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„Świąt pachnących choinką i piernikami,
niepowtarzalnej atmosfery przy wigilijnym stole,

w sercu miejsca dla wszystkich,zmian na lepsze, dobrych rozwiązań,
wiary, szacunku, szczęśliwych dni i błogosławieństwa Bożego" 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz

wraz z pracownikami Urzędu

Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
Zofia Duchniak

wraz z radnymi i sołtysami

Niech nadchodzący świąteczny czas napełni wszystkich
radością, ciepłem i życzliwością,

a nadchodzący Nowy 2018 Rok  okaże się dla Państwa łaskawy.
Życzymy Państwu zdrowia, spełnienia marzeń

i wytrwałości w dążeniu do celu
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Szanowni Państwo!

Grudzień to czas podsumowań mijającego roku. Do-
konując takiej analizy dostrzegamy, co było dobre, 
co wymagać będzie naszej szczególnej uwagi, a co 
zakończyło się fiaskiem.

Z pewnością jeszcze wielokrotnie na łamach „Głosu 
Nowin" będziemy Państwa infrmować o tym, co wy-
darzyło sie w gminie w ciągu ostatniego roku, jednak 
już teraz z pewnością mogę stwierdzić, że był to do-
bry rok dla naszej gminy i jej mieszkańców.

Rozpoczęliśmy wielomilionowe inwestycje, na któ-
rych wszystkim nam zależy, m.in. budowę Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowinach, przebudowę stadio-
nu czy modernizację osiedlowej kotłowni. Nie bez 
znaczenia pozostają inwestycje, jakie realizujemy 
w sołectwach, mające wpływ na codzienność: prze-
budowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego, dopo-
sażenie szkół czy remiz strażackich. To wszystko nie 
udałoby się bez Państwa wsparcia i konsultacji z Pań-
stwa strony, za co serdecznie pragnę podziekować.

Dziś, u schyłku 2017 r. z optymizmem patrzę w przy-
szłość, wierząc w to, że w nadchodzącym roku zre-
alizujemy kolejne inwestycje i projekty ważne dla 
mieszkańców naszej gminy. Mam nadzieję, że będzie 
on równie pomyślny, co ten mijający.

Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku!

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Autorem wiersza „Życzenia", jaki znalazł się na okładce 
grudniowego „Głosu Nowin" jest Pani Lidia Jędrocha-
-Kubicka.
Autorem zdjecia, jakie znalazło się na okładce kwietnio-
wego „Głosu Nowin" jest Pani Dominika Wiśniewska ze 
Studia Fotomorfoza. Jej prace można obejrzeć na stro-
nie internetowej www.fotomorfoza.pl oraz fanpage'u 
na Facebooku @studiofotomorfoza.
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radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk 

wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus 

radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka

„Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. 
Jan Apostoł w krótkich słowach głosi spełnienie się 
odwiecznej obietnicy Bożej.

Obietnicy danej już w raju: „wprowadzam nieprzyjaźń 
między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje 
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę a ty zmiażdżysz 
mu pietę” (Rdz 3,15). Obietnica ta w kolejnych wiekach 
była coraz częściej przepowiadana i precyzowana przez 
proroków. Boże Narodzenie jest wypełnieniem wszyst-
kich zapowiedzi o Mesjaszu zawartych w Starym Testa-
mencie. Długi był pierwszy adwent, czas oczekiwania, 
tysiące lat. „Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło 
ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, 
co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Mt 13,17)  - mówił Jezus.

My żyjemy w czasach, w których Boży Syn, Zbawiciel 
świata jest pośród nas. Z tego powodu mamy prawo 
być szczęśliwi. To szczęście zależne jest jednak od na-
szego przygotowania i przeżycia świąt. W święta rado-
śnie witamy Boga w małej dziecinie. Witamy, śpiewa-
my kolędy ale czy Go przyjmujemy? Święty Jan mówi: 
„przyszło do swojej własności a swoi Go nie przyjęli”      
(J 1,11). Nie rozpoznali w Nim obiecanego Mesjasza, 
Syna Bożego. Nie rozpoznali i nie przyjęli Bożej miłości, 
która jest tak piękna i zarazem prosta. Witamy Boga w  
małej dziecinie, a mimo to tak często zamykamy przed 
Nim drzwi naszych rodzin, naszych domów, naszych 
serc. Potrafimy nie otwierać nawet wtedy, gdy On do 
drzwi puka. Czasem potrzeba tak niewiele, by coś zmie-
nić, by On prawdziwie narodził się w naszym życiu. Ser-

ce czyste, serce pokorne, skruszone, wdzięczne, otwar-
te, oto tajemnica naszych przygotowań i naszych świąt, 
naszych przeżyć i naszego ubogacenia się darami, które 
niesie ze sobą nowonarodzone Dziecię.

Jezus chce się dzielić swoją miłością, byśmy umieli ko-
chać, swoim miłosierdziem, byśmy umieli przebaczać, 
swoim pokojem i dobrocią, byśmy byli wspaniałomyśl-
ni w mówieniu i działaniu. Jakże jest potrzebny Jezus              
w naszych rodzinach, sąsiedztwach, miejscach pracy 
i nauki, aby relacje między nami były przyjazne, szcze-
re, budujące, opromienione Bożą miłością i dobrocią. 
Bywa, że zbyt wiele jest łez, niepotrzebnych zranień, 
obojętności, zdradzieckich i nieuczciwych działań. To są 
oznaki ciemności, które potrzebują prawdziwego świa-
tła, Boga, Ewangelii. Jezus rodzi się dla nas, abyśmy i my 
odradzali się w naszym człowieczeństwie. Pięknego, 
bożego człowieczeństwa w nas, potrzebują nasze ro-
dziny, żony, mężowie, dzieci, ludzie starsi i chorzy. Czy 
patrząc na nas, na naszą postawę zauważą, że jest Boże 
narodzenie, to prawdziwe, serdeczne, zmieniające ser-
ce, czyniące go szlachetnym i wrażliwym? Niech Boża 
dziecina ogarnia nas swoim światłem, obdarza zrozu-
mieniem, niech pobudza w nas jak najlepsze intencje, 
aby radość nasza, naszych najbliższych, naszych rodzin 
była pełna, prawdziwie Boża tak w te święta jak i w po-
zostałe dni Nowego Roku. Szczęść Boże.
       
  ks. Józef Kubicza

proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela
w Nowinach

Zamyślenia nad Bożym Narodzeniem
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Inwestycje drogowe
Bezpieczeństwo na drogach i poprawa komfortu 
przemieszczania się stanowi priorytet działań gminy 
Sitkówka-Nowiny. Wydatki inwestycyjne na budowę 
i modernizację dróg są jednym z najistotniejszych 
elementów budżetu gminy. Zaangażowanie budżetu 
w tym zakresie na koniec października wyniosło po-
nad 1,5 mln zł, jednak najważniejsze inwestycje do-
piero się rozpoczynają.

Całkiem nowy układ komunikacyjny w Szewcach
Przebudowa ul. Wapieniowej w Szewcach jest jednym 
z elementów kompleksowej rozbudowy układu komu-
nikacyjnego w miejscowości Szewce. Wykonawcą in-
westycji będzie Zakład Robót Drogowych DUKT, a jej 
wartość wyniesie 691 tys. zł. Termin realizacji upływa 
31 lipca 2018 r. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 
5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik dla 
pieszych, zjazdy indywidualne oraz powierzchniowe 
odwodnienie drogi. Wraz z drogą wybudowane będzie 
oświetlenie uliczne. - Zarówno w Szewcach, jak i pozo-
stałych sołectwach naszej gminy przybywa mieszkań-
ców. Dotychczas dojazd do nowo budowanych domów 
odbywał się po drogach tłuczniowych - wyjaśnia wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz - W 2017 r. opraco-
waliśmy dokumentację projektową przebudowy drogi 
gminnej w ul. Wapieniowej, Ołowianej, Dolomitowej, 
Kwarcytowej, Cynkowej, Rajskiej, przedłużenia ul. Mar-
murowej.  Prace budowlane rozpoczną się na początku 
2018 r. - dodaje wójt.

Odbiory robót w Zagrodach
Zakończono przebudowę drogi gminnej na ul. Jałowco-
wej w miejscowości Zagrody wraz z budową oświetle-
nia ulicznego i odcinka kanalizacji sanitarnej. Inwesty-
cja objęła roboty drogowe: budowę jezdni, chodników, 
zjazdów indywidualnych oraz odwodnienia w ul. Ja-
łowcowej oraz w części ulic: Leszczynowej i Jagodowej, 
a także budowę oświetlenia i kanalizacji sanitarnej w ul. 
Jałowcowej. Wartość inwestycji wynosi 966 tys. zł.
To nie wszystkie inwestycje drogowe w sołectwie Zgór-
sko-Zagrody. Wyłoniono wykonawcę robót przebudo-
wy dróg gminnych w ul. Dębowej, Jaśminowej, Mali-
nowej w msc. Zgórsko. Będzie nim konsorcjum Anglet 
Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstw Robót Drogowo-Mosto-
wych Karol Cieśla, które za kwotę 1,1 mln zł  wykona 
jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki 

dla pieszych, zjazdy indywidualne oraz powierzchnio-
we odwodnienie drogi, a także oświetlenie uliczne. In-
westycja zakończy się do 31 maja 2018 r.

Ważna inwestycja w Woli Murowanej
W ostatnich dniach wyłoniono także wykonawcę prze-
budowy drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 
524 w miejscowości Wola Murowana wraz z budową 
oświetlenia ulicznego. Został nim Zakład Robót Drogo-
wych DUKT, który do dnia 31 maja 2018 r. za kwotę 574 
tys. zł wykona jezdnię o szerokości 5 m o nawierzch-
ni z betonu asfaltowego, chodnik dla pieszych, a także 
zjazdy indywidualne oraz powierzchniowe odwodnie-
nie drogi. Wzdłuż drogi zostanie wybudowane oświe-
tlenie uliczne. - Ulica Wspólna, o której mówimy, była 
jedyną drogą w Woli Murowanej utwardzoną tłucz-
niem, pozostałe drogi mają nawierzchnie asfaltową - 
mówi zastępca wójta gminy Łukasz Barwinek. - Teraz 
to się zmieni i mieszkańcy położonych przy niej domów 
będą mgli korzystać z bezpiecznej i komfortowej drogi 
- dodaje.

 We współpracy z powiatem kieleckim
We współpracy z powiatem kieleckim realizowana jest 
inwestycja polegająca na przebudowie drogi powia-
towej nr 0376T Brzeziny-Bilcza (Podgórze) przez miej-
scowość Kowala na odcinku od skrzyżowania z drogą 
gminną (ul. Podgórze) do skrzyżowania z drogą powia-
tową nr 0374T. Gmina udzieliła powiatowi kieleckie-
mu dotacji w kwocie kwotę 450 tys. na realizację ro-
bót obejmujących odnowę nawierzchni i poszerzenie 
jezdni na całej szerokości, budowę przyjezdniowych 
obustronnych chodników z kostki brukowej betonowej 
oraz wykonanie robót odwodnieniowych. Powiatowy 
Zarząd Dróg wyłonił już wykonawcę robót i, przy sprzy-
jających warunkach pogodowych, wkrótce rozpocznie 
się ich realizacja.

W ramach udzielonej dotacji w wysokości 60.000,00 zł 
dla powiatu kieleckiego realizowany jest projekt prze-
budowy drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce. 
Realizacja robót budowlano-montażowych z udziałem 
środków finansowych Gminy, planowana jest w 2018 r.
 

Marta Herbergier

Dukt przebuduje drogi w Woli Murowanej oraz w Szewcach.

Na ulicy Jałowcowej w Zagrodach jest już asfalt i chodniki.
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Przedszkole w Nowinach z dofinansowaniem

Zakończono zadanie „Rozbudowa przedszkola samo-
rządowego im. „Pluszowego Misia” w Nowinach”.

21.09.2017r. gmina Sitkówka-Nowin zawarła umowę 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Święto-
krzyskiego na dofinansowanie inwestycji w wysokości 
75% jej wartości, tj. 787.500,00 zł. Całkowita wartość 
inwestycji to kwota 1.050.000,01 zł. Projekt polega 
na rozbudowie budynku samorządowego przedszkola 
im. Pluszowego Misia w Nowinach wraz z zagospoda-
rowaniem terenu. Przedmiotowa rozbudowana część 
przedszkola przylega bezpośrednio do części gospodar-
czej istniejącego budynku. Połączona jest łącznikiem 
zaprojektowanym na przedłużeniu istniejącego koryta-
rza. Funkcja całego obiektu nie ulegnie zmianie - w roz-
budowywanej części  zlokalizowane są dwa oddziały 
przedszkolne na łączną liczbę 50 dzieci, uzupełniające 
funkcję obiektu. Dostawa produktów do kuchni przed-
szkola, odbiór śmieci, dojazd i dojście do przedszkola 
-pozostają bez zmian. Cały obiekt jest przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia 
z projektowanej rozbudowy dostępne są z korytarza 
części istniejącej, który dostępny jest bezpośrednio 
z ciągu pieszego  przed istniejącym wejściem głównym.
Projekt pn. „Rozbudowa przedszkola samorządowego 

im. „Pluszowego Misia w Nowinach” to jedno z wielu 
działań gminy zmierzających do rozwoju gminy, utwo-
rzenia nowych miejsc przedszkolnych i tym samym 
podniesienia standardu życia mieszkańców gminy oraz 
regionu.
Celami szczegółowymi działania 7.4 RPOWŚ są:
• Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa 
zawodowego oraz szkół.
• Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej.
• Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa 
wyższego i wyższego zawodowego
Celem szczegółowym  przedmiotowej inwestycji jest 
poprawa dostępności infrastruktury przedszkolnej. Roz-
budowa ośrodka edukacji przedszkolnej jest dla Gminy 
Sitkówka-Nowiny jedną z  priorytetowych inwestycji.  
Gmina Sitkówka-Nowiny ze względu na swe położenie 
(gmina podmiejska Kielc) ma dodatnie saldo migracji. 
Napływ ludności w przeważającej części dotyczy mło-
dych małżeństw, które na terenie gminy znajdują pracę 
i poszukują dla swoich dzieci przedszkola gwarantują-
cego odpowiedni czas pobytu, warunki lokalowe i wy-
soki poziom edukacji.

Witold Mroczek

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz zawarł umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. na re-
alizację zadania "Utworzenie terenów inwestycyjnych 
przy ul. Przemysłowej w Nowinach - roboty rozbiór-
kowe, budowa sieci wod-kan oraz budowa dróg we-
wnętrznych". Wartość umowy wynosi 7,3 mln zł.

Na terenie o powierzchni niemal 8 ha zostaną wybu-
rzone istniejące konstrukcje betonowe, powstanie sieć 
wod-kan oraz drogi wewnętrzne. - W latach 80-tych 
ubiegłego wieku miała powstać tu Fabryka Tlenku Gli-

nu, jednak roboty zostały przerwane na etapie realizacji 
- wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. Przez 
te wszystkie lata nie zrobiono nic, by miejsce to upo-
rządkować: konstrukcje betonowe odstraszają swym 
wyglądem, a  sam teren może stanowić zagrożenie dla 
przebywających tu osób. Gminie udało się uzyskać do-
finansowanie w kwocie 4,5 mln zł z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 na utworzenie terenów inwestycyj-
nych, dzięki czemu w niedługim czasie przedsiębiorcy 
będą mogli tu budować swoje nowe siedziby. Mam na-
dzieję, że, dzięki atrakcyjnej ofercie gminy skierowanej 
do małych i średnich przedsiębiorstw, chętnych będzie 
naprawdę wielu - dodaje wójt.

Roboty rozpoczną się od rozbiórki istniejących obiek-
tów przemysłowych, głównie żelbetowych konstrukcji 
wsporczych pod urządzenia i maszyny. Teren zostanie 
uporządkowany, a następnie wybudowana zostanie 
sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz deszczowa. Po-
wstaną również drogi wewnętrzne o łącznej długo-
ści około 1350 m oraz powierzchni wraz z parkingami 
14980 m2.

Prace rozpoczną się już niebawem i potrwają                             
do 8 czerwca 2018 r.

Marta Herbergier

Do wyburzenia - już wkrótce po słynnych „betonach" nie 
zostanie żaden ślad.
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Samorząd i biznes - spotkanie z przedsiębiorcami
Prywatne firmy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny to 
miejsca pracy, lepsza koniunktura, bogatsi mieszkań-
cy i zasobniejsza gmina. Warto znać ich oczekiwania 
przedsiębiorców i wspierać rozwój ich firm. Z myślą 
o tym gmina Sitkówka-Nowiny zorganizowała spotka-
nie „Samorząd i biznes”.

Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2017 r. w auli Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Miało ono 
celu wymianę doświadczeń i wiedzy w sprawach waż-
nych dla rozwoju, a także poznanie potrzeb i oczekiwań 
ze strony przedsiębiorców.

Kierunki rozwoju gminy
Spotkanie rozpoczął wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
który po powitaniu gości zaprezentował dotychczaso-
we działania gminy w zakresie przedsiębiorczości, naj-
ważniejsze inwestycje oraz działające na terenie gminy 
stowarzyszenia. Przedsiębiorcy z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny mogą liczyć na pomoc de minimis polega-
jącą na zwolnieniu od podatku na okres od 1 do 3 lat, 
najniższe podatki w powiecie kieleckim, a także pro-
mocję podejmowanych działań gospodarczych. Polega 
ona  m.in. na utworzeniu bazy przedsiębiorców, publi-
kacji informacji o przedsiębiorcach w „Głosie Nowin” 
czy wsparciu finansowym poprzez LGD „Perły Czarnej 
Nidy”. Szczególną uwagę wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz poświęcił rewitalizacji terenów poprzemysłowych, 
które obecnie zostaną przekształcone w tereny inwe-
stycyjne, na których powstaną hale magazynowe i biu-
rowce. A wszystko to już niebawem - termin realizacji 
inwestycji upływa w czerwcu przyszłego roku.

Wsparcie pożyczką
Zastępca prezesa zarządu Funduszu Pożyczkowego 
Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos przedsta-
wił możliwości wsparcia inwestycyjnego i prorozwo-
jowego, jakie oferuje przedsiębiorcom Fundusz. Fun-
dusz Pożyczkowy to alternatywna forma finansowania 
przedsiębiorstw Jest w 100% spółką samorządu woje-
wództwa świętokrzyskiego, dysponuje 51 mln kapitału 
pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 
który będzie kontynuowany do 2016 roku. Obecnie 
ma uruchomione pożyczki na łączną kwotę 145 mln zł. 
Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swo-

ją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Maksymalna kwota pożyczki, jakiej może udzielić Fun-
dusz to 1.500.000 zł. Marek Gos przedstawił również 
koszty oraz zasady udzielanych pożyczek.

LGD-owe wsparcie
Instytucją, która aktywnie wspiera przedsiębiorców 
z terenu gmin Sitkówka-Nowiny, Morawica i Chęciny 
jest Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”. Dzia-
ła ona od 17 czerwca 2008 roku i ma na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców terenu LGD. Prezes LGD Mar-
cin Dziewięcki przedstawił projekty, jakie w ostatnim 
czasie realizowała LGD, m.in. organizację warsztatów 
zawodowych dla mieszkańców, projekt pn. „Jestem ak-
tywny - będę przedsiębiorcą”, „Rozwijanie działalności 
gospodarczej PROW 2014-2020”, „Podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej PROW 2014-2020” czy „LGD-ow-
skie wsparcie w biznesowym starcie”. W najbliższym 
czasie LGD zamierza uruchomić tzw. kreator przedsię-
biorczości, w  którym będzie można uzyskać pomoc 
prawną i księgową, a także wziąć udział w licznych szko-
leniach tematycznych.

Oferta WFOŚiGW w Kielcach
Głównym celem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Kielcach jest wspieranie przedsięwzięć 
zawartych w priorytetach dziedzinowych, które objęte 
zostały dofinansowaniem ze środków UE i innych źró-
deł zagranicznych. Informację o dofinansowaniu zadań 
ze środków WFOŚiGW przedstawił zastępca prezesa za-
rządu Mariusz Goraj. Szczególną uwagę poświęcił pro-
gramom edukacji ekologicznej, w których w tym roku 
brała udział również gmina Sitkówka-Nowiny, a także 
programowi „Zorza”, którego celem jest ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez moderni-
zację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odna-
wialnych źródeł energii oraz termomodernizację bu-
dynków.

Prezentacja stowarzyszeń z terenu gminy
Wprawdzie wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz przedstawił wcześniej działające                     
na terenie stowarzyszenia, jednak dwa z nich - prężnie 
działające kluby sportowe GKS Futsal Nowiny oraz GKS 
Nowiny postanowiły zaprezentować przed przedsię-
biorcami swoją ofertę dla sponsorów klubów. Jest to 

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców.

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił koncepcję roz-
woju gminy.
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Spotkanie z Lafarge Holcim
Choć Lafarge Holcim podjął szereg działań związanych 
z redukcją zapylenia i hałasu, mieszkańcy naszej gmi-
ny wciąż skarżą się na uciążliwość zakładu w Radko-
wicach.

Gmina Sitkówka-Nowiny zainicjowała dialog między 
przedsiębiorstwem a mieszkańcami - spotkania odbyły 
się w październiku 2016 roku oraz w marcu 2017 roku. 
Kolejne miało miejsce 5 grudnia 2017 r. w remizie OSP 
Wola Murowana. Miało ono na celu wypracowanie 
konsensusu w sprawie kolejnych działań, jakie może 
podjąć kopalnia, by zminimalizować negatywne oddzia-
ływanie na otoczenie.

- Chcemy być dobrym sąsiadem, żyć w zgodzie ze 
społecznościami lokalnymi i wspólnie działać razem z 
nimi, aby wszystkim żyło się lepiej i wygodniej. Zawsze 
staramy się szczerze i otwarcie rozmawiać z ludźmi, z 
którymi współpracujemy. To podstawa prawdziwych 
relacji i sukcesu Lafarge w Polsce. Dlatego zanim usta-
limy, co możemy zrobić razem i jakie działania lokalne 
wesprzeć, uważnie słuchamy. Dowiadujemy się co dla 
lokalnych społeczności jest ważne i czego one od nas 
oczekują - mówi Przemysław Podsiedlik kierownik Ko-
palni Dolomitu Radkowice.

W trakcie spotkania mieszkańcy podnosili w szczegól-
ności kwestie nadmiernego pylenia w okresie letnim 
ora zuciążliwości hałasu, jaki wydobywa się z zakładu. 
Obecni na spotkaniu przedstawiciele kopalni zobowią-

zali się do podjęcia działań mających zredukować te 
uciążliwości.

W styczniu 2018 r. odbędzie sie kolejne spotkanie - tym 
razem z przedstawicielami Trzuskawicy S.A. Będzie ono 
miało miejsce 16 stycznia o godz. 16.00 na sali BHP w 
siedzibie Trzuskawica S.A. w miejscowości Sitkówka 24.

Marta Herbergier

Spotkanie z przedstawicielami Lafarge Holcim.

doskonała okazja do prezentacji firmy i kształtowania 
jej pozytywnego wizerunku. Przedstawiciele klubów 
podkreślali, że ich działalność wykracza poza granice 
województwa świętokrzyskiego, a sposób docierania 
odbiorów poprzez media społecznościowe, nadruki na 
koszulkach i banerach okazują się naprawdę skuteczne.

W trosce o zdrowie kobiet
Katarzyna Zapała, przedstawicielka stowarzyszenia 
PROREW, zaprezentowała założenia akcji „Rak to twój 
biznes. Firmy przeciw nowotworom”. Jest ona skiero-
wana do pracodawców z terenu Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego i realizowana będzie przez Stowarzy-
szenie PROREW wraz z partnerami w ramach projek-

tów „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” i „Je-
stem kobietą, więc idę. Cytologia”. Inicjatywa ma na 
celu zwiększenie świadomości kobiet o systematycznej 
potrzebie badań profilaktycznych piersi oraz szyjki macicy 
i jajników.

Inicjatywa powstania forum pracodawców
Z inicjatywą zawiązania forum pracodawców gminy 
Sitkówka-Nowiny wystąpił Dariusz Stępień prezes koła 
nr 9 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ, którego siedziba znajduje się w gminie Sitkówka-
-Nowiny. - Na co dzień jestem pracodawcą, wiem, jak 
wiele dobrego takie stowarzyszenie może zdziałać, za-
równo dla swoich członków, jak i lokalnej społeczności. 
To nie tylko wspólny lobbing na rzecz przedsiębiorców 
i wspieranie się, ale również wymiana poglądów i ini-
cjatywy zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości - 
mówił o swoim pomyśle Dariusz Stępień.

Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na mniej 
formalne spotkanie świąteczno-noworoczne. Stało się 
ono nie tylko okazją do złożenia sobie życzeń, ale rów-
nież omówienia tematów podatków lokalnych, ulg po-
datkowych oraz innych, istotnych dla przedsiębiorców, 
zagadnień. - Cieszę się, że na naszą propozycję spotka-
nia odpowiedziało tak wielu przedsiębiorców. Mam na-
dzieję, że będzie to pierwszy krok w kierunku stworze-
nia wspólnej platformy komunikacji, dzięki której gmina 
SItkówka-Nowiny stanie się jeszcze bardziej otwarta na 
rozwój przedsiębiorczosci - mówił wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz po zakończeniu spotkania.

Marta Herbergier

Dariusz Stępień zainicjował powstanie forum
przedsiębiorców.
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Gmina Sitkówka-Nowiny z tytułem Samorządowe-
go Lidera Edukacji
Gmina Sitkówka-Nowiny została wyróżniona za po-
dejmowanie efektywnych, innowacyjnych i nowator-
skich rozwiązań w dziedzinie lokalnej polityki edukacji 
i zarządzania oświatą zdobywając Certyfikat Samorzą-
dowy Lider Edukacji 2017 w VII edycji Ogólnopolskie-
go Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorząd-
nych Województw "Samorządowy Lider Edukacji". 

Jednocześnie gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała wy-
różnienie specjalne „Primus” jako jedna z gmin, które 
w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę 
punktów rankingowych. Nagrody podczas  Wielkiej Gali 
Finałowej 9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego odebrał wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz.
- Choć znajdujemy się w trudnym okresie reformy szkol-
nictwa i przed samorządami spore wyzwania w tym 
zakresie, gmin Sitkówka-Nowiny stara się, by zapew-
nić dzieciom i młodzieży jak najwyższy poziom naucza-
nia. Inwestowanie w rozwój i edukację najmłodszych 
to kształtowanie odpowiedzialnych i zaangażowanych 
obywateli. Zagadnienie to jest mi szczególnie bliskie, 
dlatego jako gmina podejmujemy szereg działań, aby 
zagwarantować uczniom edukację na jak najwyższym 
poziomie oraz w sprzyjających warunkach – mówił wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz tuż 
po otrzymaniu nagrody.

Wśród najważniejszych osiągnięć w dziedzinie polityki 
oświatowej w okresie ostatnich 12 miesięcy wójt wy-
mienia działania w zakresie rozwijania kompetencji 
czytelniczych wśród dzieci, realizację programu DSD 
oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci 
i młodzieży. - Zapewniamy dostęp uczniów do tablic 
multimedialnych i laptopów szklonych nie tylko pod-
czas zajęć, ale także w czasie przebywania na świetlicy. 
Wyposażamy pracownie komputerowe w nowoczesny 
sprzęt i dbamy o wdrażanie nowoczesnych systemów 
nauczania w tym zakresie, jak chociażby nauka kodo-
wania - wyjaśnia wójt.

Gmina finansuje zajęcia dodatkowe dla dzieci: gimna-
stykę korekcyjną, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne, 

obowiązkową naukę języka niemieckiego jako drugie-
go języka dla klas IV-VII czy  naukę pływania. Wspiera 
rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych 
poprzez dodatkowe godziny na matematykę i przyrodę 
oraz wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt kompu-
terowy i audiowizualny. Uczniowie uczestniczą w wielu 
projektach edukacyjnych, zarówno o znaczeniu lokal-
nym, jak „Listy do Ziemi” - impreza ekologiczno-eduka-
cyjna, otwarcie „Ogrodu doświadczeń”, zajęcia projek-
towe zatytułowane „Various ways of learning English” 
w ramach programu English Teaching, ale także w mię-
dzynarodowych projektach wspierających naukę języ-
ków obcych: ERASMUS +, DSE. Urozmaiceniem zajęć są 
lekcje poza szkołą oraz współpraca z uczelniami: Uni-
wersytetem Rolniczym w Krakowie, Wszechnicą Święto-
krzyską, UJK Kielce. Dzięki współpracy z UR w Krakowie 
powstał „Uniwersytet dla dzieci i młodzieży”. Wspiera-
jąc młode talenty i rozwój zainteresowań gmina finan-
suje pozaszkolne zajęcia dodatkowe, a także przezna-
cza pieniądze na organizację czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii i wakacji.
Nie bez znaczenia pozostaje modernizacja  i podnosze-
nie jakości  infrastruktury budowlanej placówek  oraz  
zaplecza sportowego i dydaktycznego. Tylko w 2016 r. na te za-
dania gmina przeznaczyła kwotę 1,8 mln zł, zaś w 2017 
zamierza przeznaczyć ponad 2,1 mln zł. Tym samym 
gmina dba nie tylko o komfort nauczania, ale wspiera 
również rozwój fizyczny uczniów poprzez udział dzieci 
w różnorodnych zajęciach sportowych z wykorzysta-
niem nowoczesnych, wciąż modernizowanych obiek-
tów sportowych i placów zabaw.

Jednak komfort to nie wszystko, dlatego gmina Sitków-
ka-Nowiny postawiła również na bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży realizując szereg programów profilaktycz-
nych czy prozdrowotnych. Należy wymienić tu choćby 
program „Bezpieczna +" oraz „Bezpieczna i Przyjazna 
Szkoła" w ZSP w Nowinach, mające wzmacniać inte-
grację środowiska uczniowskiego czy projekt „Cyfro-
wobezpieczni" w tej samej szkole, a także ogólnopolski 
projekt pt. „Bezpieczna Szkoła, Bezpieczna Przyszłość” 
w ZPI w Kowali. Warto wspomnieć, ze gmina finansu-
je nieodpłatny punkt pomocy psychologicznej, które-
go głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie oraz wykluczaniu społecznemu.

Komisja Certyfikacyjna podkreślała w uzasadnieniu 
swej decyzji, że gmina Sitkówka-Nowiny podejmuje 
działania w pełni transparentne, oparte na głębokiej 
analizie potrzeb edukacyjnych, zarówno w odniesieniu 
do stałego podnoszenia jakości nauczania, jak i inwesty-
cji w posiadaną bazę infrastrukturalną, co ma decydu-
jący wpływ na osiągane wyniki w nauce przez uczniów. 
Komisja złożyła na ręce wójta Sebastiana Nowaczkie-
wicza gratulacje z powodu wdrożenia bez większych 
przeszkód zaleceń centralnej reformy oświatowej oraz 
zaplanowania nowej sieci szkół. Wskazywano, że wójt 
aktywnie wspiera placówki edukacyjne w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych oraz kładzie nacisk na szeroką 
współpracę ze otoczeniem społecznym i akademickim 
celem wypracowania skuteczniejszych technik i metod 
kształcenia.

Tytuł Samorządowego Lidera Edukacji to wyjątkowe wyróż-
nienie.
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„Samorządowy Lider Edukacji” to ogólnopolski konkurs 
dla gmin, powiatów i samorządnych województw, który 
odbywa się cyklicznie od 2011 roku. Konkurs ma cha-
rakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której 
dokonują przedstawiciele świata nauki - profesorowie 
reprezentujący wybrane polskie uczelnie, specjalizujący 
się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształ-
cenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjne-

go. Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest 
identyfikowanie jednostek samorządu terytorialnego 
podejmujących wartościowe, innowacyjne, nowator-
skie inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji oraz pro-
mowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej.

Marta Herbergier

Lider Ekonomii Społecznej
Gmina Sitkówka-Nowiny została wyróżniona podczas 
gali Ekonomii Społecznej, jaka odbyła się 1 grudnia br. 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Podczas gali rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Spo-
łecznej oraz wręczono certyfikat - zakup prospołeczny. 

Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała list gratulacyjny, 
w którym marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas wyraził uznanie dla dobrej współpracy 
władz gminy z podmiotami ekonomii społecznej, za 
jakość i zakres działań na rzecz rozwoju ekonomii spo-
łecznej oraz tworzenia przyjaznego miejsca dla osób 
zagrożonych ekskluzją społeczną.

- To dla nas wyjątkowe wyróżnienie - mówił zastępca 
wójta Łukasz Barwinek tuż po odebraniu listu gratula-
cyjnego. - Naszym priorytetem jest budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego i wspieranie tych, którzy tego 
najbardziej potrzebują. Niezwykle cieszę się, że nasze 
działania w tym zakresie zostały docenione - dodał.

Laureatem konkursu na Lidera Ekonomii Społecznej 
w kategorii samorząd prospołeczny została Gmina 
Starachowice, w kategorii biznes prospołeczny została 
firma Lafarge Cement S.A. Małogoszcz, a w kategorii 
przedsiębiorstwo społeczne została Spółdzielnia Socjal-
na „Tropem Przygody”.

Marta Herbergier

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego

Gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się w gronie wyróżnio-
nych.

W trosce o zdrowie mieszkańców
Przychodnia Nowiny oferuje swoim pacjentom nie 
tylko podstawową opiekę zdrowotną, ale także akcje 
promocji zdrowia, dzięki którym mogą oni skorzystać 
z dodatkowych badań profilaktycznych, a także pogłę-
bić swoją wiedzę w zakresie ochrony zdrowia.

W ostatnim czasie odbyła się tutaj akcja promocji zdro-
wia „Bądź mężczyzną, zbadaj się", która została zorga-
nizowana przez Przychodnię Nowiny wraz z partnerem 
laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o.  Miała ona na celu 
określenie markera nowotworowego PSA oraz stęże-
nia cholesterolu we krwi u mężczyzn po 45 roku życia. 
- Podwyższone poziomy tych wskaźników mogą sygnali-
zować ryzyko poważnych schorzeń prostaty oraz układu 
krążenia. Dlatego też tak ważne są badania przesiewo-
we w tym zakresie. Odpowiednio wcześnie zastosowa-
ne leczenie pozwala utrzymać stan zdrowia na dobrym 
poziomie - podkreśla lekarz Piotr Świetlik prowadzący 
nadzór lekarski nad akcją.
Oznaczanie stężenia PSA w surowicy jest podstawo-
wym badaniem w różnicowaniu łagodnego przerostu 
gruczołu krokowego z rakiem prostaty. Wzrost stężenia 
PSA we krwi może wskazywać na raka prostaty. Każdy 
mężczyzna po 40 roku życia powinien wykonać takie 
badanie, a po 50. roku życia wykonywać je co rok.
W sobotnie przedpołudnie, 18 listopada, Przychodnia 

Nowiny była otwarta dla każdego, kto chciał się zbadać. 
W akcji wzięło udział 222 osób. U części pacjentów 
rozpoznano nieprawidłowości, które wymagały na-
tychmiastowego włączenia farmakoterapii, zmiany 
odżywiania się, a także rozpoczęcia diagnostyki onko-
logicznej. Co ważne, były to osoby bez objawów choro-
bowych, co wskazuje, jak duże znaczenie mają tego ro-
dzaju badania i akcje profilaktyczne. - Zdrowie każdego 
mieszkańca jest dla nas bardzo ważne, dlatego kładzie-
my duży nacisk na profilaktykę w naszej gminie. Mam 
świadomość, że w dzisiejszym, zabieganym świecie, 
trudno jest wygospodarować odrobinę czasu dla sie-
bie, jednak serdecznie do tego namawiam, zwłaszcza, 
że nasi mieszkańcy mają możliwość wykonania badań 
na miejscu. W przyszłości zamierzamy  organizować ko-
lejne akcje promocji zdrowia skierowane do szerokiego 
grona odbiorców  - podkreśla wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz.

Akcja „Bądź mężczyzną, zbadaj się" została w cało-
ści sfinansowana ze środków gminy Sitkówka-Nowiny 
i stanowi element długoterminowych działań mających      
na celu promocję zdrowia wśród mieszkańców.

Jacek Chudzicki
dyrektor Przychodni Nowiny
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Już wkrótce w gminie Sitkówka-Nowiny ruszy program 
„Centrum Asystentury Społecznej - krok w stronę sa-
modzielności”. Porozumienie o współpracy w zakresie 
realizacji programu podpisał wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz z przedstawicielami powiatu kielec-
kiego starostą Michałem Godowskim oraz członkiem 
zarządu Bogdanem Gieradą.

W projekcie, które realizuje Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kielcach bierze w sumie udział osiem 
gmin. Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób 

DPS w Zgórsku z nowym pawilonem
Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz oraz jego zastępca Łukasz Barwinek uczestniczyli 
30 listopada w uroczystym otwarciu nowego pawilo-
nu w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

Budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgór-
sku była konieczna, by zapewnić komfort jego miesz-
kańcom. Zakres robót obejmował realizację pełnego 
zakresu robót związanego z budową budynku, w tym 

platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych. In-
westycję sfinansował powiat kielecki, jej wartość to 
2.684.297,12 zł.

Podczas uroczystego otwarcia dyrektor DPS w Zgórsku 
Zbigniew Szybalski nie ukrywał swej radości. - Potrze-
bowaliśmy tego pawilonu. To dzięki niezwykle udanej 
współpracy z powiatem kieleckim, gminą Sitkówka-No-
winy oraz innymi instytucjami możemy w należyty spo-
sób dbać o naszych podopiecznych - mówił dyrektor.

Po przemówieniach zaproszonych gości nadszedł czas 
na zwiedzanie pomieszczeń w nowym pawilonie i uro-
czyste poświęcenie go przez biskupa diecezji kieleckiej 
Jana Piotrowskiego.
Na zakończenie uroczystości swój występ artystyczny 
zaprezentowali podopieczni Domu Pomocy Społecznej 
w Zgórsku.

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku jest jednostką or-
ganizacyjną powiatu kieleckiego. Przeznaczony jest dla 
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnych 
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektual-
nie. Obecnie przebywa w nim 130 osób.

Marta Herbergier

Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO Województwa Świe-
tokrzyskiego.

niepełnosprawnych do usług społecznych: asystenc-
kich, psychologicznych, psychiatrycznych, rehabilita-
cyjnych oraz podniesienie kompetencji opiekunów. 
W ramach projektu będą oni mogli również korzystać 
z dowozu.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów. Otrzymają oni zindywidualizowa-
ne wsparcie, w zależności od ich potrzeb. Planowane 
jest również zorganizowanie grup wsparcia dla opieku-
nów i rodzin osób niepełnosprawnych, dzięki którym 
będą mogli oni wymieniać się doświadczeniami i cen-
nymi wskazówkami. - To już kolejny projekt, w którym 
staramy się otoczyć szczególną opieką osoby tego po-
trzebujące - mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz. Dzięki jego realizacji osoby potrzebujące wsparcia 
w codziennym życiu będą mogły liczyć na naszą pomoc 
- dodał wójt. Swej radości nie ukrywał obecny podczas 
podpisania porozumienia zastępca wójta Łukasz Barwi-
nek. - Przez wiele lat pracowałem w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, znam potrzeby osób niepełno-
prawnych i jestem przekonany, że ten projekt ułatwi im 
funkcjonowanie w codzienności - mówił.

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej - krok w stro-
nę samodzielności” otrzymał dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego w wysokości 1.350.926,17 zł.

Marta Herbergier

Uroczyste przecięcie wstęgi w nowym pawilonie.

Nowy projekt dla niepełnosprawnych
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Nowy wójt gminy - na jeden dzień
Jak wygląda dzień pracy wójta? Co robi i czy pełnienie 
obowiązków jest trudne? Mogły się o tym przekonać 
Panie Agnieszka Glock, Adrianna Trojak i Agnieszka 
Dawicka, które zwyciężyły w konkursie ogłoszonym  
na profilu gminy Sitkówka-Nowiny na Facebooku 
i miały okazję spędzić dzień pracy z wójtem Sebastia-
nem Nowaczkiewiczem.

Konkurs na Facebooku
Zwycięzcą konkursu miała zostać osoba, która jako 
1974 polubi profil gminy Sitkówka-Nowiny. Dodatkowo, 
wśród osób które już polubiły gminę, a w komentarzu 
pod postem konkursowym odpowiedziały na pytanie - 
„Gdybym był wójtem, to...” wybrane zostały osobiste 
asystentki jednodniowego wójta.

Jako 1974 osoba profil gminy polubiła Pani Agniesz-
ka Glock i to ona została „jednodniowym wójtem”. 
- W Nowinach żyję od urodzenia, bardzo bliskie są mi 
sprawy mieszkańców, cieszę się, że wygrałam kon-
kurs, bo chciałabym poruszyć z panem wójtem kilka 
kwestii, które są dla mnie szczególnie ważne - mówiła 
Pani Agnieszka. Jej asystentkami zostały pani Agnieszka 
Dawicka oraz Pani Adrianna Trojak. Ta pierwsza przy-
jechała na spotkanie z wójtem aż… ze Szczecina. - Od 
dłuższego czasu obserwuję profil gminy na Facebooku, 
bardzo dużo się tu dzieje, jesteście bardzo dynamicznie 
rozwijającą się gminą - mówiła pani Agnieszka Dawicka 
wyjaśniając swój udział w konkursie. - Bardzo bliskie są 
mi sprawy seniorów, mam nadzieję, że będę mogła dziś 
podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat - do-
dała. Z kolei pani Adrianna Trojak jest studentką prawa          
na Uniwersytecie imienia Marie Skłodowskiej-Curie 
w Lublinie. - Z wielką przyjemnością wracam do naszej 
gminy, chciałabym, aby młodzi bardziej się zaangażo-
wali w jej życie. Myślę nad wolontariatem dla nich, by 
przybliżyć im działanie urzędu i samorządu lokalnego - 
mówiła. O tych i o innych sprawach Panie miały okazję 
porozmawiać przez cały dzień z wójtem Sebastianem 
Nowaczkiewiczem, choć, trzeba przyznać, czasu nie 
było zbyt dużo, bo grafik tego dnia był bardzo napięty.

Narada z kierownikami i… nagranie w radio
Dzień rozpoczął się od spotkania z kadrą kierowniczą 
Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Panie mia-

ły okazję dowiedzieć się, czym zajmują się pracowni-
cy poszczególnych referatów, a nieco później, podczas 
zwiedzania Urzędu, poznać ich osobiście. Dowiedziały 
się też o problemach mieszkańców, obowiązujących 
procedurach i tym, co dzieje się na co dzień w Urzędzie.

Następnie cała grupa udała się na nagranie do radia, 
gdzie wójt udzielał wywiadu dotyczącego projektu 
edukacji ekologicznej „Rozwijam się i chronię - mam 
to w naturze”, który obecnie prowadzi gmina. Choć nie 
była to pierwsza wizyta Pań w studio nagraniowym, to 
nowa siedziba Radio eM wywarła na nich duże wraże-
nie.

Z wizytą na placach budowy
Po powrocie do Urzędu Panie uczestniczyły w podpisa-
niu umowy na przebudowę ul. Wapieniowej w Szew-
cach, która jest jednym z elementów kompleksowej 
rozbudowy układu komunikacyjnego w miejscowości 
Szewce. Następnie Panie, wraz z wójtem i kierowni-
kiem Referatu  Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomo-
ści i Ochrony Środowiska Andrzejem Waśko udały się 
na najważniejsze place budowy w gminie. - Nie spo-
dziewałam się, że to są tak duże inwestycje - mówiła 
Pani Agnieszka Glock po wizycie na terenie rozbudowy-
wanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”    
w Nowinach - Z zewnątrz wygląda to zupełnie niepo-
zornie - dodała.  Panie odwiedziły również osiedlową 
kotłownię, miasteczko ruchu drogowego oraz tereny 
po byłej FTG, gdzie lada dzień rozpoczną się prace roz-
biórkowe.

To był naprawdę intensywny dzień. Podpisywanie 
umów, wizyta na placach budowy, spotkania z inwesto-
rami - grafik pracy wójta jest naprawdę napięty, o czym 
mogły się przekonać zwyciężczynie konkursu. Na za-
kończenie całodniowego spotkania wójt gminy wręczył 
uczestniczkom konkursu certyfikaty i drobne upominki.  
- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zaangażowa-
niem pań, to był naprawdę niezwykle udany dzień, wie-
le z niego wyniosłem, za co serdecznie paniom dziękuję 
- mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz przejmu-
jąc obowiązki od „jednodniowego wójta”.

Marta Herbergier

Od lewej: Adranna Trojak, Agnieszka Glock, Agnieszka 
Dawicka.

Z wizytą na placu budowy GOK "Perła" w Nowinach.
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Kiermasz bożonarodzeniowy
To już nasza tradycja… każdego roku spotykamy się 
przy Urzędzie Gminy, by wspólnie kolędować, spotkać 
przy stołach ze świątecznymi potrawami oraz zaopa-
trzyć w prezenty dla najbliższych.

Kiermasz Bożonarodzeniowy odbył się 16 grudnia         
na placu za Urzędem Gminy. Przy wielkim stole będzie 
można było spróbować wigilijnych potraw przygotowa-
nych przez koła gospodyń z gminy Sitkówka-Nowiny, 
a u wystawców zaopatrzyć się w świąteczne prezenty 
i potrawy. Nie zabrakło kolęd i pastorałek oraz świą-
tecznych życzeń.

Od dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych
Dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gmi-
ny Sitkówka-Nowiny już od wielu tygodni przygotowy-
wały ozdoby świąteczne na kiermasz. Na stoiskach szkół 
i przedszkola można było kupić piękne choinki i stroiki, 
bombki, świeczki, a nawet… szkolnego grzańca, który 
cieszył się ogromnym powodzeniem. - Oczywiście nasz 
grzaniec jest całkowicie bezalkoholowy. Można go ku-
pić za symboliczna złotówkę. Pieniądze pozyskane ze 
sprzedaży grzańca i ozdób świątecznych zostaną prze-
znaczone na zakup materiałów dydaktycznych - mówiła 
dyrektor ZSP w Nowinach Kornelia Bem-Kozieł.

Swoje stoiska miały również świetlica w Nowinach, 
klub Miniaturka oraz Nowinianki. Te ostatnie oferowały 
między innymi piękne szmaciane anioły własnoręczne 
wykonane przez panie uczestniczące w zajęciach.

U lokalnych wystawców, nie tylko z terenu gminy, ale 
i całego województwa świętokrzyskiego, można było 
zaopatrzyć się w produkty spożywcze: miody, kiełbasy, 
owoce, a nawet nalewki. Były też panie z rękodziełem, 
które oferowały pomoc w zakupie świątecznych pre-
zentów dla najbliższych.

Konkursy gminne
Do konkursu na potrawę wigilijną zgłosiły się koła go-
spodyń wiejskich, stowarzyszenia i osoby prywatne. 
I choć nie wszystkie potrawy okazały się być faktycznie 
wigilijne, komisja konkursowa była łaskawa i, przede 
wszystkim, łasa na zaprezentowane smakowitości. 
Dorsz w galarecie, lukrowane pierniczki, kapusta pie-
czarska Kowalanek, pasztet oraz muffinki były prawdzi-
wą ucztą dla podniebienia. Te ostatnie przygotowało 
nowopowstałe stowarzyszenie Siła Woli. Jednak naj-
wyższe uznanie zyskała kasza jęczmienna ze śliwkami 
przygotowana przez Bolechowiczan i to oni okazali 
się zwycięzcą konkursu. Nagrodę, a był nią kosz Sło-
necznych Kosmetyków z Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. 
o wartości 300 zł, osobiście wręczył dyrektor Uzdrowi-
ska Grzegorz Gałuszka.

SP w Nowinach przygotowała piękne ozdoby świąteczne.

Uroczyste przecięcie wstęgi w nowym pawilonie.

Świąteczne zakupy robili samorządowcy...

... i dyrektorzy szkół.
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Drugie miejsce i bon podarunkowy do Restauracji Ma-
gnolia o wartości 200 zł otrzymała pani Jolanta Gołda 
ze wyśmienite pierniczki, a bon podarunkowy do cu-
kierni Kalinka o wartości 100 zł i trzecie miejsce w kon-
kursie trafiły do Pani Anny Szymonek za zachwycające-
go dorsza w galarecie.

Drugim konkursem, który został rozstrzygnięty podczas 
Kiermaszu, był konkurs na najpiękniejszą kartkę świą-
teczną z motywem gminy Sitkówka-Nowiny.

Jego bezsprzecznym zwycięzcą okazała się Nikola Lasoc-
ka ze Szkoły Podstawowej w Nowinach, drugie miejsce 
zajął Adrian Dudek z ZPI w Kowali, zaś III miejsce Ilona 
Wąchocka z Przedszkola Samorządowego w Nowinach.

Wielkie kolędowanie
Przez cały czas trwania kiermaszu na scenie występo-
wali lokalni artyści: Bolechowiczanie, Szewczanki, Chór 
"Nowina", Orkiestra Dęta z Nowin, wokaliści Studia 
Piosenki Miniaturka, Renata Posłowska, a także ucznio-
wie szkół z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, którzy za-
prezentowali kolędy i pastorałki w swoim wykonaniu.

- Każdego roku jest nas tutaj coraz więcej, a kiermasz 
cieszy się rosnącym zainteresowaniem - mówił wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz składając mieszkań-
com życzenia zdrowych, pogodnych świąt Bożego na-
rodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
roku.  Do życzeń dołączyli się goście, wśród nich senator 
Krzysztof Słoń, radna powiatu kieleckiego Bogumiła Ko-
walczyk, radny sejmiki województwa świętokrzyskiego 
Grzegorz Gałuszka, dyrektor Przychodni Nowiny Jacek 
Chudzicki, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 
Jacek Kania, a także wójt i radni gminy Brójce, którzy 
przybyli tutaj z jednodniową wizytą.
Punktem kulminacyjnym Kiermaszu było wspólne kolę-
dowanie zgromadzonych gości przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej pod batutą Wojciecha Materka.

Marta Herbergier

Szewczanki i Bolechowiczanie 

Stowarzyszenie "Siła Woli" przygotowało muffinki.

Słynne grycoki Kowalanek.

Orkiestra Dęta akompaniowała Wielkiemu Kolędowaniu.

Na kiermaszu pojawił się nawet... Święty Mikołaj.
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Zabawa Mikołajkowa w Woli Murowanej
W poniedziałkowe popołudnie, 4 grudnia, do remizy 
OSP w Woli Murowanej przybył najprawdziwszy Świę-
ty Mikołaj, aby obdarzyć wszystkie grzeczne dzieci 
prezentami i spędzić z nimi czas na wspólnej zabawie.

A, trzeba przyznać, organizatorzy zapewnili jej bez liku. 
Animatorki  zaproponowały zabawy z chustą Klanza, 
magiczny tunel, przeciąganie liny czy bitwę na śnież-
ki.  Najmłodsi mogli pomalować buzie oraz pokoloro-
wać włosy. Dzieci odwiedził Minionek, który w tańcu 
nauczył je, jak robi się czekoladę. Na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek, a miłośnicy waty cukrowej mogli ją 
zajadać bez ograniczeń.

W zabawie mikołajkowej wzięła udział niemal cała spo-
łeczność sołectwa Wola Murowana na czele z zastępcą 
wójta gminy Łukaszem Barwinkiem, wicestarostą Ze-
nonem Janusem, sołtysem Władysławem Zapałą, rad-
nymi: Andrzejem Kasperkiem i Arturem Podczasiakiem 
oraz przewodniczącą Rady Sołeckiej Anetą Wajs. - Nie-
zwykle cieszymy się z tak dużej frekwencji. To pokazuje, 
że takie imprezy w sołectwach są potrzebne. Z pew-
nością wkrótce zorganizujemy kolejną - mówiła Aneta 
Wajs.

Najbardziej oczekiwanym gościem był, oczywiście, 
Święty Mikołaj. Jego przybycie poprzedziło radosne po-
krzykiwanie i śmiechy. A kiedy już się pojawił, nie spo-
sób było zapanować nad radosnym piskami i krzykami 
dzieci.

Każde dziecko otrzymało, ufundowany przez wicesta-
rostę Zenona Janusa, prezent i mogło sobie zrobić pa-
miątkowe zdjęcie z Mikołajem. To był dzień pełen emo-
cji. Do zobaczenia za rok, Święty Mikołaju!

Organizatorem Zabawy Mikołajkowej była Rada Sołec-
ka sołectwa Wola Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny 
oraz Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach.

Marta Herbergier

Na zabawie mikołajkowej można było budować z tatą różne 
konstrukcje.

Niezwykle udana zabawa mikołajkowa
Mikołajkowa Impreza Kulturalna zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-No-
winach oraz Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowi-
nach rozpoczęła się od wspólnego odliczania do odpa-
lenia ogni sztucznych.

6 grudnia nad osiedlem w Nowinach rozbłysło niebo.
Widowiskowy pokaz fajerwerków zachwycił zarów-
no dużych, jak i małych. Następnie uczestnicy zabawy 
udali się do Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich, 
aby przy dźwiękach muzyki bawić się podczas zabawy 
mikołajkowej. - To już nasza tradycja, ze co roku przy-
gotowujemy imprezę mikołajkową da dzieci z terenu 

gminy Sitkówka-Nowiny - mówił kierownik GOPS Ma-
rek Król - To świetna okazja do wspólnej zabawy i inte-
gracji dla najmłodszych, a dla dorosłych - do powrotu  
do czasów dzieciństwa. Cieszę sie, że impreza spotyka 
sie z tak dużym zainteresowaniem wśród naszych mie-
szańców - dodał.

Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: malowanie 
buziek, zabawy z chustą, bańki mydlane, a także słod-
ki poczęstunek. W rolę Śnieżynek wcieliły się pracow-
nice GOPS, które zachęcały najmłodszych do zabawy. 
Przeprowadzono także konkursy, w których nagrodami 
były upominki od sponsorów. Tańcom, śmiechom i ra-
dościom nie było końca, jednak tak naprawdę wszyscy 
czekali na Niego ... I w końcu przybył - Święty Mikołaj 
zawitał w gościnne progi nowińskiej szkoły. Wszystkie 
dzieci, a było ich ponad 150, otrzymały ogromne pacz-
ki ze słodyczami od Świętego Mikołaja, przybijały z nim 
„piątkę" i robiły pamiątkowe zdjęcia. Następnie zapro-
siły go do wspólnej zabawy w rytm muzyki do późnego 
wieczora.

Organizatorzy oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz pragną podziękować sponsorom 
Mikołajkowej Imprezy Kulturalnej, bez pomocy których 
zabawa nie mogłaby się odbyć: ZPU Delkar, Kiel-Pak Sp. j., 
Alex Sp. j., Wodociągi Kieleckie, Dyckerhoff Sp. z o.o. 
oraz  Trzuskawica S.A.

Marta Herbergier

To była świetna zabawa.
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Andrzejki na wesoło

Z wizytą u gminnych zespołów i poetów

Były ciasteczka z wróżbą, zachwycająca muzyka i spo-
ra dawka dobrego humoru. Za nami „Andrzejki na we-
soło”. Odbyły sie one 29 listopada w auli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach.

Jak każdego roku, tłumy mieszkańców gminy Sitkówka-
-Nowiny wybrały się w andrzejkowy wieczór do auli ZSP 
w Nowinach, by wspólnie cieszyć się i świętować. - To 
już tradycja, że w naszej gminie spędzamy ten wieczór 
na wesoło. Niezwykle cieszy mnie, że tyle osób przyby-
ło na dzisiejszą imprezę - mówił wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Przybyłych gości witały panie z Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Perła” w  Nowinach, które wręczały im wróżbę 
ukrytą w ciasteczku.

Tegoroczne „Andrzejki na wesoło" rozpoczął doskonały 
recital Mai Wojtaszek pochodzącej z gminy Zagnańsk, 

której akompaniował Radosław Suliga. Maja Wojtaszek 
studiuje edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycz-
nej na kieleckim Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. 
Pochodzi z muzykalnej rodziny, dlatego śpiewa niemal 
od urodzenia. Była uczestniczką programu „The Voice 
of Poland”. Akompaniujący jej Radosław Suliga gra na 
akordeonie, „klawiszach" i na perkusji. Jest laureatem 
kieleckiego konkursu „Scena dla Ciebie”. Piosenkarka 
wykonała znane i lubiane szlagiery, zachwycając wszyst-
kich swoim głosem. Po jej występie na sceną wkroczył 
Krzysztof Respondek, który rozbawił do łez nowińską 
publiczność.

Krzysztof Respondek jest zwycięzcą trzeciej edycji tele-
wizyjnego show „Jak oni śpiewają”, jednym z bohate-
rów serialu „Barwy szczęścia”, brał  udział w czwartej 
edycji programu rozrywkowego „Twoja twarz brzmi 
znajomo”. Jest laureatem wielu nagród, a w 2013 r. wy-
dał album studyjny „Taki świat kupuję”.

Znany kabareciarz i aktor miał problem z opuszczeniem 
sceny - wielokrotnie bisował, nagradzany owacjami na 
stojąco. Uczestnicy wydarzenia zgodnie twierdzili, że 
już dawno nie spędzili czasu w tak udany sposób. - Co 
roku biorę udział w kabaretowych Andrzejkach w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny i co roku doskonale się bawię 
- stwierdził prezes „Wodociągów Kieleckich” Henryk 
Milcarz.
Po zakończeniu koncertu na wszystkich uczestników 
czekała słodka niespodzianka przygotowana przez pra-
cowników Gminnego Ośrodka Kultury „Perła" w Nowi-
nach.

Organizatorem wydarzenia byli: wójt gminy Sitkówka-
-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Nowinach.

Marta Herbergier

Publiczność aktywnie uczestniczyła w show Krzysztofa 
Respondka.

Co słychać u gminnych zespołów i poetów? To dla nich 
trudny, ale i niezwykle satysfakcjonujący czas. Uczest-
niczą bowiem w kiermaszach bożonarodzeniowych, 
występują na konkursach kolęd i pastorałek, a także 
prowadzą warsztaty dla najmłodszych.

11 listopada 2017 r. w Gimnazjum imienia majora Piw-
nika „Ponurego" w Bodzentynie odbył się II Przegląd 
Pieśni Patriotycznych. W przeglądzie udział wzięli ar-
tyści z gmin powiatu kieleckiego. Gminę Sitkówka-No-
winy reprezentował chór „Nowina" pod kierunkiem 
Krzysztofa Jończyka oraz zespoły: „Bolechowiczanie", 
„Kowalanki" i „Szewczanki". Chór „Nowina" zdobył III- 
miejsce w kategorii zespoły, chóry.

25 listopada 2017 r. w Klubie „Uroczysko" w Kielcach 
odbyła się VII edycja Festiwalu Piosenki Seniora. W fe-
stiwalu udział wzięło ponad 50 podmiotów artystycz-
nych. W kategorii chóry, zespoły - chór „Nowina" zdo-
był I miejsce. Każdy z wykonawców z rąk organizatorów 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz medal. Natomiast 
laureaci tegorocznej edycji otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki.

10 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. 
J. Piłsudskiego w Kielcach odbył się VII Regionalny Prze-
gląd Gadek „Toto Nase Ludowe Godanie", w którym 
wzięło udział 7 uczestników. P 82-letnia reprezentantka 
naszej gminy, Pani Henryka Brzoza z Kowali, zajęła III 
miejsce ex aequo z Marianną Śmiłowska z Marzysza.

Zespół ludowy Bolechowiczanie odwiedził podopiecz-
nych Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, a także 
przeprowadził warsztaty dla dzieci w Zespole Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach z pieczenia piernicz-
ków.

W tym roku Magdalena Rajkiewicz zadebiutowała to-
mikeim poezji „Codzienność", a ostatnio - wzięł udziałw  
wieczorze poetyczkim zorganizowanym przz ZSP w 
Nowinach poświęconym jej własnej twórczości.  A już 
wkrótce, 27 stycznia 2018 r. w klubie Minaiturka, odbę-
dzie sie kolejny wieczór poetycki - tym razem poświeco-
ny poezji Ireny Kostrzewskiej. Zapraszamy!

Redakcja
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Kiedy Fundacja Spełnionych Marzeń ogłosiła akcję 
„Mikołajki jak z bajki”, dzięki której dzieci z kieleckie-
go oddziału onkologii i hematologii będą mogły mieć 
nieco radośniejsze Święta Bożego Narodzenia, ucznio-

Mikołajki jak z bajki - uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Nowinach wspierają potrzebujących

VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki
w Języku Niemieckim
Pod hasłem „Każdy śpiewać może” odbył się w Zespo-
le Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach VIII Woje-
wódzki Konkurs Piosenki w Języku Niemieckim.

Wzorem lat ubiegłych wydarzenie patronatem objęli 
oraz nagrody ufundowali: Świętokrzyski Kurator Oświa-
ty, Honorowy Konsul Republiki Federalnej Niemiec 
w Kielcach oraz Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny. - Nie-
zwykle cieszę się, że w naszej szkole już po raz kolej-
ny odbywa sie konkur i, że zyskał on rangę konkursu 
wojewódzkiego - mówiła dyrektor ZSP w Nowinach 
Kornelia Bem-Kozieł. - Nasza szkoła wyróżnia się dosko-
nałym pozimem nauczania języka niemieckiego, są tu 

klasy DSD przygotowujące się do zdobycia certyfikatu 
z tego języka, dlatego szczególnie zależy nam, by nasi 
uczniowie mieli możliwość wykorzystywania go nie tyl-
ko w teorii, ale i w praktyce. Konkurs językowy jest ku 
temu doskonałą okazją, a przy okazji umożliwia zawar-
cie nowych znajomości - wyjaśniała dyrektor.

Aula ZSP stała się więc miejscem spotkania miłośni-
ków dobrej zabawy w rytmie niemieckich przebojów. 
W iście festiwalowym nastroju do Nowin przybyli gim-
nazjaliści z całego województwa świętokrzyskiego, a na 
scenie można było podziwiać wokalne talenty aż 47 
wykonawców. Swoich sił w konkursie spróbować mógł 
każdy. A jury w składzie: dr Donata Wójcik (wykładowca 
języka niemieckiego na Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego w Kielcach), pani Małgorzata Zielińska-Perczak 
(wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty), pan 
Ralf Auris (koordynator programu DSD) oraz pan Ralph 
Arzt (wykładowca języka niemieckiego na Uniwersyte-
cie Jana Kochanowskiego w Kielcach) uważnie przyglą-
dało się wszystkim występom.
Wśród laureatów konkursu znalazły się gimnazjalistki 
z Nowin. Justyna Boniatowska i Wiktoria Fałek zajęły 
I miejsce w kategorii zespołów wokalnych, a Małgorza-
ta Adamiec otrzymała wyróżnienie w kategorii solistów.

Wszyscy goście opuszczali aulę nucąc niemiecki prze-
boje. Nie ulega więc wątpliwości, iż cel konkursu, czyli 
nauka poprzez zabawę, został w stu procentach osią-
gnięty.

Agnieszka Miszczyk

W konkursie wzięło udział 47 wykonawców.

Akcja "Mikołajki ja z bajki" w SP w Nowinach.

wie Szkoły Podstawowej w Nowinach nie wahali się 
ani chwili. Postanowili aktywnie włączyć sie do akcji, 
angażując zarówno swoich rówieśników, jak i doro-
słych.

Przy pomocy opiekunów Samorządu Uczniowskiego 
klas IV-VII rozpropagowali akcję w szkole, drukowali 
ogłoszenia, codziennie informowali, dopytywali i za-
chęcali do pomocy. Szybko dołączył do nich Samorząd 
Uczniowski klas I-III i Szkolny Klub PCK Wiewiórka.
Dzięki wspólnym działaniom, a także olbrzymiej pomo-
cy rodziców, udało nam się zgromadzić mnóstwo no-
wych zabawek, gier, puzzli, książek i innych drobiazgów, 
które uradują małych pacjentów szóstego grudnia.
W piątek, pierwszego grudnia wszystkie prezenty zo-
stały zapakowane i zawiezione do biura fundacji. Przy-
jęto nas tam ze łzami wzruszenia w oczach i słowami 
wdzięczności, które pragniemy przekazać wszystkim, 
którzy aktywnie włączyli się w tę akcję.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego IV-VII:
Monika Domańska, Małgorzata Kościelecka,

Iwona Majchrzyk, Ilona Przybysławska
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Walka o sety w Nowinach
Za nami niezwykle emocjonujący I Gminny Turniej Pił-
ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.

Podczas sobotnich zmagań zmierzyło się dziewięć 
ośmioosobowych drużyn. Były to drużyny firm Midas, 
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Wodociągi Kieleckie Sp. 
z o.o., Cemet S.A. Warszawa - Zakład w Nowinach, La-
farge Holcim - Kopalnia Dolomitu Radkowice, Zakład 
Budowlano-Drogowy Dukt, przedsiębiorcy z Szewc 
i Zgórska, a także gmina Chmielnik oraz gospodarz Tur-
nieju - gmina Sitkówka-Nowiny.

Po uroczystym powitaniu gości i pokazie akrobatycz-
nym grupy chearleaderek z nowińskiego gimnazjum, 
przyszła pora na losowanie grup. - Turniej jest rozgry-
wany w trzech grupach. Z każdej grupy do kolejnego 

etapu przejdzie jedna drużyna. Dodatkowo jedna dru-
żyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem dosta-
nie się do kolejnego etapu rozgrywek - wyjaśniał Krzysz-
tof Wanat - główny organizator Turnieju, na co dzień 
nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Nowinach.

Zacięta, wielogodzinna walka doprowadziła do wyło-
nienia uczestników rozgrywek finałowych i półfina-
łowych. O trzecie miejsce zmagały się: ekipa Duktu 
z przedsiębiorcami z Szewc i Zgórska, a o tytuł najlep-
szej drużyny walczyła gmina Chmielnik i drużyna Wo-
dociągów Kieleckich. Niezwykle emocjonujący okazał 
się zwłaszcza mecz o trzecie miejsce, który zakończył 
się tie-breakiem. Ostatecznie na trzecim miejscu upla-
sowali się przedsiębiorcy z Szewc i Zgórska, na drugim 
- drużyna Wodociągów Kieleckich, zaś na pierwszym 
miejscu gmina Chmielnik. Ekipa gminy Sitkówka-Nowi-
ny w składzie: Łukasz Barwinek, Aneta Gołuzd, Robert 
Mularczyk, Sebastian Nowaczkiewicz, Artur Podczasiak, 
Krzysztof Wanat, Małgorzata Wilk, Nikodem Włodarz 
w swej grupie zajęła drugie miejsce. - Przyznam szcze-
rze, że nie spodziewałem się aż tak wysokiego poziomu 
rozgrywek - mówił Emil Brzdąk z drużyny Wodociągów 
Kieleckich. - To świetna zabawa i mam nadzieję, że ten 
turniej już na stałe wpisze się w kalendarz sportowych 
wydarzeń gminy Sitkówka-Nowiny - dodał.

Swego zadowolenia z przebiegu turnieju nie ukrywał 
gospodarz turnieju, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz. - Chcieliśmy zintegrować lokalne 
środowisko, przedsiębiorców i mieszkańców poprzez 
aktywność sportową. Mam nadzieję, że nam sie to uda-
ło - mówił na zakończenie imprezy, za co został nagro-
dzony gromkimi brawami.

Marta Herbergier

Walka była niezwykle wyrównana.

7. Gry DryToolowe o Kaziową Igłę
Świętokrzyski Klub Alpinistyczny wraz z gospodarzem 
terenu, gminą Sitkówka-Nowiny, po raz ostatni zorga-
nizowali  7. edycję Gier DryToolowych o Kaziową Igłę.

Na terenach dawnej Fabryki Tlenku Gliny przy ul. Prze-
mysłowej w Nowinach przez dwa dni, w dniach 25-
26 listopada 2017 r., trwały zawody stanowiące część 

amatorskiego Pucharu Polski w DT 2017/2018. Organi-
zatorzy zapewnili również rekreacyjne wspinanie oraz 
warsztaty dla początkujących.
W sobotnich zawodach wystartowało 42 zawodników, 
w tym 10 kobiet. Wśród pań najlepsza okazała się Alicja 
Marzec (WKW), tuż za nią uplasowały się Małgorzata 
Staniec (ŚKA) oraz Daria Maria Krynicka (KKW Zawrat). 
W grupie mężczyzn zwyciężył Łukasz Muller (KW Lu-
blin/Fair-Climb), na drugim miejscu był Maciej Ostrow-
ski (KW Warszawa), na trzecim Tomasz Klimczak (KW 
Warszawa).

Budowa Fabryki Tlenku Glinu rozpoczęła się w latach 
80-tych XX wieku. Nigdy nie zostałą ukońcona, a na 
niemal 10 hektarach powierzchni pozostały po niej 
konstrukcje betonowe, popularnie nazywane "beto-
nami" oraz "nowińskim Stonhenge". W 2016 r. gmina 
Sitkówka-Nowiny podpisała pre-umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego 
na uporzadkowaniu terenów poprzemysłowych. War-
tość inwestycji wyniesie 9 mln zł, z czego połowa zo-
stanie pokryta przez Urząd Marszałkowski. Prace ruszą 
lada dzień.

Marta Herbergier

7. Gry DryToolowe o Kaziową Igłę.
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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.

Życzenia noworoczne
Stary Rok za chwilę 
Zostanie za nami
Nowy Rok przychodzi
Wielkimi krokami,
Niechaj w Nowym roku
W Waszych domach gości,
Mnóstwo miłości zdrowia 
Szczęścia  radości i przyjemności
I chociaż wszystkim przybędzie
Lat, piękniejszy będzie cały nasz świat
A to co zaczniecie, niech kończy się 
Wspaniale, a jak ma się nie udać
Nie zaczynajcie wcale

Henryka Brzoza

Życzenia
Stary rok za chwilę 

zrzuci ostatnią kartkę z kalendarza
głowę wypełnią życzenia
i przekażemy je bliskim:

świąt pachnących choinką i piernikami
niepowtarzalnej atmosfery 

przy wigilijnym stole
w sercu miejsca dla wszystkich

zmian na lepsze
dobrych rozwiązań

wiary 
szacunku

szczęśliwych dni 
i błogosławieństwa Bożego.

 
Może uda nam się sięgnąć po niebo

będąc na ziemi
z ukochaną osobą w ramionach

spędzić życie.

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Co przyniesie Nowy Rok?
Co przyniesie Nowy Rok?
Czym rozpieści?
Czy? I kiedy nam przyłoży?
Jak się zemści?

Zamaszystszy będzie krok?
Czy zwolnimy w swoim pędzie,
roześmiani i beztroscy...?
Jak nam będzie?

Czy zbiedniejemy  - wciąż się bogacąc?
Czy przeoczymy coś – wciąż coś tracąc?
Czy stwardniejemy i zhardziejemy?
„Mądrzejsi głupcy” – „biedni bogacze”

Czy dotrzymam sobie słowa?
Czy dotrzymam słowom kroku?
Czy zachłysnę się radością?
Czy udławię - twą litością – Nowy Roku?

W czyje ręce włożę ufność mą?
Przed kim serce swe otworze?
Komu uśmiech podaruję?
Kogo odrzucę? Kogo rozczaruję? ...zasmucę?

Czy powiększę swoje dary?
Czy roztrwonię i zarzucę?

Czy wychodząc „człowiekiem” do ludzi,
powrócę mniejszym i poranionym?
Czy mnie przytłoczysz?
Czy też  uskrzydlisz i od złego uchronisz?
Marzena Kasprowicz

Święty Mikołaj
Już Mikołaj idzie z workiem

I prezenty piękne niesie
Ale czy on do mnie trafi

Mikołaju mieszkam w lesie

Lecz Mikołaj drogę do mnie
Zawsze odnajduję

i prezenty najpiękniejsze 
Zawsze otrzymuję

On przyjeżdża z prezentami
Pięknymi saniami

Sam by sobie nie poradził
Z wielkimi workami

Nie omijaj więc nikogo
Święty Mikołaju

No bo dzieci i dorośli
W tym dniu na Ciebie czekają

Irena Kostrzewska

Wierszem pisane
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Rozsmakuj się w Nowinach
Każdy z nas uwielbia potrawy regionalne. Tradycyjne smaki cieszą podniebienie i potrafią zadowolić najbardziej 
wybrednego degustatora. Gmina Sitkówka-Nowiny słynie z takich właśnie potraw - przygotowywane przez Pa-
nie z zespołów ludowych, towarzyszą mieszkańcom podczas wydarzeń gminnych i zdobywają nagrody na licz-
nych konkursach w całym województwie świętokrzyskim. Wypieki, gęsina, pierogi, marynowane grzyby, dziczy-
zna - długo by wymieniać wszystkie dania, w których specjalizują się nasze Panie. Postanowiły one uchylić rąbka 
tajemnicy i podzielić sie z Państwem przepisami na swoje specjały.

Tym razem mamy dla Państwa wyjątkową niespodziankę - po długich namowach Panie z zespołów ludowych posta-
nowiły podzielić się swoimi przepisami na pierogi. Trzeba przyznać - nie mają sobie równych! 

Składniki

Ciasto: mąka pszenna,ciepła woda
Farsz: kasza gryczana, masło, borowiki lub inne grzyby, cebula, sól, pieprz, oliwa
Do gotowania: woda, sól, olej

Sposób wykonania:

Grzyby namoczyć, odlać wodę i gotować w nowej wodzie przez około 15 minut. Następnie odsączyć borowiki, po-
zostawiając wodę. W tej wodzie ugotować kaszę z dodatkiem soli i masła. Cebulę pokroić   usmażyć na złoty kolor. 
Borowiki razem z cebulą przepuścić przez maszynkę do mięsa, wymieszać z kaszą, doprawić farsz solą i pieprzem.
Z mąki i ciepłej wody zagnieść elastyczne ciasto. Rozwałkować, wycinać kółka. Na kółku ciasta nałożyć farsz, przy-
kryć drugim kołkiem i łączyć warstwy ciasta tak jak pierogi. Okrągłe grycoki gotować przez 5-6 minut w wodzie 
z dodatkiem soli i oleju. Grycoki podawać z cebulką usmażoną na złoto lub z tartą bułką przyrumienioną na maśle.

Składniki:

Ciasto: 1kg maki poznańskiej, 1 jajko, szklanka wody, łyżka oleju
Farsz: 1/2 kg mięsa od łopatki, 1kg kapusty kiszonej,  30 dkg grzybow mrożonych, pieprz, sól do smaku 
Do gotowania: woda, sól, olej

Sposób wykonania:

Kapustę obgotować, odcisnąć i pokroić. Mięso ugotować z listkiem laurowym, marchewką, pietruszką. Przestudzo-
ne przekręcić przez  maszynkę. Połączyć z kapustą, doprawić solą i pieprzem do smaku. Zagnieść ciasto na pierogi, 
rozwałkować. Wycinać kółka, na które nałożyć farsz i lepić. Gotować w wodzie z dodatkiem soli i oleju. Gotowe 
pierogi polać tłuszczem i posypać  szczypiorkiem.

Grycoki Kowalanek

Pierogi od Szewczanek

Pierogi Bolechowiczan
Składniki:

Ciasto: 1kg maki poznańskiej, 1 jajko, szczypta soli, gorąca woda
Farsz: 1,4 kg pieczarek, 60 dag kapusty kiszonej, 2 cebule, pieprz, sól, majeranek, olej
Do gotowania: woda, sól

Sposób wykonania:

Przygotować farsz. Drobno pokrojoną cebulę poddusić na oleju, dodać pokrojone pieczarki, usmażyć. Po wysty-
gnięciu przepuścić przez maszynkę do mielenia. Ugotować kapustę kiszoną do miękkości, drobno posiekać, połą-
czyć z pieczarkami i przyprawami.
Połączyć wszstkie składniki ciasta i wyrabiać. Ciasto powinno mieć sprężystą konsystencję. Rozwałkować, a  na-
stępnie wycinać kółka, napełnić farszem i zlepić. Ugotować w wodzie z dodatkiem soli. Gotowe pierogi można 
polać tłuszczem lub przysmażoną cebulką.

Smacznego!
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Wieczór poetycki Magdaleny Rajkiewicz
Jest niecodzienna, zupełnie inna, niż tytuł debiutanc-
kiego tomiku wierszy, który wydała w 2017 r. I rów-
nie niecodzienny był wieczór poetycki poświęcony jej 
twórczości, jaki odbył się 30 listopada 2017 r. w  Ze-
spole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Pisze o wszystkim
Magdalena Rajkiewicz, bo o niej mowa, została poetką 
w dość młodym wieku. Mając cztery lata zaczęła two-
rzyć swoje pierwsze rymowanki, które na papier prze-
lewały jej mama i babcia. Można zatem powiedzieć, 
że, pomimo młodego wieku, pisze od wielu lat.  A pisze 
dosłownie o wszystkim. O tym, co ją spotyka w szkole, 
w domu, na wakacjach. O rodzicach, koleżankach i ko-
legach oraz ukochanym psie. Jej spostrzeżenia są nad 
wyraz trafne, co doceniają jej odbiorcy, a  także - komi-
sje konkursów, w których Magda bierze udział. - Młoda 
poetka, co zaskakuje w jej wieku, pisze niemal o każdej 
rzeczy, którą dostrzega. (…) Magdalena widzi ludzi, ich 
codzienne problemy i marzenia, ich aspiracje - pisze we 
wstępie do tomiku „Codzienność” Anna Barbara Czu-
raj-Struzik.

Niecodzienny wieczór
Niecodzienność spotkaniawynikała z formuły, w jakiej 
organizatorzy przedstawili twórczość Magdy. Polegała 
ona na zestawieniu jej wierszy z wierszami innych po-
etów z gminy Sitkówka-Nowiny: Lidii Jedrochy-Kubic-
kiej, Danuty Kilakiewicz, Marzeny Kasprowicz, Ireny Ko-
strzewskiej, a także Anny Zielińskiej-Brudek. Punktem 
wyjściowym stały się wiersze „Lustro” oraz ”Tajemnica 
życia” połączone z moralnymi nakazami świętego Jana 
Pawła II, któ®e skierował do młodzieży w 1987 r. - I osta-
tecznie zrodził się pomysł, by poezje Magdy „przejrzeć 
w lustrze” kobiecej poezji „dojrzalszych twórców” - doj-
rzalszych doświadczeniem nad pracą, nad słowem, doj-
rzalszych doświadczeniem życiowym - uzasadniali swój 
wybór organizatorzy.

Lustro
Większości z nas ocenianie się nie znudzi,
Zwłaszcza gdy chodzi o ocenę innych ludzi,
Czasem wychodzi to na dobre,
Czasem na coś złego,
A co z oceną siebie samego?
Często mówimy: spójrz na siebie!

Ale jak to zrobić, nikt nie wie…
„… możemy się jedynie przyjrzeć sobie w tym świecie 
umieszczonym”
- mówi cytat,
Jak to zrobić? – ktoś zapyta.
Nie na darmo lustra zdobią nasze korytarze,
Ale czy ono wszystko nam pokaże?
Jedno nas wyszczupli, drugie poszerzy,
A teraz to już kwestia, w  które kto uwierzy.
Do swojego wnętrza też nie zajrzymy,
Swojej duszy nie zobaczymy.
Nie zobaczymy z perspektywy kogoś innego,
Co w nas jest dobre, a co mamy złego,
Choć technologia nigdy tak nie ruszy,
To jednak przydałoby się takie lustro dla duszy.

Wśród zaproszonych gości znalazł się wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz. - Magda - dziękuję Ci za zaprosze-
nie na dzisiejszy wieczór poetycki, który dostarczył nie 
tylko mnie, ale i pozostałym słuchaczom, wielu chwil 
wzruszeń i sporej dawki uśmiechu. Trzymam kciuki za 
Ciebie i rozwój Twojej poetyckiej kariery, jestem prze-
konany, że jeszcze nieraz o Tobie usłyszymy - mówił.
Jednym z elementów programu był pokaz filmowy 
o Magdzie zatytułowany „Codzienność twórcy”. Jego 
autorami są koledzy ze Szkolnego Koła Filmowego dzia-
łającego w ZSP w Nowinach. Do ostatniej chwili Mag-
da nie widziała zmontowanych scen. Trzeba przyznać 
- udało się ją zaskoczyć. 

Na zakończenie kilka słów od poetki
- Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim orga-
nizatorom za ogromny wkład w to, co razem przygo-
towaliśmy, moim rodzicom za wsparcie, Pani dyrektor 
za pomoc i ciepłe słowo, Panu wójtowi oraz wszystkim 
gościom za przybycie. Dziękuję koleżankom i koledze za 
piękną recytację wierszy, a także kolegom z koła filmo-
wego za niesamowity film z "przymrużeniem oka - mó-
wiła Magdalena Rajkiewicz.

Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowinach, 
zaś jego autorami nauczyciele języka polskiego Anna 
Zelek i Adam Pepasiński, narratorami natomiast kole-
żanki i koledzy Magdy ze szkoły.

Marta Herbergier

Magda, jej rodzice i zaproszeni goście.

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

Jadwiga Brzoza
„... Chciałoby się rzec tyle, że nie wystarczyłoby czasu, 
niemniej jednak ta wspaniała osoba jaką jest pani Ja-
dwiga, z pewnością zasługuje na poświęcenie jej czasu 
i przedstawienie jej sylwetki czytelnikom...”.

Dowiedzieć się czegoś o niej nie jest łatwo, gdyż z uwa-
gi na swoją skromność, sama niewiele o sobie mówi. 
Gdyby jednak popatrzeć na tłum idących chodnikiem 
ludzi, w którym jest Pani Jadwiga Brzoza, można by ją 
rozpoznać bo blasku bijącego od niej ciepła. Niezwykle 
pracowita, ale też z silną osobowością.
Pani Jadwiga Brzoza od 53 lat jest członkinią, a od 33 lat 
przewodniczącą tradycyjnego zespołu ludowego noszą-
cego nazwę Zespół Obrzędowy „Kowalanki”. Głęboko 
pielęgnująca tradycje rodzinne. Jest strażnikiem oby-
czajów, wartości i kultury. Czerpie garściami z ludowej 
mądrości, by ocenić niektóre sytuacje życiowe znanymi 
jej przysłowiami i porzekadłami. Jako przewodnicząca 
z wieloletnim stażem jest współautorką wielu pieśni, 
przyśpiewek oraz projektantką i twórczynią wszystkich 
wieńców dożynkowych wystawianych przez „Kowalan-
ki” podczas dożynek. Pani Jadwiga wije również wieńce 
i korony na potrzeby Parafii Brzeziny. Tą tradycję pie-
czołowicie pielęgnuje, a jej wielkie zaangażowanie jest 
doceniane w wielu konkursach i spotkaniach folklory-
stycznych.
W 2007 roku Pani Jadwiga Brzoza utworzyła Regional-
ną Izbę Pamięci w Kowali, w której można zapoznać się 
nie tylko z historią naszego regionu, ale również poznać 
receptury na tradycyjne kieleckie potrawy oraz nauczyć 
się wykonywać ludowe ozdoby z naturalnych materia-
łów, takich jak słoma, kwiaty, papier czy bibuła.
Pani Jadwiga współorganizowała w 2006 r. Dożynki 
Gminne w Kowali. Impreza ta spotkała się z dużym za-
interesowaniem mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Ponadto dzięki inicjatywie pani Jadwigi oraz Szkoły 
Podstawowej w Kowali, „Kowalanki” są współorganiza-
torem imprez kulturalnych i okolicznościowych dla lo-
kalnej młodzieży szkolnej i przedszkolnej.
Tradycje ludowe kultywowane przez Panią Jadwigę 
Brzozę przekazywane są również poprzez tradycyjne 

potrawy kieleckie. Ich walory smakowe prezentowa-
ne są na konkursach organizowanych na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego oraz w województwach 
ościennych.

W celu utrwalenia w naszej kulturze znaczenia chleba 
Pani Jadwiga Brzoza kilka razy w roku piecze chleb w za-
bytkowych piecu chlebowym w Tokarni.
Warto podkreślić, iż działalność społeczna Pani Jadwigi 
Brzozy to nie tylko występy artystyczne na festiwalach, 
przeglądach czy konkursach. Wysokie zaangażowanie 
oraz wielkie serce Pani Jadwigi sprawia, że Zespół wielo-
krotnie w każdym roku występuje charytatywnie w Do-
mach Pomocy Społecznej, aktywnie zbiera pieniądze 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy 
bezinteresownie zaprasza dzieci z Domów Dziecka na 
lekcje tradycji ludowej. Dzięki temu wszystkie te osoby 
mogą choć na chwilę oderwać się od trosk i zmartwień 
życia codziennego. Starsze osoby mogą podczas wy-
stępów powrócić do swojej przeszłości, powspominać 
cudowne lata młodości. Z kolei dzieci i młodzież uczest-
niczą w żywej lekcji historii tradycji. Uczestnicy pozna-
ją korzenie swoich przodków oraz uczą się wykonywać 
tradycyjne, polskie ozdoby wielkanocne czy bożona-
rodzeniowe, a także mogą nauczyć się własnoręcznie 
wykonywać tradycyjne polskie kwiaty z bibuły, ozdoby 
choinkowe oraz pisanki wielkanocne.
W 2010 roku Pani Jadwiga Brzoza zajęła I miejsce 
w „Konkursie na Doroczną Nagrodę za osiągnięcia 
w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechnia-
nia Kultury za 2009 r.” - kategoria indywidualna.
W październiku bieżącego roku Pani Jadwiga Brzoza 
świętowała swoje 80 urodziny. Dla tak zaangażowanych 
społecznie ludzi życzymy solenizantce nade wszystko 
zdrowia, spokoju, ciepła i radości z pasji tworzenia tych 
wspaniałych rzeczy, które mają wymiar bezcenny w dzi-
siejszym świecie. Świat z takimi ludźmi jak pani Jadwiga 
Brzoza staje się bardziej przyjazny, kolorowy i piękny. 
Dziękujemy za te 80 lat i życzymy kolejnych dziesięcioleci.

Redakcja
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Płatności bezgotówkowe - konkurs dla urzędów
Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do konkursu pro-
mującego płatności bezgotówkowe w urzędach. Wy-
starczy dokonać jak najwięcej płatności bezgotówko-
wych na rzecz gminy, aby zdobyć cenne nagrody dla 
szkół.

Celem konkursu jest wspieranie wizerunku urzędu jako 
miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatno-
ści. Konkurs realizowany będzie w okresie od stycznia 
2018 roku do marca 2018 roku. Wyłonienie zwycięzców 
nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2018 roku.
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie urzędy, które 
nie akceptowały płatności bezgotówkowych wykony-
wanych za pomocą terminali POS oraz WebPOS Payby-
net przed dniem 1 kwietnia 2017 roku  (z wyjątkiem 
jednostek biorących udział w Pilocie Programu) oraz do 
dnia 31 grudnia 2017 roku. podpisały umowy w ramach 
Programu.

Zwycięskie urzędy zostaną wyłonione na podstawie 
porównania wskaźnika udziału płatności bezgotów-
kowych zrealizowanych w terminalach POS i WebPOS 
Paybynet w ogólnej liczbie wykonanych transakcji na 
rzecz urzędu (gotówkowych i bezgotówkowych) w cza-
sie trwania konkursu. Dla pierwszych pięciu jednostek 
z najlepszym wynikiem przewidziane zostały cenne 
nagrody. Zwycięzcy będą mogli wybrać jeden z sześciu 
proponowanych zestawów nagród, które zostaną prze-
kazane wskazanym instytucjom edukacyjnym na tere-
nie danej gminy czy powiatu.

Projekt ‘Various Ways Of Learning 
English’ w ZPI w Kowali

Various Ways Of Learning English to tytuł projektu re-
alizowanego w Szkole Podstawowej w Kowali w ramach 
programu English Teaching, którego fundatorem jest 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizato-
rem Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Od września 2016 do grudnia 2017 piętnastu uczniów 
klas 4-5 uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z ję-
zyka angielskiego. Dzieci brały aktywny udział w akcji 
„Czytanie na dywanie po angielsku”, podczas której nie 
tylko słuchały popularnych utworów czytanych przez 
rodziców, nauczycieli, strażaka i native speakera, lecz 
również same czytały angielskie książeczki dla swoich 
młodszych kolegów. Szczególnie popularna była legen-
da o Smoku Wawelskim, na podstawie której uczniowie 
wykonali plastyczne prace konkursowe i prezentację 
multimedialną, a następnie przygotowali wspaniałą in-
scenizację utworu, zaprezentowaną podczas przeglądu  
talentów w języku angielskim I’ve got (English) Talent 
w szkole w Zagnańsku oraz podczas obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej w ZPI w Kowali.
Projekt ‘Various Ways Of Learning English’ to także 
świętowanie Dni Patronów Państw Anglojęzycznych, 
„Taneczne przerwy” z muzyką szkocką i irlandzką, po-

trawy charakterystyczne dla danego kraju, czy „Christ-
mas Time” - Szkolny Przegląd Piosenek Świątecznych 
w Języku Angielskim. Uczniowie uroczyście obchodzili 
Europejski Dzień Języków, podczas którego zaprezen-
towali program artystyczny oraz pochwalili się swoimi 
umiejętnościami językowymi realizując projekt eTwin-
ning Our schools during Christmas ze swoimi kolegami 
z Hiszpanii i Włoch.
W ramach tegoż projektu w lipcu 2017 odbywały się 
Letnie Warsztaty Językowe, podczas których dzieci śpie-
wały piosenki, uczyły się tańczyć, grały w planszowe gry 
językowe oraz rozwijały talenty plastyczne. Był dzień 
poświęcony na karaoke i własnoręczne przygotowanie 
kanapek, była też nauka pierwszej pomocy pod okiem 
wspaniałych strażaków z OSP Kowala. Gościem dzie-
ci była wolontariuszka z VI LO w Kielcach, która opo-
wiedziała o nauce w klasie z międzynarodową maturą 
i o swoich zainteresowaniach - oczywiście po angielsku! 
Dzieci wirtualnie zwiedziły Londyn i inne słynne miejsca 
w Wielkiej Brytanii, a potem własnoręcznie wykonały 
makiety: Big Bena, brytyjskich budek telefonicznych 
oraz double-deckera. Uczestnicy gościli również Amba-
sadorkę Programu English Teaching, Panią Dorotę Starz, 
która przeprowadziła konkurs Spelling Champion.
Warsztaty zakończyły się fantastyczną zabawą w ra-
mach Notting Hill Carnival in Kowala.

Anna Głogowska-Frączek

Co mogą zrobić mieszkańcy naszej gminy?
Wystarczy, aby w okresie od 1 stycznia do 31 marca 
2018 r. jak najwięcej osób z terenu gminy Sitkówka-No-
winy dokonało zapłaty podatków i wszelkich opłat na 
rzecz gminy przy użyciu terminala - czy to w kasie Urzę-
du Gminy Sitkówka-Nowiny czy też u sołtysa.

A jest o co walczyć, bo nagrodami w konkursie są pakie-
ty dla szkół, w  których znajdują się m.in. laptop, kom-
puter,  elektryczna deskorolka, drukarka 3D czy trójoku-
larowy mikroskop.
Przez cały czas trwania konkursu można dokonywać 
płatności kartą w terminalu w Urzędzie Gminy, będą 
one dostępne w określone dni także u sołtysów, o czym 
będziemy infromować Państwa na bieżąco.

- W lipcu tego roku uruchomiliśmy płatności bezgotów-
kowe w Urzędzie i u sołtysów, opłat można dokonywać 
także za pomocą telefonu w aplikacji BLIK - wyjaśnia 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz. - To niezwykle przydatne udogodnienie, dlatego 
serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców, aby 
włączyli się do konkursu, nie tylko dla zdobycia cennych 
nagród, ale i po prostu dla własnej wygody - podkreśla 
wójt.

Redakcja



GŁOS NOWIN • GRUDZIEŃ 2017

23

Ogłoszenia
Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka nr 398/110 o pow. 0,0941 ha. Niniejsza nieruchomość stanowi własność Gminy Sitków-
ka-Nowiny i jest położona w msc. Zagrody, obr.geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny. Dla przedmiotowej nieruchomości jest 
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00032057/4. Ww. nieruchomość jest wolna od wszelkich 
obciążeń na rzecz osób trzecich. Dział IV księgi wieczystej (hipoteka), dotyczący przedmiotowej nieruchomości, nie zawiera wpi-
sów. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny nieruchomość 
ta jest położona na terenach oznaczonych symbolem B.2MN2 - przeznaczenie podstawowe: projektowana zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna; przeznaczenie uzupełniające: obiekty usługowe niezakłócające funkcji mieszkaniowej terenu, urządzenia 
budowlane, tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, dojścia, dojazdy, mała architektura, zieleń.
Cena wywoławcza: 99 527,91 złotych; wadium: 7 000,00 złotych.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna) 26-
052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 w dniu 24 stycznia 2018 roku o godzinie 9.30.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium na konto Gminy Sitkówka-Nowiny Nr 82-8493-0004-
0040-0429-2160-0006 do dnia 18 stycznia 2018 r., z dokładnym opisem przedmiotu przetargu, którego dotyczy oraz wpłacają-
cego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, celem spisania umowy w formie aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić                  
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. 
Poprzednie przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, przeprowadzono w dniach 12.09.2017 r. oraz 15.11.2017 r.
Ogłoszenie o ww. przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny oraz na stronach internetowych www.nowiny.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.nowi-
ny.com.pl. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu.
Informacje w tej kwestii można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska, pokój 33 lub pod numerem tel. (0-41) 347 50 70, (0-41) 347 50 71.

Poszukiwana osoba do opieki nad dzieckiem 18 mies. +. Preferowane osoby młode (także te młode duchem) z doświadczeniem 
w opiece nad dziećmi. Tylko niepalące. Praca w miejscowości, Zgórsko, os. Pod Lasem, w godz. 07.30 – 15.30 (pn. – pt.). Praca 
we wszystkie dni robocze lub tylko w określone 2-3 (do ustalenia).
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 692 487 285.
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