczasiak.

        Istnieje kilka złotych zasad oszczędzania energii ciep- 
lnej. Przede wszystkim należy pamiętać, aby nie zasła-
niać grzejników meblami, czy zasłonami. Zalecane jest 
częste, ale krótkie i intensywne wietrzenie pomiesz-
czeń, podczas którego należy zakręcać zawory termo-
statyczne. Zakurzone grzejniki dają mniej ciepła, dlate-
go warto je często i dokładnie odkurzać. Zastosowanie 
się do tych kilku prostych zasad z pewnością przyczyni 
się do dodatkowego obniżenia rachunków za energię 
cieplną.

     Zmniejszeniu uległa stawka za 1GJ energii cieplnej  
z 64,67 zł na 56,75 zł. Oznacza to, że mieszkańcy gminy 
Sitkówka-Nowiny zapłacą mniej za 1GJ o 7,92 zł. Wójt 
zrezygnował także z podwyższenia stawki opłaty stałej, 
która nie zmienia się i wynosi 0,80 zł za 1m2 powierzch-
ni, czyli tyle samo co w poprzednim roku. – Naszym ce-
lem jako samorządu jest przede wszystkim poprawa 
komfortu życia mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny 
– podkreśla Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny. – Z racji sprawowanej przeze mnie funk-
cji gospodarza gminy posiadam uprawnienia do usta-
lania wysokości cen i opłat za usługi komunalne, tym 
samym mam możliwość regulacji istniejących stawek.  
Po wielu wyliczeniach i długich rozmowach dotyczących  
rozsądnego ustalania cen okazało się, że możemy po-
zwolić sobie na obniżenie stawki za 1GJ energii cieplnej, 
co niezwłocznie postanowiłem.

   Biorąc pod uwagę stały rozwój nowińskiej przy-
chodni, dostępność do specjalistów i wysokiej klasy 
sprzętu specjalistycznego, a także stałe podnoszenie  
kwalifikacji personelu i wprowadzanie nowoczesnych  
udogodnień dla pacjentów, przyznano dla SZPOZ  
w Nowinach certyfikat Systemu Zarządzania Ja-
kością ISO 9001. – Przyznany certyfikat świadczy  
o usługach na najwyższym poziomie. Ogromnie się 
cieszę, że nasi pacjenci są w doskonałych rękach wspa-
niałych specjalistów, którzy na miejscu mogą przepro-
wadzać specjalistyczne badania. Dzięki temu, wielu  
z nich z całą pewnością uniknie oczekiwania w długich 
kolejkach na potrzebne badania – podsumowuje wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, 
który zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby ciągle 
udoskonalać działania przychodni. – W porozumieniu  
z dyrektorem Jackiem Chudzickim będziemy dbać o to, 
aby nasza przychodnia była doposażona w kolejny spe-
cjalistyczny sprzęt. Zrobimy wszystko, aby jakość pro-
wadzonych tu usług utrzymać na jak najwyższym pozio-
mie – zapewnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

     Leczenie fizykalne obejmuje: - elektroterapię (prą-
dy diadynamiczne, prądy Tens, galwanizacja, jono-
foreza, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, 
prądy Kotza, prądy Traberta, tonoliza, prąd fara-
dyczny), laseroterapię, krioterapię ciekłym azotem, 
magnetoterapię, ultradźwięki, jonoforezę, sollux 
oraz biotron. W ramach programu profilaktycznego  
w zakresie rehabilitacji już niebawem ruszą bezpłatne 
zajęcia na basenie „Perła” w Nowinach. Będą one fi-
nansowane z budżetu gminy Sitkówka-Nowiny. 

      Trzeba przyznać, że rehabilitacja w SZPOZ w Nowi-
nach jest na bardzo wysokim poziomie. Z roku na rok 
rozwija się i stale poszerza swoją działalność o coraz 
to nowe zabiegi. - W tej chwili dysponujemy dziesię-
cioma aparatami przeznaczonymi do terapii pacjentów  
z wszelkimi schorzeniami narządu ruchu – w tym dwie-
ma wannami do kąpieli wirowych kończyn.
      Posiadamy również komfortowy i nowoczesny gabi- 
net masażu oraz salkę przeznaczoną do kinezyterapii, 
gdzie każdy pacjent może swobodnie ćwiczyć i samemu 
w sposób czynny wspomagać proces rehabilitacji. 
     Wszystkie wspomniane gabinety i sprzęty obsługi-
wane są przez profesjonalny i miły personel, który cały 
czas czynnie uczestniczy w procesie rehabilitacji po-
szczególnych pacjentów oraz nieprzerwanie poszerza 
swoje kwalifikacje po to, by móc jak najlepiej wspo-
magać lokalną społeczność swoją wiedzą i doświadcze-
niem – wymienia dyrektor Jacek Chudzicki.

Terapia wad postawy i skolioz

Gabinet fizjoterapii

System Zarządzania Jakością ISO przyznany

       Wójt gminy Sitkówka-Nowiny, korzystając ze swo-
ich uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicz-
nej, obniżył opłatę za energię cieplną. Dla mieszkań-
ców gminy oznacza to, że taniej ogrzeją swoje miesz-
kania.

Agnieszka Olech

Agnieszka Olech
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Agnieszka Olech

     Gdzie dzwonić w sprawie interwencji? Poniżej za-
mieszczamy numery telefonów, które są czynne przez 
całą dobę:

Drogi gminne - organizacją odśnieżania dróg gminnych 
zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowi-
nach. Zgłoszenia przyjmowane są przez całą dobę pod 
numerem telefonu 41 311 49 28

Drogi powiatowe:  tel. 41 354 90 34 – obwód drogowy 
Celiny 

     Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż właściciele 
nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiąza-
ni do ich sprzątania, zwłaszcza dotyczy to odśnieżania 
zimą. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku  
i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008 z późn. zm.) oraz z regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku w gminie (uchwała Rady Gminy nr 
XXIX/241/13 z 27 marca 2013 r.). Właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany do „uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości”. 

  Należy zwrócić uwagę, że obowiązek sprząta- 
nia chodnika dotyczy wszystkich właścicieli nierucho-
mości, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użyt-
kowania. Nie ma zatem znaczenia, czy działka granicząca  
z chodnikiem jest zabudowana, czy nie, czy właściciel 
mieszka na posesji, czy nie, oraz czy nieruchomość ma 
charakter mieszkalny lub inny (np. handlowy lub usłu-
gowy).
        Długotrwałe, intensywne opady śniegu potęgowane mro- 
zem mogą również w znaczny sposób obciążać dachy 
i inne płaskie powierzchnie na budynkach. Spowodo-
wane w ten sposób niebezpieczeństwo zagraża zarów-
no ludziom znajdującym się wewnątrz budynków, jak 
i przypadkowym przechodniom. Apelujemy zatem do 
właścicieli nieruchomości bądź ich zarządców, aby re-
gularnie odśnieżali dachy oraz usuwali zwisające z nich 
sople, a także, aby pamiętali o odśnieżaniu chodników 
przed swoimi posesjami i nie narażali ich użytkowników 
na konieczność chodzenia ulicą. Pamiętajmy jednocze-
śnie, iż usunięty śnieg nie może powodować utrudnień 
dla użytkowników dróg i chodników.

     Intensywne w ostatnich dniach opady śniegu spo-
wodowały, że na niektórych drogach panują trudne 
warunki. Podpowiadamy gdzie interweniować w spra-
wie odśnieżania dróg gminnych oraz powiatowych,  
a także przypominamy o tym, jak bardzo ważne jest 
odśnieżanie chodników.

Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie chodników

    Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy wszyst-
kich miłośników wodnych atrakcji. Po blisko  
półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej moder- 
nizacją kotłowni basen „Perła” w Nownach nare- 
szcie otworzył swoje podwoje. Teraz będzie tu znacz-
nie oszczędniej i bardziej ekologicznie. Inwestycja 
kosztowała 839 tysięcy złotych.

   Basen „Perła” w Nowinach ponownie został otwarty  
po półtoramiesięcznym remoncie kotłowni. 

W ramach inwestycji wymieniono piec olejowy na ga-
zowy, a także zainstalo-wano pompę ciepła, która ma 
za zadanie wspierać ogrzewanie podłogowe i pozwolić 
tym samym na oszczędność w zużyciu gazu. – Jest to 
rozwiązanie nie tylko proekologiczne, ale również po-
zwalające na spore oszczędności – podkreśla Sebastian 
Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny.
      Inwestycja kosztowała 839 tysięcy złotych, z czego  
450 tysięcy złotych pochodziło z dotacji przekazanej  
na rzecz GOK „Perła” w Nowinach z budżetu gminy Sit-
kówka-Nowiny, a 389 tysięcy złotych to środki własne 
naszego ośrodka kultury – dodaje wójt Sebastian No-
waczkiewicz, zapraszając jednocześnie do odwiedzania 
basenu „Perła”.
      Przypominamy, że kryta pływalnia „Perła” w Nowi- 
nach czynna jest codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00.  
Na odwiedzających czeka tu wiele atrakcji, takich jak:  
dwie  zjeżdżalnie – wewnętrzna i zewnętrzna, nowa wan-
na basenowa z kilkoma hydromasażami i nowe jacuzzi  
z wodą borowinową lub solankową, a na balkonie  
widokowym przeszklona grota solna z widokiem  
oczywiście na basen a także sauna i infrasauna.

Agnieszka Olech



      

10

     15 stycznia w hotelu Ogólnokrajowej Spółdzielni 
Turystycznej „Gromada” – Dom Chłopa w Warszawie 
odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie człon-
ków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej 
połączone z konferencją poświęconą perspektywicz-
nemu rozwojowi przemysłu zbrojeniowego w woje-
wództwie świętokrzyskim. Podczas spotkania swoimi 
osiągnięciami chwalił się nie tylko powiat kielecki  
i skarżyski, ale również gmina Sitkówka-Nowiny, która 
znalazła się wśród zaledwie dwóch gmin reprezentu-
jących nasz region. 

mną popularnością, a foldery promujące atrakcje gmi-
ny znikały ze stołu w błyskawicznym tempie. 
    Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej skupia  
ponad czterystu członków i co najmniej tylu życzli- 
wych przyjaciółpochodzących z Kielecczyzny, a swoją  
drogą życiową i zawodwą związanych z Warszawą.  
Członkowie Klubu pełnią również szereg odpowie- 
dzialnych funkcji w organizacjach państwowych, sa-
morządowych, kulturalnych i oświatowych w skali  
kraju. Stowarzyszenie na bieżąco utrzymuje 
kontakty z władzami Województwa Świętokrzyskiego  
i udziela, w różnych formach, pomocy przy rozwiązywa-
niu problemów ważnych dla Kielecczyzny. Od momen-
tu powstania Klubu jego celem była przede wszystkim 
działalność na rzecz promocji Kielecczyzny. Do waż-
niejszych osiągnięć klubu można zaliczyć m.in. pomoc 
w uzyskaniu środków na budowę Centrum Onkologii  
i Kardiologii w Kielcach oraz zaangażowanie w batalię  
w obronie województwa.

        Na uroczystość poświęconą jednocześnie promowa- 
niu ziemi świętokrzyskiej przybyło wielu znakomi- 
tych gości, wśród których znaleźli się przedstawi- 
ciele władz rządowych, a także samorządo- 
wych z terenu województwa świętokrzyskiego 
na czele z Marszałkiem Adamem Jarubasem i wice-
marszałkiem Janem Maćkowiakiem. Na uroczystość 
przyjechali przedstawiciele gmin z naszego regio-
nu - gminy Sitkówka-Nowiny oraz gminy Masłów,  
a także przedstawiciele gmin powiatu skarżyskie-
go: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne, Łącz-
na oraz Suchedniów. Nie zabrakło również naszych 
lokalnych artystów, którzy zachwycali nie tylko 
swoimi talentami artystycznymi, ale i kulinarnymi.

       Przybyłych powitał Jerzy Jaskiernia - prezes Warsza- 
wskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.
Spotkania Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kie-
leckiej odbywają się każdego roku, a ich celem jest 
przede wszystkim promowanie regionu świętokrzyskie-
go – podkreślał prezes Jerzy Jaskiernia.
  W programie spotkania, obok przedstawienia 
dokonań Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi  
Kieleckiej odbyła się także konferencja zorganizo- 
wana przez kielecką uczelnię i Wojskową Akademię 
Techniczną z okazji jubileuszu 50-lecia Politechniki 
Świętokrzyskiej na temat perspektyw rozwoju przemy-
słu zbrojeniowego w województwie świętokrzyskim.
     Ważnym elementem noworocznego spotkania była 
również prezentacja dorobku gospodarczego i kultu-
ralnego powiatu kieleckiego. Stoiska z terenu powiatu 
kieleckiego uginały się wprost od tradycyjnych potraw. 
Wśród prezentujących się podczas uroczystości jubile-
uszowych stoisk popu-

larnością cieszyło się to z gminy Sitkówka-Nowiny. 
Można tu było nie tylko pysznie zjeść, ale również za-
poznać się z ofertą promocyjną gminy. – Zespól folk-
lorystyczny „Szewczanki” przygotował pyszne pierogi 
z mięsem, krokiety, paszteciki, ciasta, regionalne na-
lewki i kapustę z grochem, która zrobiła prawdziwą 
furorę – chwali wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz, który w Warszawie promował 
gminę Sitkówka-Nowiny wraz z „Szewczankami” oraz 
ze swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem, Przewod-
niczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofią Duch-
niak, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 
w Nowinach Jackiem Kanią oraz kierownikiem kul-
tury Edytą Bobryk, a także z dyrektorem Samorzą-
dowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Nowinach Jackiem Chudzickim oraz z radnymi: Eu-
geniuszem Czerwiakiem, Edytą Giemzą, Marianem Wil-
kiem, Marcinem Wojcieszyńskim i Małgorzatą Wójto-
wicz.

    Kolejnym mocnym nowińskim akcentem podczas 
uroczystości był występ wokalny „Szewczanek”, które 
zachwyciły gości swoim śpiewem. Zespół dał brawu-
rowy występ przy akompaniamencie znanego muzyka 
Feliksa Korbana.
      Stoisko Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny cieszyło się     ogro- 
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   W czasie tegorocznego 24. finału WOŚP zbie-
rano pieniądze na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnie-
nie godnej opieki medycznej seniorów. Gmina 
Sitkówka-Nowiny również przyłączyła się do ak-
cji wspierając Starostwo Powiatowe w Kielcach  
w działaniach na rzecz WOŚP. 

    10 stycznia był dniem jednoczenia sił w bardzo 
szczytnym celu – niesieniu niezbędnej pomocy pacjen-
tom szpitali i placówek medycznych. 

      120 tysięcy wolontariuszy w Polsce i poza jej gra-
nicami wyszło na ulice, aby wziąć udział w największej 
zbiórce pieniędzy w kraju. Gmina Sitkówka-Nowiny 
także przyłączyła się do akcji i mocno zaangażowała się 
w koncert zorganizowany na scenie Starostwa Powia-
towego w Kielcach. – Tradycją jest już to, że powiat co 
roku gra razem z wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
– powiedział starosta Powiatu Kieleckiego Michał Go-
dowski.  – Jesteśmy dumni, że tak wiele gmin włącza się  
w naszą akcję i nas wspiera. Wśród nich nie mogło oczy-
wiście zabraknąć gminy Sitkówka-Nowiny, która zawsze 
jest chętna do współpracy, szczególnie kiedy chodzi  
o tak szczytny cel, jakim jest zakup niezbędnego sprzętu 
dla szpitali. Na naszej scenie reprezentujemy to, co mamy 
w powiecie najlepsze, czyli liczne zespoły artystyczne, 
ludowe, folklorystyczne, a także uzdolnioną i ambi- 
tną młodzież. Dzięki ich wspaniałym występom mamy 
tak liczną publiczność, która otwiera serca, a co za tym 
idzie portfele i chętnie licytuje przeznaczone dla Orkie-
stry fanty oraz wrzuca pieniądze do puszek kwestują-
cych wolontariuszy – podkreślał starosta Michał Go-
dowski.
        Tegoroczny koncert rozpoczął się występem chóru „Tu  
i Teraz” z Nowin. – Jest zimno, ale atmosfera jest 
bardzo gorąca i rozgrzewająca – powiedziała jedna 
z chórzystek zespołu „Tu i Teraz”. – Cieszymy się, że 
możemy wesprzeć Orkiestrę taką małą cegiełką, czyli 
naszym występem. Tak naprawdę łączymy przyjem-
ne z pożytecznym, bo śpiewamy, a więc robimy to, 
co kochamy najbardziej, jednocześnie pomagając.  
A pomagać dzieciom i seniorom warto – zgodnie doda-
ły członkinie zespołu.
     Cel zbiórki jest oczywisty dla wszystkich, bo prze- 
cież czy ktoś nie zna Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy? 

– To bardzo szlachetna akcja, dlatego warto pomagać  
– zapewniał wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon  
Janus. – Nas, jako gospodarzy powiatu nie trzeba  
przekonywać do sensu i idei organizowania naszej  
sceny i tego wielkiego wydarzenia. Cieszymy się, 
że znowu możemy grać razem z Orkiestrą i pomagać 
dzieciom oraz seniorom – stwierdził wicestarosta, Ze-
non Janus.
       Gmina Sitkówka-Nowiny mocno wsparła tegoroczny 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Pomoc  
   i zaangażowanie ze strony osób mieszkających na te-
renie naszej gminy było ogromne, co nas niezmiernie 
cieszy – powiedział Sebastian Nowaczkiewicz wójt gmi-
ny Sitkówka-Nowiny.

– Na scenie Starostwa powiatowego wystąpili uzdol-
nieni artyści naszej gminy. Zaprezentował się między 
innymi chór „Tu i Teraz” i zespół „Bolechowiczanie”. 
„Szewczanki” włączyły się w obsługę sceny. My jako 
władze samorządowe także się zaangażowaliśmy, prze-
kazując na licytację fanty, a wśród nich witraż wykona-
ny podczas warsztatów terapii zajęciowej w Zgórsku 
– dodał wójt, który licytację jednego z witraży popro-
wadził z powiatowej sceny osobiście. Zakupił go Jerzy 
Brzezowski za kwotę 150 złotych. Wójtowi natomiast 
udało się wylicytować  tort w kształcie serca z cukierni 
„Banatkiewicz” oraz chleb przekazany przez „Szewczan-
ki”. Akcję mocno wspierali również radni Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny na czele z Przewodniczącą Rady Zo-
fią Duchniak. Warto przypomnieć, że klub radnych 
„Wspólne Dobro” z Nowin na aukcję przekazał piłkę 
z autografami wszystkich zawodników Effectora na 
specjalnej, wygrawerowanej podstawce oraz kubek  
z logo Klubu „Wspólnego Dobra”.
      To był bardzo intensywny dzień dla wszystkich za-
angażowanych w zbiórkę osób. Z pewnością przyniesie 
wymierne efekty i na długo pozostanie w pamięci przy-
jaciół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następny 
finał już za rok!
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  Konkurs jest adresowany do przedszkoli, szkół  
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz domów kultury. Każda z placówek mogła zgłosić 
maksymalnie dwóch wykonawców z każdej katego-
rii. Uczestnicy przygotowali po dwa utwory – kolędę, 
pastorałkę lub piosenkę bożonarodzeniową w języku 
polskim oraz obowiązkowo jedną kolędę tradycyjną. 
Celem imprezy jest rozwijanie wrażliwości estetycznej 
dzieci i młodzieży oraz kultury wspólnego śpiewania  
i kolędowania – powiedziała Edyta Bobryk, kierownik 
ds. kultury z Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w No-
winach, pomysłodawczyni i organizator wydarzenia. – 
Poprzez konkurs chcemy popularyzować nasze piękne, 
tradycyjne kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodze-
niowe, które mocno osadzone są w polskiej obyczajo-
wości.

   „Kolęda płynie z wysokości” – pod takim tytułem 
odbyła się już czwarta edycja Konkursu Kolęd, Pasto-
rałek i Piosenek Świątecznych, który po raz pierwszy 
został zorganizowany w Nowinach. O cenne nagrody 
przez dwa dni rywalizowało ponad 120 uczestników. 
10 stycznia,  dzień koncertu laureatów, obfitował  
w piękną muzykę oraz doskonałe występy, które na 
długo pozostaną w pamięci licznie zgromadzonej pu-
bliczności.

Agnieszka Olech

Wysoki poziom artystyczny zachwycił jurorów
    Konkurs był oceniany w pięciu kategoriach. Jury 
brało pod uwagę dobór repertuaru, walory głosowe, 
własną interpretację, muzykalność oraz indywidual-
ność artystyczną. –   Poziom tegorocznego konkursu 
był zadziwiająco wysoki – podkreślała Bożena Bar-
chan, przewodnicząca jury. - Każdego roku przyjeż-
dża do nas rzesza uzdolnionych osób z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego, ale i spoza jego granic.  
W tej edycji byli to soliści, instrumentaliści, chóry, ze-
społy wokalne, były również orkiestry dęte, zespoły 
folklorystyczne, a więc swoją obecnością zaszczycił nas 
cały przekrój artystów.   Wszyscy zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom wykonawczy – potwierdziła przewodni-
cząca jury, Bożena Barchan, obok której w jury zasiedli 
również: Łukasz Sobieraj oraz Tomasz Kopyciński. 

Nasi artyści na podium

spodziewałam się takiego wyróżnienia – zapewniła 
Karolina Podczasiak tuż po odebraniu nagrody oraz 
cennej statuetki. O konkursie dowiedziałam się dzień 
przed, ale ponieważ miałam opanowaną kolędę, zde-
cydowałam się wystąpić. Cieszę się, że podjęłam taką 
decyzję i że zostałam zauważona. Atmosfera kon-
certu była cudowna, poznałam tu wiele interesują-
cych osób, które tak jak ja kochają muzykę. Udział  
w konkursie był dla mnie bardzo pozytywnym i cieka-
wym doświadczeniem – dodała zdobywczyni drugiego 
miejsca.
    Doskonale zaprezentowali się również inni artyści  
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Warto podkreślić, 
że w kategorii IV – V- soliści, chóry, zespoły wokalne, 
zespoły wokalno – instrumentalne ponadgimnazjalne  
i starsze miejsce drugie zajął Chór NOWINA z Nowin,  
a miejsce trzecie przypadło dla Gminno-Szkolnej Orkie-
stry Dętej z Nowin. W tej samej kategorii wyróżnienie 
otrzymał zespół Bolechowiczanie. 

    Warto wspomnieć, że zaszczytne drugie miejsce  
w kategorii solistów i zespołów szkół gimnazjalnych 
zdobyła Karolina Podczasiak z Nowin. – Jestem bardzo 
mile zaskoczona, nie

Wyjątkowe statuetki wykonali artyści  
ze Zgórska
    Najlepsi otrzymali statuetki ręcznie wykonane na 
prośbę wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana No-
waczkiewicza przez artystów z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Zgórsku. –   Jestem zachwycony umiejętnościa-
mi wszystkich występujących artystów, ale najbardziej 
dumny jestem oczywiście z naszych zespołów oraz 
solistów. Pokazali najwyższy kunszt artystyczny, zdoby-
wając czołowe miejsca w konkursie – gratulował wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz, dziękując jednocześnie za 
organizację wydarzenia jego pomysłodawczyni Edycie 
Bobryk. – Ogromne podziękowania za organizację na-
leżą się kierownik ds. kultury GOK „Perła” w Nowinach. 
To dzięki niej mogliśmy podziwiać tak wspaniałych ar-
tystów, ale też promować naszą gminę na szerszą skalę 
– dodał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Koncert laureatów zgromadził prawdziwe 
tłumy
     Koncert laureatów odbył się w Kościele Parafialnym 
p.w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. Obfitował  
w pozytywne, wzruszające momenty i dostarczył prze-
żyć płynących prosto z muzyki. – Jestem pod wielkim 
wrażeniem widowiska. Mieliśmy tu piękny śpiew i pięk-
ną muzykę. Wygląda na to, że zostały wychwycone nie-
przeciętne talenty z całej okolicy – stwierdził ksiądz Jó-
zef Kubicza, proboszcz parafii Chrystusa Odkupiciela w 
Nowinach. – Koncertem uczciliśmy nowonarodzonego, 
także było to wielkie przeżycie i powód do wzruszeń. 
Mam nadzieję, że kolejne edycje tego nieprzeciętnego
wydarzenia, będą także gościły w naszym kościele – do-
dał ks. proboszcz, Józef Kubicza.
     Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kul-
tury „Perła” w Nowiach”. Patronat nad wydarzeniem 
objęli: wójt gminy Sitkówka – Nowiny – Sebastian No-
waczkiewicz, marszałek
województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas, staro-
sta powiatu kieleckiego – Michał Godowski oraz świę-
tokrzyski kurator oświaty – Małgorzata Muzoł. Oficjal-
nym partnerem zostało Polskie Stowarzyszenie Edukacji 
i Animacji Muzycznej. 
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UWAGA!! ZMIANY OD 01.01.2016 R.
OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KO-

MUNALNYMI, NASTĘPUJE RÓWNIEŻ ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODARO-
WANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Podstawa prawna: Uchwała RG-XIII/131/15 z dnia 27 listopada 2015 r.
Od 01.01.2016 r. opłatę należy uiszczać w następujących terminach:

I kwartał – do 15 marca, II kwartał – do 15 maja, III kwartał – do 15 września, IV kwartał – do 15 listopada
Podstawa prawna: Uchwała RG-XIII/130/15 z dnia 27 listopada 2015 r.

Formularz deklaracji do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
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Czy to w Rzymie, czy w Warszawie,
Czy w Kairze, czy w Bombaju,
wszędzie ludzie są jednacy,
wszędzie ludzie się kochają,
           wszyscy o tym dobrze wiedzą,
            że bez miłości świat jest zły,
            więc dlaczego złości w nas siedzą,
            więc dlaczego wciąż płyną łzy,
i ja i ty i my i wy,
wzruszenia łzy wylewamy,
i ja i ty i my i wy,
gorącym sercem kochamy,
              i ja i ty i my i wy,
              pod jednym niebem żyjemy,
              i ja i ty i my i wy,
              wszyscy miłości pragniemy,
          dziś na świecie gwałt terroryzm,
wiek zła wszędzie się dzieje,
wojny, zawiść i despotyzm
tylko w Panu Bogu jest nadzieja,
więc miłości przyzywajmy,
wszak wszyscy braćmi jesteśmy,
zawołajmy i zaśpiewajmy,
i przesłanie takie nieśmy,
              i nam i wam, i tu i tam,
              słońce niech, jasno wciąż świeci,
              i nam i wam i tu i tam
              zdrowo chowają się dzieci,
i nam i wam i tu i tam,
głód nigdy, niech nie dokuczy,
i nam i wam i tu i tam,
miłość do życia jest kluczem,
              więc dziś klękam, przed Tobą,
              mój Boże, kochany, w pokorze
              bo dałeś mi to, czego z ludzi nikt,
              dać mi nie może, ,,zdrowie’’
              za ten dar dziękuje Ci
              jeszcze raz, Panie Najdroższy Boże.

                                                               Henryka Brzoza

Przyszła do mnie wielka miłość
nie pytała się o drogę,
zagościła się w moim sercu
nie pytała się o zgodę
             świat mi cały przysłoniło,
             piękno włosów rozwichrzonych,
             oczu błękit ust Korale,
             przebiły serce jak strzała,
wielka miłość była blisko,
trwałam w szczęściu krótką chwilę.
przyszła wiosna, barwna wonna
lekka zwinna jak motyle
            wiatr wiosenny śmiały psotnik,
            powiał mocno w siwe włosy,
            porwał siwe z jasnych skroni,
            zaniósł słońcu pod niebiosy,
błękit oczu mej miłości,
zdmuchnął w niebo nad obłoki,
tak odeszła wielka miłość,
tak odeszła, zostawiła żal głęboki,
uleciała gdzieś w przestworza,
gnana wiatrem wraz z motylem,
wołam proszę by wróciła,
moja miłość choć na chwilę,
          bo tylko miłość szczęście Ci da,
          jak chleb, który karmi jednoczy,
          i brata, bo tylko w miłości 
          można przeżyć, piękne dni
          miesiące i lata
no i napomina, że
że miłość jest najpiękniejsza
na tym świecie, z tego świata
nie zabierzecie, i zabrać nikt może
bo przecież największą miłością 
           to Ty sam Jesteś, Mój Królu,
           Mój Mistrzu, Mój Boże.
           Kocham Cię i miłuje,
           a Ty mnie przy życiu utrzymujesz.  

                                                                 Henryka Brzoza

Płatki śniegu, gdy już lecą
Nie wiadomo- Chcą czy nie chcą?
Kto policzy? Kto odgadnie?
Ile płatków śniegu spadnie?

Płatek śniegu we wzory cały 
Zobacz jaki piękny, biały
Płatek śniegu z nieba leci
To się cieszą wszystkie dzieci

Płatków śniegu jak przybędzie 
Będzie pięknie, biało wszędzie!
A czy płatków śniegu starczy
Aby z domu wyjść na narty

Mróz na płatku żłobi wzory
Nie dba wcale o kolory
Bo kolorem śniegu biel
By nas cieszyć jego cel

Płatek śniegu, gdy już spadnie
Nie wiadomo gdzie upadnie
Co się dalej z płatkiem dzieje
Gdzie ten płatek się podzieje

Wzory różne są na płatku
Piękne, kształtne- jak na kwiatku
To przyroda wzór układa
W piękne wzory płatek składa

                                        Henryk Skowerski

Stary Roku już się pakuje
Wielki wór na plecach ma
Tam są wszystkie jego sprawki
Które nam w prezencie dał

Jednym dałeś wielką radość
Inni przez Ciebie płakali
Jedni żyli pełnią życia
A inni Cię przeklinali

Twoje sprawki są zbyt duże
Już udźwignąć ich nie możesz
Ustąp więc młodemu miejsca
Już nikomu nie pomożesz

Zaszkodzić już też nie zdołasz
Twoje rządy się skończył
Oddaj władzę w młode ręce
Dzisiaj musisz więc bądź miły

A Ty mały młody Roczku
Spraw by ludziom lepiej było
Aby w naszym pięknym kraju
Wszystkim się dostojniej żyło
Aby ten Nowy Rok przyniósł
do waszych domów
zdrowie, radość, szczęście i miłość

                                                  Irena Kostrzewska

Lato odeszło w dalekie strony
Tak szybko mija dzień za dniem
Drzewa swe liście pogubiły
I stoją otulone snem

Nie słychać teraz śpiewu ptaków
Bo ptaki zimy też się bały
I razem ze swoimi braćmi
Hen w ciepłe kraje odleciały

Z nieba sypnęło białym puchem
To pani zima przyszła już
I zasypała wszystko śniegiem
Tak utulała ziemię do snu

Za oknem dzieci bałwana lepią
Buzie czerwone od mrozu mają
One kochają białe szaleństwo
Białymi kulkami w siebie rzucają

Proszę Cię zimo byś krótko była
Nie siedź zbyt długo w naszym kraju
Bądź piękna, biała lecz łagodna
Niech wszyscy ludzie Cię kochają

Królowo zimo jak znów tu wrócisz
Nie bądź dla ludzi taka zła
Niech z Twego zimowego serca
Spadnie zmarznięta biała mgła

                                                  Irena Kostrzewska

Dziś jest pierwszy dzień jesieni
Świat nam wkrótce się odmieni
Zaczną spadać liście z drzew
Co raz cichszy ptaków śpiew

Liście kolor już zmieniły 
Teraz będą się złociły
Co raz mniej będzie zieleni
Jesień kolor im zamieni

A jak spadną liście z drzew
A chłodniejszy wiatru wiew 
To przyroda się szykuje
Bo już zimy oczekuje

Ptaki odleciały z kraju 
To wędrówka w ich zwyczaju 
Niedźwiedź, Borsuk pójdą spać
Nie ciekawi co się będzie dziać

Drzewa szatę już zmieniły
Liści wszystkich się pozbyły 
Stoją takie nie ubrane
Zasmucone, zaniedbane

Bo oddały swe ubrania
Wola Boża niech się stanie 
Co przyniosą dalsze dni
Czy to wszystko nam się śni.

                                        Henryk Skowerski

       Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokal-
nych twórców. Zachęcamy również wszystkich tych, którzy 
tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelni-
kami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy wysyłać na adres 
Redakcji. 
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     Niezapomniane widowiska artystyczne, piękne ko-
stiumy i talenty wokalno-aktorskie - tuż przed Wigi-
lią Bożego Narodzenia, w szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny uczniowie wystawiali 
Jasełka, po których przybyli goście byli zapraszani na 
spotkania opłatkowe.

   Okres Bożego Narodzenia to czas radości, skła-
dania sobie życzeń i wspólnego kolędowania.  
W Polskiej tradycji to również okres łamania się 
opłatkiem i wystawiania jasełek. Tradycją już 
stało się wystawianie ich przez uczniów szkół  
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Wszystkie połą- 
czone były ze spotkaniami opłatkowymi. 

    Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uwa-
żany jest św. Franciszek z Asyżu. Ich treścią była hi-
storia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda.  
W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy zakazali 
wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną było coraz 
szersze przenikanie do treści przedstawień scen i posta-
ci o charakterze ludycznym.

     Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu wzoro-
wane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. 

   Z szopkami zaczęli wówczas kolędować poza 
murami świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały one 
początek wędrownym teatrzykom ludowym  
o świeckim charakterze. Testy jasełkowe, najczęściej  
gwarowe, były w większości anonimowe. Przera-
biano je wielokrotnie, między innymi ze względu  
na fakt, że zawierały wątki odwołujące się do aktual-
nych wydarzeń.

Krótka historia jasełek
Agnieszka Olech

Głos Nowin:
miesięcznik

Wydawca:
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
tel. 41 34 75 000
www.nowiny.com.pl

Redakcja:
e-mail: redakcja@nowiny.com.pl
Zespół redakcyjny:
Agnieszka Olech
(redaktor naczelny, tel. 534 665 285)

Skład i druk:
Drukarnia

Bobrza, ul. St. Staszica 22
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 317 01 37

Nakład: 2500 egz.
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Agnieszka Olech

       W parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach 
w ostatnią niedzielę grudnia odbyła się Wieczornica 
Bożonarodzeniowa. Pomysłodawczynią i organizator-
ką wydarzenia była Renata Posłowska, wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 

       Podczas wieczornicy w brzezińskim kościele artyści  
i poeci recytowali wiersze związane z tematyką świą-
teczną. - Ostatnia niedziela grudnia była najlepszą oka-
zją do zorganizowania Wieczornicy Bożonarodzeniowej.

     Pierwsza Wieczornica odbyła się dwa lata temu. po-
mysł zrodził się podczas jednego spotkań. Ogromnie 
się cieszę, że proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Brzezinach, ksiądz Józef Knap poparł te działania – 
mówi Renata Posłowska, pomysłodawczyni i organiza-
tor przedsięwzięcia. 
  Podczas Wieczornicy Bożonarodzeniowej wystą-
pili mieszkańcy oraz artyści z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny, a także artystka z gminy Morawica. 
Można było usłyszeć najpiękniejsze autorskie świą-
teczne wiersze poetek: Ireny Kostrzewskiej, Da-
nieli Kowalskiej oraz Renaty Posłowskiej zarówno  
w ich wykonaniu, jak i w wykonaniu mieszkańców. 
Bez wątpienia najbardziej jednak zachwyciła miesz-
kańców pięcioletnia Kinga Krzysiek z Kowali, która 
prezentowała wiersze Renaty Posłowskiej pt. „Ma-
leńki Jezu”, „Do Anioła Stróża” oraz „Leży Jezusek”. – 
Publiczność była pod wrażeniem. Kinga nauczyła się 
bardzo długich wierszy – przyznała Renata Posłowska, 
która wraz z Tomaszem Kiniorskim wystąpiła również  
z koncertem kolęd i pastorałek przygotowanych spe-
cjalnie na to wydarzenie.

      Druhny i druhowie z terenu gminy Sitkówka-Nowi-
ny zasiedli do wspólnej wigilijnej wieczerzy. Łamano 
się opłatkiem i składano sobie życzenia.

     Tuż przed świętami Bożego Narodzenia strażacy  
z gminy Sitkówka-Nowiny spotkali się na uroczystej 
wspólnej Wigilii. Podczas spotkania przypomniano 
jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem niezastąpiona  
jest praca strażaków ochotników. Po wspólnej modli-
twie poświęcono opłatek. Spotkanie wigilijne druhów 
nie mogło obyć się również bez podsumowania działal-
ności strażaków w 2015 roku.

Następnie wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian  
Nowaczkiewicz, podziękował druhom za zaangażo-
wanie oraz udział w prowadzeniu działań ratowniczo 
gaśniczych, a także złożył wszystkim zaproszonym go-
ściom świąteczno-noworoczne życzenia. Całość dopeł-
niło tradycyjne przełamanie się opłatkiem i złożenie 
sobie życzeń.

Agnieszka Olech
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      Okazując wdzięczność za piękne i ciekawe opowieści 
oraz miłą zabawę dzieci ubrane  w stroje przedstawia-
jące bohaterów ( biedronek i piesków dalmatyńczyków)  
z  wiersza pani Doroty Skwark pt. „Szczeniaczek” ode-
grały scenkę, a także dziewczynka na okazję zbliżające-
go się święta Babci wyrecytowała wiersz naszego gościa 
pt. „Gwiazdki z nieba”. Pani Dorotka wyraziła ogromną 
radość za starania dzieci. Bardzo się ucieszyła  takim po-
dziękowaniem. 
       Przedszkolaki wręczyły laurki  pani Dorocie Skwark 
(autorce), pani Monice Giełżeckiej  (ilustratorce) i pani 
Julicie Zając (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nowinach)  dziękując za wspaniałe spotkanie.

    Utwory Doroty Skwark to m.in.: „Dobranoc...Krasno-
ludki na noc”, „Baśnie i legendy polskie”; Serie książe-
czek : „Dobre słówka”, „Bezpieczeństwo”.

     Spotkanie  z charyzmatyczną autorką wesołych  
i pouczających bajek dla dzieci na pewno na długo  
pozostanie w pamięci uczestników i zachęci do  
czytania jej utworów, których czytanie daje dużo  
przyjemności zarówno dzieciom jak też i rodzicom.

     Dorota Skwark  mieszkanka Kielc jest autorką około 
200 pozycji dla dzieci, a z  zawodu jest nauczycielem 
wychowania początkowego co od razu odzwiercie-
dlały jej umiejętności nawiązania kontaktu z dziećmi.   
Na spotkaniu  przedszkolaki z Kowali w zabawny 
sposób poznawały twórczość autorki, uczestniczyły  
w zabawach, które bardzo im się podobały. Dzieci   
i wychowawczyni zadawali pisarce wiele pytań dotyczą-
cych powstania bajek oraz pomysłów na ich napisanie  
i  jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem.  Po rozmo-
wach autorka wspólnie z najmłodszymi  stworzyli bajkę, 
dopowiadając kolejne zdania do historii o księżniczce 
i księciu Kubie.
      Podczas swojej wizyty  pisarka wręczała dzieciom 
egzemplarze swoich bajek, oraz pani ilustratorka poda-
rowała dla przedszkolaków książki z wykonanymi przez 
siebie ilustracjami, w których obie panie wpisywały de-
dykację.
    Dzieci polubiły od pierwszego wejrzenia pacynkę 
Iskierkę, która pomaga ilustratorce  w wykonywaniu jej 
pracy. Pani Monika przeprowadziła z przedszkolakami 
krótkie  warsztaty przebiegu powstawania ilustracji za 
pomocą sprzętu komputerowego.

    Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowacz-
kiewicz ślubu cywilnego udzielił po raz pierwszy  
w historii swojego urzędowania. – Ślubu cywilne-
go z mocy prawa może udzielić kierownik USC i jego 
zastępca, a także wójt, burmistrz i prezydent mia-
sta – powiedział wójt Sebastian Nowaczkiewicz.  
– Z racji tego, że był to wyjątkowy, bo ostatni już w 2015 
roku ślub w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego, posta-
nowiłem udzielić go osobiście – poinformował wójt  
Nowaczkiewicz.
   Państwo Młodzi bez wątpienia byli zaskoczeni faktem,  
że ślubu udziela im nie kto inny, jak wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny. Pomimo, że wójt ślubu udzielał po raz 
pierwszy, to trzeba przyznać, że w tej roli sprawdził  
się doskonale, a jego słowa przekazane naszym nowo-
żeńcom zostaną w pamięci na długo.

Młodej Parze życzymy szczęścia na nowej drodze życia!

     W Gminnej  Bibliotece  Publicznej w Nowinach   
14 stycznia 2016 odbyło spotkanie autorskie, na które 
wychowawczyni dzieci z przedszkola w Kowali Małgo-
rzata Boniakowska zaprosiła pisarkę książek dla dzie-
ci panią Dorotą Skwark  oraz  ilustratorkę książek dla 
dzieci Panią Moniką Giełżecką.

     30 grudnia, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowi-
nach odbyła się ceremonia ślubna. Nie byłoby w tym 
nic nadzwyczajnego, bo w końcu USC to instytucja do 
tego powołana, gdyby nie fakt, że w rolę kierownika 
Urzędu tym razem wcielił się wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz.

Agnieszka Olech

Małgorzata Boniakowska
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     Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się  
dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają  
o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić 
wyjątkowy charakter tych świąt, tradycyjnie jak 
co roku, władze gminy Sitkówka-Nowiny wspól-
nie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Nowinach zorganizowały wigilię dla starszych i sa-
motnych osób z terenu gminy.

–   Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizo-
wał spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych 
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny – poinformowała Ewa 
Kopolovets, kierownik GOPS. – Na świątecznym stole, 
do którego zasiadło blisko dwieście osób, tradycyjnie 
już pojawiły się potrawy wigilijne. Nie mogło zabraknąć 
oczywiście zupy grzybowej, czy też ryby – wymienia. 
      W tym roku podczas wspólnej wigilii było napraw-
dę wyjątkowo. Zanim połamano się opłatkiem, blisko 
dwieście osób zostało zaproszonych na niezwykły kon-
cert. Rozpoczął się on od jasełek w wykonaniu grupy te-
atralnej ze Szkoły Podstawowej w Nowinach. Następnie 
z koncertem kolęd wystąpił zespół „Tu i Teraz”. – Idea 
organizowania spotkań wigilijnych dla osób starszych  
i samotnych w gminie Sitkówka-Nowiny jest już trady- 
cją – potwierdza wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz. W tym roku, chcieliśmy wyjątko-
wo umilić wszystkim ten świąteczny czas bogatym pro-
gramem artystycznym. Dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Nowinach pięknie zaprezentowały się w przedsta-
wieniu jasełkowym, które myślę nie jednemu zakręciło 
łezkę w oku.

świat sam i odchodzi sam – mówił Zenon Janus, wice-
starosta Powiatu Kieleckiego. – Życzę wszystkim wiele 
wiary, siły i życzliwości ludzkiej i tego, aby nigdy nie 
zatracić nadziei – życzył zebranym wicestarosta Zenon 
Janus.
     Po zakończonym koncercie udano się na wieczerze 
wigilijną, podczas której ks. Józef Kubicza, proboszcz 
parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach, poświę-
cił opłatek i przypomniał zebranym o idei świąt Bożego 
Narodzenia.
  Ponad dwieście osób spotkało się na stołówce  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, aby  
wspólnie połamać się opłatkiem. Wigilię dla  
starszych i samotnych osób z terenu gminy Sitkówka-
Nowiny zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Tegoroczne wigilijne ucztowanie przebiegło  
w miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze.

  Duże wrażenie zrobił również koncert kolęd  
w wykonaniu naszych rodzimych, bardzo uzdol-
nionych artystów, z którymi chętnie śpiewała rów-
nież cała sala, jednocząc się tym samym w tym wy-
jątkowym okresie – dodaje wójt Nowaczkiewicz.  
   O słuszności idei spotkań opłatkowych dla osób 
starszych i samotnych mówił obecny podczas uroczy-
stości wigilijnej wicestarosta kielecki Zenon Janus. –  
Człowiek przychodzi na

Agnieszka Olech
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Susz wigilijny, świeże ryby, a nawet miody
    Nie zawiedli też wystawcy z całego województwa, 
u których można było zakupić produkty najwyższej  
klasy i zrobić zaopatrzenie na świąteczny stół. Wśród  
wystawców można było znaleźć stoisko z przepysznymi 
specjałami z karpia – paszte- 

tem i krokietami, a także świeżą rybą. Dla smakoszy 
potraw mięsnych przygotowane zostało stoisko ze 
swojskim jadłem – 12 gatunków pachnących świeżo-
ścią wędlin, kiełbas i mięsa kusiło swoim aromatem.  
Na wielbicieli słodyczy czekały pięknie dekorowane 
świąteczne ciasteczka maślane, które nie tylko można 
było zjeść, ale również powiesić na domowym świą-
tecznym drzewku. Na jednym ze stoisk można też było 
zakupić smaczne owoce i susz na wigilijny kompot. 

      Degustacja wigilijnych potraw, bożonarodzeniowy 
kiermasz rękodzieła artystycznego, wspólne kolędo-
wanie, bicie rekordu w liczbie kolędujących Świętych 
Mikołajów i charytatywna aukcja – tak wyglądał te-
goroczny wielki kiermasz Bożonarodzeniowy zorgani-
zowany przed Urzędem Gminy w Nowinach. Nie za-
brakło życzeń i ciepłej, bożonarodzeniowej atmosfery.

  W poprzednich latach były już organizowane  
podobne kiermasze, ale nigdy na taką dużą skalę 
– tłumaczy Edyta Bobryk kierownik do spraw kultu-
ry w Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” w Sitków-
ce-Nowinach, pomysłodawczyni imprezy. – Widzia-
łam podobne kiermasze w wielkich miastach,  
w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Zauroczyła mnie at-
mosfera. Coś takiego na pewno spodoba się także u nas 
– mówi Edyta Bobryk.

Dało się poczuć świąteczną atmosferę
     Trzeba przyznać, że kiermasz zauroczył wszystkich,  
a przewinęły się tu prawdziwe tłumy. – Poprzednie 
kiermasze nie były organizowane z takim rozmachem 
– przyznaje wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Chcieliśmy wyjść z kiermaszem  
na zewnątrz do ludzi. Okazało się to strzałem w dziesiąt-
kę, bo przyszło naprawdę wielu mieszkańców. Wspól-
ne kolędowanie zdecydowanie integruje społeczność,  
a o to nam przede wszystkim chodzi. Myślę, że każdy, 
kto odwiedził nasz kiermasz bożonarodzeniowy wczuł 
się w magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia – 
podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Potrawy wigilijne z wyśmienitym smakiem
     A magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
można było poczuć tu dosłownie na każdym kroku. 
Kiermasz bożonarodzeniowy nie mógł obyć się bez 
degustacji świątecznych potraw. Można było spró-
bować wigilijnych pierożków z kapustą i grzybami, 
czy ryby pod każdą postacią. Furorę robiły krokie-
ty z karpia, kapusta z grochem, smakowite ciasta,  
a nawet domowe nalewki. Wszystko to przygotowane 
zostało przez Panie z kół gospodyń wiejskich z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny.

Rękodzieło artystyczne zachwycało swoim 
kunsztem
     Na stoiskach oprócz potraw każdy mógł nabyć rów-
nież piękne świąteczne ozdoby, bombki i stroiki ręcznie 
wykonane przez lokalnych artystów oraz uczniów szkół, 
zespoły i koła gospodyń z terenu Gminy Sitkówka-No-
winy, dzieci i młodzież z Klubu Miniaturka i ze Świetli-
cy Środowiskowej w Nowinach, podopiecznych WTZ  
Zgórsko i WTZ Fanisławice. Stragany wystawiły także 
sekcje artystyczne i każda szkoła z terenu gminy. Nie za-
brakło też pięknej biżuterii i kosmetyków.

Akcja charytatywna z ogromnym sukcesem
     Podczas kiermaszu przez cały czas śpiewano kolędy 
i prowadzono licytację na rzecz chorego Jasia z Kowa-
li. Licytację osobiście poprowadził wójt Sebastian No-
waczkiewicz, który w tej roli sprawdził się znakomicie. 
Mieszkańcy z chęcią licytowali wystawione przez ar-
tystów rękodzieła świąteczne i tak wspólnymi siłami 
udało się uzbierać ponad 1600 złotych. – Te pieniądze 
ogromnie przydadzą się rodzicom Jasia – podkreślała 
dziękując jednocześnie wszystkim ludziom dobrej woli 
radna Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Renata Posłowska, 
która jest odpowiedzialna za akcję zbiórki pieniędzy na 
chorego chłopca. – Trzyletni Jaś Stępień z Kowali 9 lip-
ca 2015 roku przeszedł operację usunięcia guza mózgu. 
Po długim oczekiwaniu na wyniki badań okazało się, że 
to guz III stopnia złośliwości, bardzo wysokiego. Teraz 
Jasia i jego rodziców czeka ciężka walka z trudnym prze-
ciwnikiem. Jaś jest po pierwszym cyklu chemioterapii. 
Przed nim przynajmniej jeszcze 11 cykli z przerwami na 
33 radioterapie – wylicza radna Renata Posłowska. –  
W wyniku operacji chłopiec przestał siedzieć, cho-
dzić, nie jest w stanie utrzymać sztywno głowy. Reha-
bilitacja i leczenie onkologiczne są bardzo kosztowne 
i przekraczają możliwości finansowe rodziców. Z tego 
miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim za-
angażowanym w dzisiejszą zbiórkę – dziękowała radna 
Posłowska.

Kolędowało blisko stu Mikołajów
   Kiermasz stał się także doskonałą okazją do za- 
prezentowania wokalnego artystów z terenu gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. Wraz z nimi kolędy śpiewali sa-
morządowcy, pracownicy Urzędu Gminy i oczywiście 
mieszkańcy. Próbowano też pobić rekord Kolędujących 
Mikołajów, których naliczono blisko stu.
Bez wątpienia to wydarzenie na długo zapadnie w pa-
mięci jego uczestników. Jak już zapowiedziano, Bożona-
rodzeniowy Kiermasz na stałe wpisze się już w kalen-
darz wydarzeń kulturalnych gminy Sitkówka-Nowiny.
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