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kie możliwości nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, 
aby mógł się narodzić, istnieć i działać jako jedyny i nie-
powtarzalny, wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg. 
Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny 
i niepowtarzalny; jest kimś odwiecznie zamierzonym 
i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym 
własnym imieniem”

Jan Paweł II
Watykan, 25 grudnia 1978 roku
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 Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie 
Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że 
każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.
- św. Jan Paweł II

 „Orędzie to kieruję do każdego człowieka; do 
człowieka w jego człowieczeństwie. Boże Narodzenie 
jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden z mi-
liardów ludzi, którzy się urodzili, rodzą się i będą się 
rodzili na ziemi. Człowiek, element składowy wielkiej 
statystyki. Nie przypadkiem Jezus przyszedł na świat 
w okresie spisu ludności, kiedy cesarz rzymski chciał 
wiedzieć, ilu poddanych liczy jego kraj. Człowiek, przed-
miot rachunku, rozważany w kategorii ilości, jeden 
wśród miliardów.
 I równocześnie jeden, jedyny, niepowtarzalny. 
Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy czło-
wiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze 
statystyki ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie syste-
my polityczne, ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludz-

„Boże Narodzenie jest świętem człowieka” 

„Szlachetna Paczka” przekazana!
 10 grudnia, swój finał miała tegoroczna akcja 
„Szlachetnej Paczki”. Pracownicy Urzędu Gminy Sit-
kówka-Nowiny oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowinach przygotowali w tym roku paczkę 
dla jednej z potrzebujących rodzin z terenu gminy. 
Samochód wypchany po brzegi prezentami dostarczył 
podarunki w minioną sobotę.

 „Szlachetna Paczka” jest ogólnopolskim pro-
jektem pomocy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji 
materialnej. Każdego roku w akcję angażują tysiące 
ludzi. W tym roku, Pracownicy Urzędu Gminy Sit-
kówka-Nowiny oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowinach postanowili czynnie włączyć się 
w szlachetną akcję. Wszyscy mocno zaangażowali się 
w zbiórkę rzeczy potrzebnych rodzinie wybranej z bazy 
„Szlachetnej Paczki”. - Wybraliśmy siedmioosobową 
rodzinę z terenu naszej gminy. Był czas, kiedy oboje 
z rodziców pięciorga dzieci straciło pracę. Do tego przy-
szła choroba. Pomimo przeciwności losu jest to rodzina 
bardzo kochająca się i wzajemnie wspierająca. Ich trud-
na sytuacja jest niezawiniona w żaden sposób. Starają 
się wiązać koniec z końcem w domu pełnym miłości. 
Postanowiliśmy, że sprawimy, aby te święta były dla 
nich piękniejsze – mówi zastępca wójta gminy Sitków-
ka-Nowiny, Łukasz Barwinek. - Serce nam rosło, kiedy 
patrzyliśmy w jak szybkim tempie rośnie stos prezen-
tów przygotowanych dla wybranej przez nas rodziny. 
Spełniając jej oczekiwania, przekazaliśmy żywność, 
środki czystości, artykuły kosmetyczne, artykuły szkol-
ne, odzież, a także prezenty i słodycze dla dzieci oraz 
rodziców – wymienia wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Se-
bastian Nowaczkiewicz.
 
 Trzeba przyznać, że ogromny stos prezentów 
dla potrzebującej rodziny robił wrażenie. – Cieszymy 
się, że możemy umilić święta jednej z rodzin – podkre-

ślali zgodnie pracownicy Urzędu oraz Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. W sobotę, 10 grudnia, wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz wraz 
ze swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem oraz dwoma 

koordynatorami „Szlachetnej Paczki” okręgu gminy 
Sitkówka-Nowiny pojechali przekazać paczkę rodzinie. 
- Samochód był wypełniony dosłownie po brzegi. Trud-
no mi opisać radość w oczach nie tylko dzieci, ale i ich 
rodziców. Łezka w oku zakręciła się wszystkim. Bardzo 
bym chciał, aby z każdym rokiem coraz więcej osób 
włączało się w pomaganie, bo przecież pomagać warto, 
a dobro wraca do nas podwójnie – przekonuje wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz, zdaniem którego bez wsparcia 
tylu zaangażowanych osób nie udałoby się przygotować 
tak bogatej paczki. - Dziękujemy wszystkim i każdemu 
z osobna za zaangażowanie i pomoc – dziękowali obaj 
wójtowie.
 
 Wątpliwości nie ulega fakt, że „Szlachetna 
Paczka” łączy w całej Polsce tysiące osób w mądrym 
pomaganiu. To właśnie dzięki nim, wiele rodzin, miało 
piękniejsze święta. Pamiętajmy też, że warto pomagać, 
a kolejna akcja „Szlachetnej Paczki” już za rok! 

Agnieszka Olech
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Zjawiskowy świetlny anioł stanął przed Urzędem w Nowinach 
 Były fajerwerki i głośne odliczanie – przed 
Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny rozbłysnął zjawi-
skowy świetlny anioł. Przechodniów wita radosny 
napis „Wesołych Świąt”, a ulice ozdobiły iluminacje 
świetlne. W Nowinach już czuć magię zbliżających się 
świąt. 

 Na nowińskich ulicach pojawiły się świąteczne 
dekoracje świetlne. Tradycyjnie ozdobiły one drogę od 
basenu „Perła” w Nowinach w kierunku Osiedla Białe 
Zagłębie. Na latarniach pojawiły się gwiazdki, a przed 
Urzędem Gminy ubrano rosnącą tam choinkę, która 
została rozświetlona małymi migającymi lampkami. Po 
raz pierwszy, rozświetlonej lampkami choince towarzy-
szy zjawiskowy anioł grający na trąbce, który radośnie 
wita przechodniów i wchodzących do Urzędu Gminy. 
- Montaż elementów świetlnych rozpoczął się odpo-
wiednio wcześniej, ale chcieliśmy uroczyście odpalić 
świąteczną iluminację wraz z dziećmi świętującymi Mi-
kołajki – mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz, który świątecznego anioła odpalił wraz 
ze swoim zastępcą i rozradowanymi dziećmi. - Anioł jest 
nowym elementem świątecznym. Mamy nadzieję, że 
spodoba się mieszkańcom tak samo jak dzieciom – pod-
kreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.  
 Trzeba przyznać, że niesamowity anioł mienią-
cy się tysiącami lampek robi prawdziwe wrażenie. Zja-
wiskowa iluminacja świąteczna przyciąga swoją magią 
przypominając o zbliżających się wielkimi krokami Świę-
tach Bożego Narodzenia.  
 Przypominamy, że prawdziwe świętowanie 
w Nowinach rozpocznie się już w najbliższą sobotę o go-
dzinie 10:00 przed Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny 

podczas II Nowińskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowe-
go i wielkiego kolędowania. Będą też degustacje potraw 
świątecznych i bicie rekordu w kolędowaniu Świętych 
Mikołajów. Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Olech 

Szanowni Państwo,

Boże Narodzenie to niezwykły czas wypełniony tradycją
i rodzinnym ciepłem. Niech zatem te Święta będą niezapomnianym

czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech będą przeżyte w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół.

Życzę Państwu nadziei na lepsze jutro oraz chwil roziskrzonych kolędą.
Niech Nowy Rok 2017 obdaruje wszystkich zdrowiem,

 niech obfituje w sukcesy
i przyniesie spełnienie marzeń.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku

Bogumiła Kowalczyk
Radna Powiatu Kieleckiego

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy

Gminy Sitkówka-Nowiny 

Święta Bożego Narodzenia niosą z sobą
chwile pełne wiary, nadziei i miłości.

Z tej okazji proszę o przyjęcię
najserdeczniejszych życzeń zdrowia,

wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji
zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.

Niech rok 2017 będzie czasem
spełnionych nadziei i oczekiwań,

a życie osobiste i zawodowe
będzie pełne sukcesów,

które każdemu z nas przyniosą
radość i satysfakcję.

Łącząc wyrazy szacunku

Zenon Janus
Wicestarosta Powiatu Kieleckiego 



GŁOS NOWIN  •  GRUDZIEŃ 2016  •  AKTUALNOŚCI

4

 Mijają dwa lata kadencji Rady Gminy oraz 
wójta Sebastiana Nowaczkiewicza. O tym, co się 
w tym czasie wydarzyło, jakie działania podjęli rzą-
dzący, jakie inwestycje zostały zrealizowane przeczy-
tacie Państwo w artykule. Zapraszamy do lektury.

BUDŻET GMINY
 Dzięki ograniczeniu wydatków bieżących oraz 
spłaceniu zobowiązań z lat poprzednich doprowadzo-
no do zmniejszenia zadłużenia Gminy z  41% do 11%. 
Prowadzona polityka finansowa i sięganie po środki 
zewnętrzne na realizację inwestycji sprawiają, że sy-
tuacja finansowa Gminy jest stabilna, a ona sama nie-
ustannie się rozwija.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
 Przez ostatnie dwa lata zrealizowano wiele in-
westycji wymagających znacznych nakładów finanso-
wych. Do największych i najistotniejszych należy zali-
czyć zadania:

- „Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), 
ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gmin-
nych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych 
w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym 
dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem 
i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu 
Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowi-
ny” o łącznej wartości 2 440 227,08 zł (sfinansowano 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
w kwocie 1 250 000 zł).

- „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowi-
nach” o wartości 1 045 000,00 zł;

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł 
energii odnawialnej – budynek Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach” o wartości 600.000,00 zł 
(I etap);

- „Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów 
w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 
398/53, 398/54, Gmina Sitkówka-Nowiny” o wartości 
587 940,77 zł (uzyskano dofinansowanie z „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019” w wysokości 293 478,00 zł).
Istotną kwestię stanowi poprawa bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców na drogach gminnych i powia-
towych. Budowa nowych dróg i chodników, moder-
nizacja istniejących ciągów pieszo-jezdnych, a  także 
wymiana oświetlenia to inwestycje, na które w ciągu 
ostatnich dwóch lat przeznaczono znaczne środki fi-
nansowe. Łącznie na budowę dróg gminnych wydano 
ponad 5 300 000,00 zł. Wraz z modernizacją dróg Gmi-
na zadbała o wymianę oświetlenia ulicznego - w cią-
gu dwóch lat przeznaczając na to kwotę 870 000 zł., 
a także o odwodnienie terenu - przeznaczając na bu-
dowę kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych 
230 000 zł. Nie należy również zapominać o  budo-
wie sieci wod-kan, na które w ciągu ostatnich dwóch 

lat przeznaczono ponad  2 600 000,00, a część  zadań 
zostało przekazanych do realizacji Spółce „Wodociągi 
Kieleckie”.

Gmina prowadzi szereg inwestycji w trosce o natural-
ne środowisko – wymiana kotłów i termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej, program usuwania 
azbestu, wymiana oświetlenia ulicznego na energo-
oszczędne. W ostatnim czasie podjęto również działa-
nia, aby pomóc  mieszkańcom w uzyskaniu dofinanso-
waniu budowy OZE na ich posesjach.
Kompleksową koncepcję działań w sferze społecznej 
oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, tech-

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ GMINY SITKÓWKA-NOWINY
W LATACH 2015 – 2016
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nicznej i środowiskowej przyniesie opracowywany 
obecnie „Program Rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-
Nowiny na lata 2016-2023”. 
Podkreślić należy, że w ciągu ostatnich dwóch lat 
Gmina uzyskała dofinansowanie zewnętrzne na re-
alizowane przez siebie inwestycje w łącznej wysoko-
ści 13.400.000 zł. Znaczn ą ich część pozyskała dzięki 
uczestnictwu w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. 
Łącznie na zadania w ramach ZIT KOF Gmina uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 6.400.000 zł na termo-
modernizacje, wymianę oświetlenia ulicznego, budo-
wę ścieżek rowerowych oraz ścieżki edukacyjno-przy-
rodniczej.

GMINA PRZYCHYLNA
PRZEDSIĘBIORCOM I INWESTOROM

 Korzystne położenie, najniższe podatki w po-
wiecie oraz program pomocy de minimis sprawiają, 
że Gmina jest miejscem atrakcyjnym dla przedsiębior-
ców. W roku 2016 Gmina otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 4 500 000,00 zł na projekt pod nazwą „Nowe 
tereny inwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowiny szan-
są na rozwój gminy i regionu”. Wraz z gminami: Chę-
ciny i Morawica w ramach LGD „Perły Czarnej Nidy” 
Gmina realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego, na którą 
uzyskano dofinansowanie od Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego w wysokości 4 750 000,00 zł. Zosta-
nie ona przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości 
oraz działania na rzecz lokalnej społeczności. Gmina 
złożyła też wniosek o włączenie tych terenów do SSE 
„Starachowice” i nadal oczekuje na decyzję w tej spra-
wie.

GŁOS MIESZKAŃCÓW JEST
NAJWAŻNIEJSZY

 W Gminie Sitkówka-Nowiny promujemy społe-
czeństwo obywatelskie. Działa tu Gminna Rada Działal-
ności Pożytku Publicznego stanowiąca ciało doradcze 
i konsultacyjne. Formą realnego wpływu mieszkańców 

na działania Gminy są fundusze: sołecki i obywatelski. 
Łącznie na oba fundusze w budżecie na 2017 r. Gmina 
wyda ponad 400.000 zł. Zgodnie z wolą mieszkańców 
zostaną one przeznaczone m.in. na projekty przebudo-
wy dróg i modernizacji oświetlenia, budowę placów 
zabaw i siłowni, a także zakup strojów zespołów ludo-
wych.

ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
 W celu zapewnienia edukacji na jak najwyż-
szym poziomie powstał Program Rozwoju Oświaty 
w Gminie Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2021. Realiza-
cja projektów wspierających rozwój dzieci i młodzieży, 
autorskie programy kadry pedagogicznej, szeroka ofer-
ta zajęć pozalekcyjnych, dostępność nowoczesnych po-
mocy dydaktycznych da uczniów (m.in. dwie nowocze-
sne pracownie komputerowe) sprawiają, że uczniowie 
mają zapewnioną doskonałą edukację i znajdują się 
w czołówce najlepszych uczniów powiatu kieleckiego. 
Gmina dba o zagwarantowanie jak najwyższego kom-
fortu dla uczniów dokonując modernizacji placówek 
edukacyjnych (m.in.: rozbudowa Przedszkola Samorzą-
dowego w Nowinach, termomodernizacja i wymiana 
części pokrycia dachowego budynku ZSP).

SŁUŻBA ZDROWIA NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE

 Przychodnia w Nowinach oferuje dostęp do 
specjalistów, pracowni diagnostycznych wyposażonych 
w najwyższej klasy sprzęt oraz licznych programów 
profilaktycznych. Wprowadzono system elektronicznej 
dokumentacji medycznej dającej możliwość rejestracji 
przez Internet. SZPOZ w Sitkówce – Nowinach posiada 
certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Za-
ledwie kilka dni temu SZPOZ znalazł się w gronie lau-
reatów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości przyznawanej 
najlepszym przedsiębiorcom i instytucjom stosującym 
innowacyjne systemy zarzadzania jakością.

SPORT, TURYSTYKA
I REKREACJA

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców w zakresie poszerzenia i wzbogacenia miejsc 
do spędzania wolnego czasu i wypoczynku w ostat-
nich latach zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 
270.000 zł. Przeznaczono je na zmodernizowanie bo-
isk, wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 
Na terenie Gminy powstała Nowińska Ścieżka Tury-
styczna o długości 7 km eksponująca jej walory histo-
ryczno-przyrodnicze.
 Działające na terenie Gminy organizacje kie-
rują bogatą ofertę dla wszystkich grup wiekowych. 
W czasie ferii zimowych i wakacji dzieci mają zapew-
nianą całodniową opiekę w placówkach GOK na tere-
nie Gminy. Seniorzy mogą korzystać z dedykowanych 
im programów, w ramach których poszerzają swą wie-
dzę, a  przy okazji – świetnie się bawią.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz
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Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 listopada 2016 roku

 Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny radni podjęli uchwały doty-
czące ustalenia stawek podatkowych, jakie będą obo-
wiązywać w 2017 roku. Jak się okazuje to właśnie w tej 
gminie są jedne z najniższych podatków w powiecie. 

 Uchwały dotyczące wysokości stawek podat-
kowych to jedne z najważniejszych uchwał, jakie rady 
gmin muszą podjąć w ciągu roku. Nie od dziś wiadomo, 
że podatków nikt płacić nie lubi, ale podatki płacić trze-
ba. To głównie dzięki wpływom z podatków do budżetu 
poszczególnych samorządów mogą one przeprowadzać 
kolejne inwestycje tak bardzo wyczekiwane przez nas 
samych. - Pieniądze z podatków wracają do mieszkań-
ców gminy Sitkówka-Nowiny w postaci lepszych dróg 
i chodników, oświetlenia ulicznego, ścieżek rowerowych, 
placów zabaw, czy szerokiej oferty kulturalnej, edukacyj-
nej i zdrowotnej, jednym słowem – lepiej funkcjonującej 
gminy – mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz i dodaje, że kontrowersji wokół stawek 
podatkowych w Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny nie ma. 
- Od 2012 roku stawki podatków na terenie naszej gminy 
właściwie nie wzrastają, chyba, że są podyktowane od-
górnymi przepisami wynikającymi z zapisów w Dzienniku 
Urzędowym, czy wskaźników inflacji. Przypomnę tylko, 
że w ubiegłym roku Rada Gminy przychyliła się do mojej 
propozycji obniżenia stawek podatkowych od środków 
transportowych. Zmniejszenie wspomnianych stawek 
w większości środków transportowych wyniosło około 
10%, a w przypadku autobusów była to obniżka na pozio-
mie 36 % i 22%. Propozycja ta była wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom podatników prowadzących działalność 
w sektorze transportu, uwzględniając jednocześnie sytu-
ację rynku lokalnego czy krajowego. Projekt uchwały był 
ponadto inicjatywą zmierzającą do aktywizacji przedsię-
biorców lokalnych, jak również tych spoza terenu Gminy 
Sitkówka-Nowiny oraz zachęcenia ich do rejestrowania 
nowych pojazdów na terenie Gminy – tłumaczy wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz i dodaje, że dzięki obniżeniu tych 
podatków odnotowano wzrost liczby środków transpor-
towych zarejestrowanych na terenie gminy Sitkówka-
Nowiny. - Tym samym, tak jak przewidzieliśmy, wpływy 
z tytułu podatku od środków transportowych zwiększają 
się i zapewne systematycznie będą wzrastać w związku 
z konkurencyjnością proponowanych przez nas stawek 

W gminie Sitkówka-Nowiny przyszłoroczne
podatki  wśród najniższych w powiecie!

w stosunku do innych gmin – dodaje wójt Nowaczkie-
wicz.
 Warto zaznaczyć, że stawki podatkowe na tere-
nie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok nie zostały pod-
niesione. - Poza stawkami za prowadzenie działalności 
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków. Podwyżka ta podykto-
wana jest podniesieniem górnych granic stawek kwoto-
wych ogłoszonych w ministerialnym Dzienniku Urzędo-
wym z dnia 5 sierpnia 2016 roku, na którym musimy się 
opierać zgodnie z przepisami. Zaznaczę jednak, że pomi-
mo konieczności podwyżek są one stosunkowo niewiel-
kie i znacznie przez nas obniżone w stosunku do górnych 
granic stawek kwotowych podatków ogłaszanych każ-
dego roku przez Ministra Finansów. Uważamy, że dzięki 
możliwie niskim podwyżkom ułatwiamy stabilny rozwój 
przedsiębiorstw na terenie naszej gminy – mówi Zofia 
Duchniak, Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. - Pozostałe stawki zostały na tym samym poziomie, co 
w roku ubiegłym. Nie widzimy konieczności ich podno-
szenia. Przede wszystkim, chcemy wychodzić naprzeciw 
potrzebom i interesom naszych mieszkańców. Utrzymy-
wanie podatków na tym samym poziomie od 2012 roku 
to nie tylko ukłon w stronę mieszkańców gminy. Wierzy-
my, że dzięki niskim podatkom gmina Sitkówka-Nowiny 
z całą pewnością stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna 
zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców – 
dodaje Przewodnicząca Rady, Zofia Duchniak.
 Faktem jest, że podatki na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny od jakiegoś już czasu są najniższymi podatka-
mi w powiecie kieleckim. Pomimo tego, władze gminy 
nie zdecydowały się ich podnieść, choć to przecież po-
datki są jednym z głównych dochodów gmin. – Analizu-
jąc wysokość stawek podatkowych np. od nieruchomo-
ści, obowiązujących na terenie naszej gminy oraz stawek 
przyjętych przez gminy ościenne, łatwo stwierdzić, że są 
one znacznie niższe – mówi gospodarz gminy, wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz. - Podatków nie podnosimy od 
czterech lat. Naszym celem jest przede wszystkim dobro 
mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, dzięki któ-
rym nasza gmina rozwija się tak prężnie. Między innymi 
te działania powodują, że gmina Sitkówka-Nowiny jest 
atrakcyjna zarówno jako miejsce do życia, jak i miejsce 
do prowadzenia działalności – podkreśla wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Agnieszka Olech

1. RG-XXIV/279/16 uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości

2. RG-XXIV/280/16 uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przed-
siębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny

3. RG-XXIV/281/16 uchwała w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 
2016 rok

4. RG-XXIV/282/16 uchwała w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu współpracy Gminy Sitków-
ka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2017 rok

5. RG-XXIV/283/16 uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr RG-XVII/202/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Pro-
gramu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwie-
rząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”

6. RG-XXIV/284/16 uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr RG-XX/239/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny

7. RG-XXIV/285/16 uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nie-
ruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki nr 35/50, 35/51, 35/52 i 35/359, 
położonych w miejscowości Nowiny, obręb geode-
zyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

8. RG-XXIV/286/16 uchwała w sprawie wyrażenia 
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Świętokrzyska Nagroda Jakości dla przychodni
w Nowinach
 13 grudnia, podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości 
w Kielcach, przedstawiono laureatów Świętokrzyskiej 
Nagrody Jakości. Statuetkę otrzymał Samorządowy Za-
kład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce – No-
winach w kategorii Organizacji Publicznych – ochrona 
zdrowia.

 Celem konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości 
jest promowanie przedsiębiorstw oraz instytucji z terenu 
województwa świętokrzyskiego osiągających znakomite 
wyniki w nowoczesnym zarządzaniu. W konkursie biorą 
udział przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorial-
nego organizacje publiczne, niepubliczne, edukacyjne 
niezależnie od wielkości i formy zatrudnienia posiadające 
lub mające zamiar ubiegać się o certyfikat jakości, działa-
jące na terenie województwa minimum 4 lata i płacące 
w nim podatki. Każdego roku kapituła wybiera najlepsze 
z firm w poszczególnych kategoriach.

 

W tegorocznej, XVIII edycji Świętokrzyskiej Nagrody Ja-
kości przyznano siedem nagród i dwa wyróżnienia. W ka-
tegorii „Organizacje Publiczne – ochrona zdrowia” tytuł 
Świętokrzyskiej Nagrody Jakości trafił do Samorządowe-
go Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce 
– Nowinach. Statuetkę z rąk marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz członka Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego Marka Szczepanika 
odebrali - dyrektor  Samorządowego Zakłady Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce – Nowinach Jacek 
Chudzicki oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 

Nowaczkiewicz. - Ta statuetka to dla nas wielkie wyróż-
nienie i docenienie pracy całego personelu przychodni. 
Z tego miejsca pragnę im wszystkim podziękować za 
wielkie zaangażowanie w rozwój naszej placówki na rzecz 
podnoszenia jakości świadczonych usług dla naszych pa-
cjentów – dziękował dyrektor SZPOZ w Nowinach, Jacek 
Chudzicki. - Samorząd gminy Sitkówka-Nowiny nieprze-
rwanie wspiera działania przychodni. Mamy tu cenio-
nych specjalistów i pracownie diagnostyczne wyposażo-
ne w najwyższej klasy sprzęt do badań specjalistycznych, 
takie jak: pracownia badań echokardiograficznych, pra-
cownia badań metodą Holtera, pracownia EKG i badań 
audiometrycznych, czy pracownia badań ultrasonogra-
ficznych. Przychodnia realizuje porady kardiologiczne, 
neurologiczne, reumatologiczne i chirurgiczne, a także 
szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, oferując pacjen-
tom nowoczesny system elektronicznej dokumentacji 
medycznej dającej możliwość rejestracji przez Internet. 

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Sitkówce-Nowinach to placówka funkcjonująca na 
najwyższym poziomie, o czym bez wątpienia świadczy 
nie tylko przyznana Świętokrzyska Nagroda Jakości, ale 
przede wszystkim uznanie pacjentów – podkreślał wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz tuż po wręczeniu statuetek, 
składając gratulacje na ręce dyrektora Jacka Chudzickie-
go wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem, który 
również był obecny podczas uroczystości.

Agnieszka Olech

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nie-
ruchomości  gruntowej oznaczonej jako działka nr 
35/440, położonej w miejscowości Nowiny, obręb 
geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-No-
winy

9. RG-XXIV/287/16 uchwała w sprawie wysokości sta-
wek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych położonych na terenie gminy Sit-
kówka-Nowiny

10. RG-XXIV/288/16 uchwała w sprawie likwidacji Ze-

społu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach i utwo-
rzenia Centrum Usług Wspólnych w Nowinach oraz 
nadania Statutu

11. RG-XXIV/289/16 uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr RG-XXI/246/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjum oraz określenia granic obwodów 
szkół podstawowych i gimnazjum

12. RG-XXIV/290/16 uchwała w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych przedszkoli



GŁOS NOWIN  •  GRUDZIEŃ 2016  •  AKTUALNOŚCI

8

Wyjątkowe statuetki i medale trafiły do wójta
Sebastiana Nowaczkiewicza oraz jego zastępcy 
Łukasza Barwinka

Gmina Sitkówka-Nowiny postara się
o dofinansowanie do OZE

 Kieleckie Stowarzyszenie „Biegacz Świętokrzy-
ski” podsumowało mijający rok w Centrum Edukacyj-
nym „Szklany Dom” w Ciekotach (gmina Masłów). Pod-
czas uroczystości jednym z uhonorowanych statuetką 
„Przyjaciela Biegacza Świętokrzyskiego” został wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, 
który odebrał także statuetkę „Zasłużonego dla Bie-
gacza Świętokrzyskiego” oraz srebrny medal. Z kolei 
brązowy medal i statuetka „Zasłużonego dla Biegacza 
Świętokrzyskiego” trafiły do rąk zastępcy wójta Łukasza 
Barwinka.

 To był bardzo dobry rok. Stowarzyszenie zorgani-
zowało aż 22 wydarzenia sportowe i kulturalne. W roku 
2015 było ich nieco mniej - zauważył Jacek Wiatrowski 
prezes Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski“. - Coraz 
prężniej staramy się promować piękno Ziemi Świętokrzy-
skiej jako idealnego miejsca do uprawiania turystyki spor-
towej, zwłaszcza biegowej. Mam nadzieję, że robimy to 
skutecznie – dodał.
 Podczas spotkania zostały wręczone statuetki, 
które były podziękowaniem za zaangażowanie w działal-
ność Stowarzyszenia i pomoc w organizowaniu imprez 
biegowych. – Wręczyliśmy statuetki w różnych katego-
riach – poinformował prezes Jacek Wiatrowski. – Pierw-
szą z nich była statuetka dla „Przyjaciela Biegacza Święto-
krzyskiego” i była przeznaczona dla tych, którzy pomagają 
nam w propagowaniu wszelkich aktywności fizycznych. 
Kolejna z nich była przeznaczona dla dziennikarzy sporto-
wych, którzy piszą, mówią, relacjonują imprezy sportowe 
i sami też biegają. Rozdaliśmy również trzydzieści statu-
etek dla „Zasłużonych dla Biegacza Świętokrzyskiego”. 
Wręczono także nagrodę specjalną - Puchar „Biegacza 
Roku 2016”, który powędrował do wyjątkowego sportow-
ca Jana Grońskiego. Siedemdziesięciolatek w tym roku 
ukończył 15 biegów na 10 kilometrów i 11 półmaratonów 
na dystansie 21 kilometrów. W tym roku stawał na po-
dium 20 razy - podkreślał prezes Jacek Wiatrowski, który 
sam został uhonorowany brązową odznaką ministra „za 
zasługi dla sportu”. Odznaki, które wręczyła wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek, otrzymali również Mag-
dalena Tusień-Kuzka i Wiesław Pióro.

 Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian No-
waczkiewicz, został nagrodzony statuetką „Przyjaciel 
Biegacza Świętokrzyskiego”, statuetką  „Zasłużony dla 
Biegacza Świętokrzyskiego” oraz srebrnym medalem, 
a zastępca wójta Łukasz Barwinek odebrał brązowy me-
dal oraz statuetkę „Zasłużony dla Biegacza Świętokrzy-
skiego”. - Aktywny i zdrowy tryb życia propagujemy na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny już od dawna – stwier-
dził wójt Sebastian Nowaczkiewicz, a jego zastępca Łu-
kasz Barwinek podkreślał, że na terenie gminy odbywa 
się wiele wydarzeń sportowych. -  W naszej gminie or-
ganizujemy ogólnopolskie zawody kolarskie, czy zawody 
w bieganiu. Co najważniejsze, cieszą się one dużym za-
interesowaniem, dlatego też będziemy dokładać jeszcze 
większych starań w organizację tego typu imprez spor-
towych – zapewnił zastępca wójta, Łukasz Barwinek.

 Po wręczani nagród i statuetek przyszedł czas na 
symboliczne podzielenie się opłatkiem, który wcześniej 
został pobłogosławiony przez księdza Krzysztofa Banasi-
ka. Następnie wszyscy uczestnicy złożyli sobie serdeczne 
życzenia na kolejny rok działalności „Biegacza”. W części 
artystycznej wysłuchano wierszy świątecznych poet-
ki Anny Zielińskiej-Brudek, pisarza Romualda Bielendy 
oraz Kazimierza Kołomyja–Runa. W świąteczny klimat 
uorczystosci wprowadziły kolędy w wykonaniu dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mącho-
cicach Scholasterii.

Agnieszka Olech

 Gmina Sitkówka-Nowiny rozpoczyna przygo-
towania do pozyskania nawet do 70% dofinansowania 
ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 
instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii 
dla mieszkańców gminy. Tylko duże zainteresowanie 
mieszkańców będzie warunkiem aplikacji o środki unij-
ne. Spotkania z mieszkańcami gminy już się odbyły. 

Bardzo duże dofinansowanie
 Ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 
i pompy ciepła – gmina Sitkówka-Nowiny przygotowu-
je się do pozyskania nawet do 70% dofinansowania na 
budowę odnawialnych źródeł energii na obiektach pry-
watnych. - Rozpoczęliśmy właśnie starania o dofinanso-
wanie kolejnej proekologicznej inwestycji, dzięki której 

mieszkańcy będą mogli zainstalować w swoich prywat-
nych domach solary, pompy ciepła, czy ogniwa fotowol-
taiczne. Pozwoli to znacznie obniżyć rachunki za prąd 
i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska – mówi 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz 
i dodaje, że realizacja inwestycji będzie możliwa tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy gmina otrzyma dofinansowanie 
z RPO. - Tylko duże zainteresowanie instalacjami OZE 
będzie warunkiem aplikacji przez nas o środki unijne. 
Proszę wszystkich zainteresowanych mieszkańców o ter-
minowe składanie deklaracji. W przypadku małego zain-
teresowania nie będziemy mogli przystąpić do składania 
wniosku o dofinansowanie, a to według mojej opinii już 
nigdy więcej w tej perspektywie unijnej nie będzie aż tak 
korzystne dla mieszkańców – poinformował wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.
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Masz pomysł na biznes?
My mamy dla Ciebie dofinansowanie!

 Poziom dofinansowania wynosi aż do 70% mi-
nus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instala-
cji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji 
budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku 
zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na 
dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wy-
nosi 23 %.

Dobór urządzenia wykorzystującego OZE jest ważny
 Spotkania mieszkańców z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny ze specjalistami w dziedzinie OZE już się od-
były, a poprowadził je Krzysztof Sajdutka, dyrektor pro-
jektu  DOEKO GROUP Sp. z o.o. Przybliżył mieszkańcom 
założenia projektu, a także omówił działanie wszystkich 
rodzajów instalacji wykorzystujących Odnawialne Źró-
dła Energii, doradzając jednocześnie jak ocenić moc 
danej instalacji i w którym miejscu najlepiej instalować 
pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz urządzenia fo-
towoltaiczne. - Po wybraniu najkorzystniejszego dla nas 
urządzenia wykorzystującego Odnawialne Źródła Energii 
będą musieli Państwo złożyć deklarację i podpisać umo-
wę w Urzędzie Gminy najpóźniej do 16 grudnia na wy-

konanie analizy możliwości technicznych budowy źródła 
OZE na zgłaszanych obiektach. Dopiero wtedy specjaliści 
dokonają oceny takiej możliwości indywidualnie u każ-
dego z zadeklarowanych klientów, określając jednocze-
śnie techniczne wymogi dotyczące doboru właściwych 
komponentów instalacji – wyjaśniał Krzysztof Sajdutka 
podczas spotkań z mieszkańcami. Należy dodać, że koszt 
sporządzenia wizji będzie leżał po stronie zainteresowa-
nego mieszkańca i nie będzie podlegał zwrotowi. I tak, za 
inspekcję techniczną i analizę możliwości budowy kolek-
torów słonecznych trzeba będzie zapłacić 200 zł brutto. 
Ocena fotowoltaiki kosztować będzie mieszkańców 250 
zł brutto, a pomp ciepła 300 zł brutto. Należy pamiętać 
o tym, że sporządzenie takiej wizji jest warunkiem ko-
niecznym do tego, aby wziąć udział w projekcie.

Projekt przygotuje i wdroży gmina
 Za proekologiczny projekt, na którym skorzy-
stają głównie chętni mieszkańcy w całości będzie odpo-
wiedzialna gmina. - Wychodząc naprzeciw potrzebom 
naszych mieszkańców postanowiliśmy przystąpić do pro-
jektu. Jednak to, czy będziemy mogli aplikować o dofi-
nansowanie, uzależnione jest od liczby złożonych dekla-
racji chęci udziału w projekcie. Po stronie gminy będzie 
leżało przygotowanie dokumentacji i wdrożenie projektu 
– podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
 Termin składania deklaracji w Urzędzie Gminy 
mija 22 grudnia. W przypadku wystarczającej liczby chęt-
nych do udziału w projekcie mieszkańców gmina Sitków-
ka-Nowiny będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowa-
nie zadania w drugim kwartale 2017 roku. W przypadku 
uzyskania dofinansowania zadanie wejdzie do realizacji 
w 2018 roku. 

Agnieszka Olech

 Ludzie młodzi to największy kapitał każdego kra-
ju. Nie bez przyczyny w osobach młodych pokłada się 
nadzieję na lepszą przyszłość społeczeństwa. Podobne 
podejście podziela ekonomia i gospodarka – to właśnie 
młodzi, często tuż po zakończeniu edukacji lub nawet 
w jej trakcie szukają sposobów na wdrożenie swoich po-
mysłów, spełnienie marzeń o własnym biznesie, realizują 
- często zdawać by się mogło – szalone i nierealne pomy-
sły, które okazują się wielkimi sukcesami, również kaso-
wymi. Coraz więcej inicjatyw realizowanych jest w celu 
aktywizowania młodzieży, pokazania kierunków w jakich 
mogą się rozwijać, prowadzone jest doradztwo zawodo-
we niezwykle istotne podczas określania predyspozycji 
itp. 

Również Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 
działająca na terenie Gminy Chęciny, Morawica i Sitków-
ka-Nowiny zrealizowała projekt pn. „Jestem aktywny 
– będę przedsiębiorcą”, który  poprzez współdziałanie 
przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych, zakładał 
promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego 
podejścia do rozwiązywania problemów powstających 
w procesie prowadzenia firmy. Spotkania prowadzone 
były przez ekspertów i trenerów TRIZ (Teoria Rozwiązy-
wania Innowacyjnych Zadań) i przedsiębiorczości oraz 
animatorów i miały charakter gier, zabaw, warsztatów 
uczących twórczego, nieszablonowego sposobu rozwią-
zywania realnych problemów przedsiębiorców przy za-
stosowaniu metody TRIZ.  

Mamy nadzieję, że kolejne przedsięwzięcie skierowane 
do osób aktywnych cieszyć się będzie równie dużym 
zainteresowaniem, ponieważ LGD realizując Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poło-
wę swojego budżetu przeznaczyła właśnie na wspiera-
nie przedsiębiorczości. W 2016 r. o środki unijne za jej 
pośrednictwem mogli ubiegać się przedsiębiorcy pro-
wadzący firmy na terenie LGD, zaś już na początku roku 
2017 planuje się przeprowadzenie naboru wniosków 
o przyznanie pomocy na zakładanie nowych  działalności 
gospodarczych.  W tym konkursie dodatkowo premiowa-
ne będą operacje planowane do realizacji właśnie przez 
osoby młode, tj. do 35-go roku życia oraz te złożone przez 
osoby pozostające bez pracy, określone w Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju jako należące do grup defaworyzowanych.
Na otworzenie firmy można uzyskać dofinansowanie 
o wartości 50 tys. zł, zaś intensywność pomocy stanowić 
może nawet 100% wartości projektu. Oznacza to, że be-
neficjent, który sporządzi biznesplan na wartość 50 tys. 
zł nie będzie musiał ponosić kosztów wkładu własnego. 
Działalność utworzona przy wsparciu środków unijnych 
z PROW musi być prowadzona na terenie ww. gmin przez 
okres minimum 2-ch lat od dnia płatności ostatecznej.
Jednymi z podstawowych warunków jakie musi speł-
nić beneficjent to być osobą pełnoletnią i mieć miejsce 
zameldowania na terenie LGD oraz nie podlegać ubez-
pieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w peł-
nym zakresie, a także w okresie 2 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wyko-
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Niesamowite lodowisko stanęło w Nowinach

nywać działalności gospodarczej i nie być wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej. 

Przed rozpoczęciem biegu terminu naboru w każdej 
z gmin wchodzących w skład LGD zorganizowane zo-
stanie spotkanie informacyjne z potencjalnymi wnio-
skodawcami – o terminach poinformujemy Państwa za 
pośrednictwem strony internetowej LGD www.perlycn.
pl oraz stron internetowych gmin. Dodatkowo, również 
przed naborem zorganizujemy dla osób chcących apliko-
wać o środki na założenie własnej działalności gospodar-
czej szkolenie z zakresu poprawnego napisania wniosku 
o przyznanie pomocy, opracowania biznesplanu oraz 
części dotyczącej zagadnień z dziedziny księgowości 
i rozliczeń skarbowych. Warto wziąć udział w tym szko-
leniu, ponieważ za uczestnictwo również będzie można 
otrzymać dodatkowe punkty na etapie weryfikacji pro-
jektu pod względem zgodności z kryteriami wyboru.

Formularz karty zgłoszeniowej do udziału w szkoleniu, 
wstępnie zaplanowanym na dzień 27.01.2017 r. dostęp-
ny będzie na stronie internetowej pod adresem www.
perlycn.pl. Wypełniony formularz należy podpisać, ze-
skanować i przesłać emailem na adres biuro@perlycn.
pl lub oryginał złożyć w biurze  Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy” mieszczącym się przy ul. Spacero-
wej 7 w Morawicy (budynek SCK). Z uwagi na ograni-
czoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału 
w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony inter-
netowej, na której na bieżąco zamieszczać będziemy 
wszelkie informacje dot. powyższego konkursu, a także 
pozostałej działalności LGD.

Agnieszka Szewczyk 
Biuro LGD

 Mieszkańcy w gminie Sitkówka-Nowiny mogą 
już korzystać z lodowiska, które właśnie zostało im udo-
stępnione i będzie działać przez najbliższe trzy miesiące.

 Od wielu dni mieszkańcy czekali, by w końcu wa-
runki pogodowe pozwoliły na otwarcie lodowiska. W ostat-
nią środę punktualnie o godzinie 16.00 rozbłysły światła 
reflektorów, a z głośników rozbrzmiała muzyka. Wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca wójta 
gminy Łukasz Barwinek, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia 
Duchniak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 
w Nowinach Jacek Kania założyli łyżwy i wraz z mieszkańca-
mi zainaugurowali sezon łyżwiarski w gminie Sitkówka-No-
winy.
 A z możliwości poślizgania się na tafli lodowiska 
skorzystało wielu przybyłych na otwarcie mieszkańców – 
zarówno zaawansowanych, jak i początkujących łyżwiarzy. 
Wszyscy zgodnie twierdzili, że lodowisko w gminie to świet-
ny pomysł: nie trzeba już specjalnie jechać do Kielc, aby po-
jeździć na łyżwach. Ślizgawka znajduje się teraz tu - na miej-
scu i jest jedną z licznych atrakcji oferowanych przez gminę 
jej mieszkańcom. Jest świetnie przygotowana, a o bezpie-
czeństwo korzystających dba profesjonalna obsługa. 

150 osób może ślizgać się jednocześnie 
 Lodowisko zlokalizowane jest tuż nieopodal kry-
tej pływalni „Perła” w Nowinach. Ma wymiary 19 na 30 

metrów i niemal 600 metrów kwadratowych powierzch-
ni. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać 150 
osób. Zostało wybudowane na spiralach chłodniczych 
i dlatego można już z niego korzystać, pomimo nie za-
wsze ujemnych temperatur na dworze. 

Jakie ceny? 
 Lodowisko jest czynne w dni powszednie w go-
dzinach od 14:00 do 21:30, a w weekend w godzinach od 
10:00 do 21:30. Dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny w dni powszednie mogą korzystać z lo-
dowiska bezpłatnie w godzinach od 10:00 do 14:00 po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu ślizgawek z dyrek-
torami szkół. Koszt 1,5-godzinnego ślizgania się wynosi 
6 złotych za godzinę w dni powszednie, a w weekend 8 
złotych. Przy lodowisku działa wypożyczalnia łyżew, za-
równo dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ich wypożyczenie 
kosztuje 5 złotych. Najmłodsi mogą również skorzystać 
z pingwina ułatwiającego naukę jazdy. Koszt wypożycze-
nia to 10 złotych. Brak zimowego sprzętu nie będzie za-
tem dla nikogo stanowić problemu. Jest też możliwość 
naostrzenia łyżew. Wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz 
zaprasza na nowińskie lodowisko wszystkich, którzy nie 
mają pomysłu, co robić w zimowe dni i chcą aktywnie 
spędzić czas na świeżym powietrzu.

Redakcja
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Rusza „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”
 Jak korzystać z platformy ePUAP, jak bez-
piecznie poruszać się w internecie, tworzyć własne 
strony, prowadzić e-sklep czy publikować treści mul-
timedialne – o tym wszystkim będzie można się do-
wiedzieć podczas realizacji projektu „Latająca Aka-
demia Edukacji Cyfrowej”, którego pomysłodawcą 
i realizatorem jest Chorągiew Kielecka ZHP. W pro-
jekcie udział weźmie 41 gmin z województwa świę-
tokrzyskiego i śląskiego, w tym również gmina Sit-
kówka-Nowiny, w której zostanie przeszkolonych 90 
osób.

 Projekt pod nazwą „Latająca Akademia Eduka-
cji Cyfrowej” właśnie rusza. Udział w nim weźmie 39 
gmin z województwa świętokrzyskiego i dwie z woje-
wództwa śląskiego, a jego wartość opiewa na kwotę 
6,4 miliona złotych, z czego 5,9 to pozyskane środki 
unijne. Będzie on realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. - Kiedy dowiedzieliśmy się 
o możliwości aplikowania o środki unijne na realizację 

projektu, nie wahaliśmy się nawet przez chwilę. Napi-
saliśmy wniosek, który otrzymał dofinansowanie już 
„w pierwszym rozdaniu” jako zaledwie jeden z dwóch 
w skali kraju – mówi przewodniczący Rady Kieleckiej 
Chorągwi ZHP harcmistrz Lucjan Pietrzczyk.

O tym jak z łatwością poruszać się w internecie
 Celem projektu jest podniesienie kompetencji 
cyfrowych wśród mieszkańców gmin uczestniczących 
w projekcie. - W pierwszej kolejności, w każdej z gmin 
wyłonimy liderów cyfrowych, którzy zostaną przez nas 
przeszkoleni, a następnie sami będą prowadzić zajęcia 
dla uczestników. W ramach Latającej Akademii Edu-
kacji Cyfrowej w ciągu trzech lat przeszkolimy łącznie 
4400 osób. Szkolenia będą się odbywały w czterech 
grupach wiekowych, a w ich trakcie będzie można mię-
dzy innymi nauczyć się korzystania z platformy ePUAP, 
bezpiecznego poruszania się w internecie, korzysta-

nia z bankowości elektronicznej, tworzenia własnych 
stron internetowych, a nawet prowadzenia e-sklepów 
i publikowania treści multimedialnych – wymienia Łu-
kasz Mucha, koordynator projektu „Latająca Akade-
mia Edukacji Cyfrowej”.

Powstaną Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
 W projekt zostanie zaangażowanych 200 wo-
lontariuszy z Chorągwi Kieleckiej ZHP. - Będą to dru-
żynowi i instruktorzy, którzy poprowadzą nabór i pro-
mocję naszego projektu. Po przeszkoleniu trenerów 
odpowiedzialnych za zajęcia i rekrutacji uczestników 
projektu rozpocznie się w gminach tworzenie Publicz-
nych Punktów Dostępu do Internetu, wyposażonych 
w najnowocześniejsze oprogramowanie przyjazne 
także dla niepełnosprawnych. Z tych punktów korzy-
stać będą mogli mieszkańcy gmin również po zakoń-
czeniu projektu. Szkolenia ruszą w drugim kwartale 
2017 roku – poinformował Łukasz Mucha, koordyna-
tor projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”.

Co zyskają gminy?
 Jak twierdzą autorzy projektu, dzięki jego re-
alizacji ulegnie skróceniu czas, jaki mieszkańcy będą 
przeznaczać na różne formalności i sprawy życia co-
dziennego takie jak prowadzenie konta w banku lub 
zakupy. Najbardziej widocznym efektem projektu bę-
dzie wzrost liczby profili na platformie komunikacji 
z jednostkami administracji publicznej ePUAP. Dzięki 
temu wzrośnie ilość spraw załatwianych drogą elek-
troniczną a to wpłynie z kolei na poprawę komunikacji 
na linii Klient – Urząd.

 Koordynatorzy projektu „Latającej Akademii 
Edukacji Cyfrowej” potwierdzają, że pierwsze zajęcia 
odbędą się już wiosną przyszłego roku.  O rekrutacji 
do projektu będziemy informować na bieżąco.

Agnieszka Olech
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Program Rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny na 
lata 2016-2023 w aspekcie społecznym

Inwestycje zaplanowane do realizacji w „Programie Rewi-
talizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023“

 Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie 
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmac-
nianie jego lokalnych potencjałów,  w tym także kultu-
rowych. To samorząd lokalny przygotowuje, koordynuje 
i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji, ale rewi-
talizacja prowadzona jest przez interesariuszy - mieszkań-
ców, przedsiębiorców, jednostek samorządowych i organi-
zacji pozarządowych z terenu  naszej gminy.

 Program rewitalizacji to  jedno z opracowań, które 
dotyczy planowania strategicznego w gminie Sitkówka-No-
winy. Samorząd posiada kilka innych dokumentów doty-
czących różnych sfer rozwoju określających sposoby, które 
mają sprzyjać ich osiągnięciu. Ważnym elementem jest 
umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą. Wzajemna 
komplementarność Programu Rewitalizacji z innymi doku-
mentami strategicznymi zarówno lokalnymi, jak i ponadlo-
kalnymi, krajowymi ma podnieść efektywność podejmowa-
nych w jego ramach działań. 
 Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do opraco-
wania Programu korzystając z dofinansowania przy udziale 
Funduszu Spójności w ramach PO PT 2014-2020.  Opraco-
wanie Programu  obejmowało trzy etapy: podjęcie uchwały 
przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Progra-
mu, wykonaanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zde-
gradowanych i rewitalizacji, przeprowadzenie konsultacji 
społecznych  oraz opracowanie dokumentu  - Programu 
Rewitalizacji. 
 Jak podkreślają koordynatorzy opracowania Pro-
gramu – Witold Mroczek i Tomasz Bucki - ważnym aspektem 
rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społe-
czeństwa i konsultacje poszczególnych elementów Progra-
mu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu 
została utworzona na stronie http://www.nowiny.com.pl. 
Zakładka pn. „PROGRAM REWITALIZACJI 2016-2023”, gdzie 
są umieszczane wszelkie dokumenty i dane dotyczące dzia-
łań rewitalizacyjnych. - Opracowując Program Rewitalizacji 
gminy zorganizowaliśmy szereg spotkań z mieszkańcami 
gminy. Storzyliśmy także ankiety, które mieszkańcy mogli 
wypełniać i w ten sposób mieć realny wpływ na wypraco-
wanie kierunków rozwoju gminy na najbliższe lata – mówi 
Witold Mroczek, jeden z koordynatorów projektu.
 Po licznych analizach i konsultacjach społecznych 
okazało się, że główną drogą rozwoju na najbliższe lata 
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny będzie infrastruktura 
drogowa. Zaraz po niej istnieje wyraźna potrzeba rozwoju 
kultury i oświaty. - To dla nas drogowskaz, w którym kie-
runku mamy podążać - mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz. - Mieszkańcy dali nam wyraźny 

 Zagospodarowanie terenu działki po dawnym 
przedszkolu, rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Perła” w Nowinach, zagospodarowanie placu targo-
wego a także budowa amfiteatru przy Klubie Miniaturka – 
Nowiny zmienią się nie do poznania. Niebawem ruszą duże 

sygnał, że powinniśmy rozszerzać infrastrukturę drogową. 
Ponadto jest wiele osiedli i miejsc, gdzie powstała zabudo-
wa jednorodzinna i tam brakuje nie tylko dróg, ale także 
kanalizacji i wodociągów. Te przyłącza muszą powstawać. 
Jeśli chodzi o kierunki rozwoju, powinniśmy również mieć 
na uwadze ludzi młodych. Konsultacje społeczne wskazują, 
że istnieje potrzeba zapewnienia miejsc przedszkolnych, 
dlatego też podjęliśmy decyzję o rozbudowaniu przedszkola 
w Nowinach – dodaje Wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
 W efekcie powstało opracowanie – „Program Re-
witalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023“. 
W dokumencie tym wyznaczono głowne zadania i cele dla 
działań rewitalizacyjnych, ujęto zadania komplementarne 
względem Programu, a także scharakteryzowano najważ-
niejsze problemy, jakie dotykają mieszkańców obszarów 
zdegradowanych i całej gminy.  Główne problemy na tere-
nie gminy to:
• duża liczba osób i rodzin korzystających z pomocy OSP, 
• ubóstwo,
• niepełnosprawność, 
• mała liczba miejsc pracy na lokalnym rynku,
• słaba aktywność organizacji pozarządowych,
• niezadawalający stan dróg lokalnych,
• niewystarczający dostęp do wysokiej jakości infrastruk-

tury sportowej, rekreacyjnych, zdrowotnej, edukacyj-
nej, kulturalnej,

• malejąca liczba mieszkańców miejscowości Nowiny.
 
 Rewitalizacja funkcji i układu Nowin oraz ich ochro-
na wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-przestrzen-
nym całej gminy jest jednym z celów strategicznych gminy, 
który będzie realizowany przez szereg celów operacyjnych, 
min. takich jak: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; wzrost aktywności 
obywatelskiej, społecznej i gospodarczej; poprawę ładu 
przestrzennego w gminie. Z kolei głównymi celami opera-
cyjnymi Programu Rewitalizacji są: 

• Rozbudowa i modernizacja komunalnej infrastruktury 
technicznej.

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej.

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego.

• Zwiększona dostępność oferty edukacyjnej i oświato-
wej dla mieszkańców Gminy.

• Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności ko-
munikacyjnej gminy.

Agnieszka Olech

inwestycje, które zostały zaplanowane do realizacji zgodnie 
z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny na 
lata 2016-2023. Na ich realizację władze gminy Sitkówka-
Nowiny planują starać się o dofinansowanie z funduszy ze-
wnętrznych.   
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Program rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny w trak-
cie realizacji
 Gmina Sitkówka-Nowiny na najbliższej - grudniowej 
sesji -  zaplanowała do przyjęcia „Program Rewitalizacji dla 
Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023“ - Umożliwi on 
efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania 
planowane do realizacji na terenie gminy w ramach „Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest 
warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne 
w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich”. W ramach tego działania planujemy zrealizować 
na terenie Nowin kilka dużych inwestycji, w tym rozbudowę 
budynku GOK „Perła” w Nowinach, zagospodarowanie tere-
nu działki po dawnym przedszkolu,  zagospodarowanie placu 
pod targowisko czy budowę amfiteatru przy Klubie Miniatur-
ka. Wszystkie te zadania oszacowaliśmy wstępnie na około 
15 milionów złotych, z czego 11 milionów 250 tysięcy złotych 
będziemy chcieli pozyskać z funduszy unijnych – zapowiada 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Do tej pory, na przestrze-
ni zaledwie kilkunastu miesięcy udało nam się już pozyskać 
dofinansowanie na różnego rodzaju zadania w wysokości 
blisko 12 milionów złotych, co na tle innych gmin stawia nas 
bardzo wysoko. Przypomnę, że chociażby 4,5 miliona złotych 
dofinansowania pozyskaliśmy na utworzenie i udostępnie-
nie na terenie gminy nowych terenów inwestycyjnych. To 
dofinansowanie pozyskały zaledwie cztery gminy z całego 
województwa. Liczymy na to, że uda nam się pozyskać także 
dofinansowanie na rewitalizację Nowin, w ramach której za-
planowaliśmy szereg znaczących inwestycji – mówi wójt.
 Program Rewitalizacji opracowywany został zgodnie 
z obowiązującym stanem prawnym, wytycznymi Ministra In-
frastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikający-
mi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi 
obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na 
merytoryczną treść tego dokumentu. 
Gmina otrzymała  dotację na sfinansowanie opracowania 
Programu Rewitalizacji z „Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna”.
 Zgodnie z strategią gminną rozwiązywania proble-
mów społecznych głównymi problemami społecznym na 
terenie gminy są rosnące bezrobocie i  malejąca liczba miesz-
kańców Nowin. Dotyczy to przede wszyskim obszaru rewita-
lizacji, który obejmie: teren GOK-u „Perła”, teren po byłym 
przedszkolu położony naprzeciw GOK-u, plac przy ul. Białe 
Zagłębie, który docelowo ma pełnić funkcję placu targowe-
go. Przy ich wyznaczeniu wzięto pod uwagę zapisy art. 9 i 10 
ustawy o rewitalizacji. Wybór tych terenów poparty jest tak-
że wynikiem diagnozy wynikającej ze strategii rozwoju gminy, 
gdzie mieszkańcy negatywnie ocenili przestrzeń społeczną, 
przestrzenną, gospodarczą i kulturalną. Są to tereny o wyso-
kim znaczeniu społecznym dla gminy, zdegradowane, stano-
wiące centrum Nowin i gminy, stanowiące własność gminy.

Gminny Ośrodek Kultury „Perła”
 Projekt rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury „Perła” w Nowinach wraz zagospodarowaniem  tere-

nu przyległego  zakłada dobudowanie skrzydła połączo-
nego z istniejącym budynkiem prowadzącego w stronę 
trybun na stadionie i nadanie całości nowych, komplek-
sowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, 
rekreacyjnych i gospodarczych. Ma tu również powstać 
nowy parking i dojazd do budynku.
 Nowe dwukondygnacyjne i podpiwniczone 
skrzydło budynku będzie swego rodzaju łącznikiem ze 
stadionem. Każdy poziom budynku zostanie wyposażony 
w łazienki, pomieszczenia techniczne i korytarze. W no-
wym budynku będzie mieścić się gminna biblioteka, za-
plecze dla klubu sportowego, kawiarnia z widokiem na 
kompleks sportowy, wielofunkcyjna sala konferencyjna 
na około 250 osób wraz ze sceną z przeznaczeniem na 
organizację konferencji, wystaw, koncertów i wydarzeń 
kulturalnych. Będą tu także pomieszczenia biurowe 
i świetlica dla młodzieży. Kompleksowy i komfortowy do-
stęp do pełnej oferty również dla osób niepełnospraw-
nych bez wątpienia zapewnią nowoczesne windy.   
 Na terenie GOK-u „Perła“ zaplanowano również 
przebudowę budynku tzw. „Miniaturki“ wraz z budową 
amfiteatru przy południowej ścianie tego budynku. 

Kompleks sportowy przejdzie gruntowną modernizację
 Warto dodać, że zaplanowano do przebudowa-
nia także płytę boiska sportowego na terenie GOK „Perła” 
w Nowinach. Wykonane zostaną urządzenia sportowe, 
a wokół boiska powstanie tartanowa bieżnia lekkoatle-
tyczna. W ramach inwestycji wymieniona zostanie płyta 
główna boiska i zamontowany system automatycznego 
nawadniania oraz drenażu. Wybudowane będzie także 
boczne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Cały kompleks 
sportowy zostanie oświetlony. 

Ławeczki, alejki i fontanny
 Równie ważną inwestycją, która diametralnie 
zmieni wizerunek Nowin bez wątpienia będzie zagospo-
darowanie terenu działki po dawnym przedszkolu. W ra-
mach tego zadania ma powstać kompleks parkowo - re-
kreacyjny z alejkami, ławeczkami i nowoczesnym placem 
zabaw. Wybudowana zostanie także fontanna, a całość 
zostanie oświetlona stylowymi lampami. Na terenie po-
wstałego skweru będzie dostępny interent. 

Plac targowy przy ul. Białe Zagłębie zmieni swoje ob-
licze
 Założono że niezmieniona zostanie zasadnicza 
funkcja tego miejsca, natomiast zakłada się podzielenie 
placu na trzy obszary: parking, część handlową zewnętrz-
ną i częśc handlową wewnętrzną, nad którą zaplanowa-
no zadaszenie i ścianki boczne przepuszczające światło 
dzienne. Obie części handlowe zostaną wyposażone 
w stoły oraz w możliwość korzystania przez użytkowni-
ków z energii elektrycznej (system opłat prepaid). Zapla-
nowano również wyposażenie terenu w ogólnodostępne 
toalety i sanitariaty. Plac uzyska nowe oświetlenie oraz 
częściowo nową nawierzchnię.

  Agnieszka Olech    
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ODŚNIEŻANIE DRÓG
Gdzie dzwonić w sprawie interwencji? Poniżej zamieszczamy numery telefonów, które są czynne przez całą dobę:

Drogi gminne – organizacją odśnieżania dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowinach. 
Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zajmującym się odśnieżaniem jest

firma Usługowa Handlowo-Transportowa Andrzej Cedro. 

Andrzej Cedro         tel. 41  38 572 03  oraz  500 73 43 73   
 Służba dyżurna:         tel. kom. 500 73 43 73   p.  Andrzej Cedro

System łączności Wykonawcy ze sprzętem użytym w akcji:
tel. kom. 500 73 43 73        p. Andrzej Cedro

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W  NOWINACH

P. Jacek Górecki      tel.  służbowy od 7:00 do 15:00 41 346-51-59
             tel. kom. całodobowo  695-591-419
P. Krzysztof Stępień  tel. służbowy od 7:00 do 15:00 41 366-73-42
     tel. kom. całodobowo  601-168-174
P. Tomasz Błaszczyk                tel. służbowy od 7:00 do 15:00 41 346-51-59
     tel. kom. całodobowo  691-676-913

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

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW

  Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodni-
ka są zobowiązani do ich sprzątania, zwłaszcza dotyczy to odśnieżania zimą. Obowiązek ten wynika 
z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 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 czystości i porządku 
w gminie. Właściciel nieruchomości 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 

nieruchomości”. Należy zwrócić uwagę, że obowiązek sprzątania chodnika dotyczy wszystkich właści-
cieli nieruchomości, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Nie ma zatem znacze-
nia, 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 usługowy).

  Długotrwałe, intensywne opady śniegu potęgowane mrozem mogą również w znaczny spo-
sób obciążać dachy i inne płaskie powierzchnie na budynkach. Spowodowane w ten sposób niebez-

pieczeństwo zagraża zarówno ludziom znajdującym się wewnątrz budynków, jak i przypadkowym 
przechodniom. Apelujemy zatem do właścicieli nieruchomości bądź ich zarządców, aby regularnie 

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 
jednocześnie, iż usunięty śnieg nie może powodować utrudnień dla użytkowników dróg i chodników.

Agnieszka Olech
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Wierszem pisane
 Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokalnych twórców. Zachęcamy również wszystkich 
tych, którzy tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelnikami „Głosu Nowiny”.
Wiersze prosimy wysyłać na adres Redakcji.

Grudzień 2016
Grudzień to miesiąc wyjątkowy
Ma tyle spraw do załatwienia
Barbórka - Mikołaj oraz Wigilia 
I Święta Bożego Narodzenia

Bal sylwestrowy tez w grudnia mamy
Więc Stary Rok już się pakuje
Jesteśmy bardzo zadowoleni
Że młody rządy obejmuje

Właśnie w sylwestra o północy
Fajerwerkami w niebo strzelimy
Żegnamy Cię już Stary Roku
Dziś bal i wszyscy się cieszymy

Ty jednym dałeś smutku wiele
Innym zaś dałeś trochę radości
Jedni przez Ciebie bardzo płakali
A innym dałeś dużo miłości

Teraz witamy Cię Nowy Roczku
Rób tak by wszystkim dobrze się żyło
Jest tylko jedno co może smucić 
Że znowu roczek nam przybyło

Irena Kostrzewska

Nowy Rok
O jak bystro płynie rzeka
jak nam prędko czas ucieka
dzień za dniem, rok za rokiem
przemijają równym krokiem

tak szybko rok, przeszły minął
że w momencie zginął i spłynął
z teh doczesności w bezdenne
morze wieczności

rok za rokiem mija i czas nam ucieka
i nikt z nas nie wie co go jutro czeka
szczęśliwy ten, kto wspomina
że każdy jego dzień i godizna
była dla Boga poświęcona i do
zbawienia przyłączona
Panie Boże Błogosław w Roku Nowym
na ratunek być gotowym
Błogosław Boże Łaskawy
nasze prace domy rodziny i zabawy

Henryka Brzoza

Nie rozpamiętuj
Nie rozpamiętuj
zła, grzesznych dni
niespełnionych pragnień

nie budź
uśpionego zwątpienia
zapomnianych chwil

nie przywołuj
bolesnych wspomnień
zmurszałych myśli

pomódl się
by pogmatwane życie
nabrało sensu
nadzieja
zagościła w sercu
i nie przyszło nikomu
nucić kolędy w samotności

świąteczny czas
niech pogodzi wszystkich
a życzenia obiegną świat

Lidia Jędrocha-Kubicka

Wyczekiwanie 
Chłodny poranek
zimnawe, krótkie dni 
wyziębione wieczory
liście fruwają bez celu
w chaosie jesieni
omijają pochmurne myśli 

to listopada uroki

a my wyczekujemy
białego puchu
by w szpilkach zatańczyć 
białe tango

Lidia Jędrocha-Kubicka

Wigilia 2016 r.
Sypnęło śniegiem jest już zima
I słońce prędzej teraz zachodzi
Zbliża się Najpiękniejszy dzień w roku
Dzień Jezusowych narodzin
My na ten wieczór pełni wiary
czekamy przez rok cały
W ten wieczór święty się narodzi
Nasz wielki Jezus mały
Już drzewko pięknie lampkami mruga
Potrawy na stół już stawiamy
Sianko pod obrus obok opłatek
Teraz na gwiazdkę czekamy
Ptrzcie już świeci ta gwiazdka mała
Możemy siadać do stołu
Przebaczać sobie wszelakie winy
Kolędy Śpiewać wespołu
Dzielimy się razem opłatkiem
Radośnie kolędy śpiewamy
Za kilka godzin jest już pasterka
Wszyscy Jezusa przywitamy
Bóg się rodzi moc truchleje
Z radością wszyscy śpiewamy
Bo w taką noc cichą i świętą 
Serca Ci Jezu w ofierze składamy
Bo raz w Roku jest taki czas
Który łzy w uśmiech zmienia
Raz w Roku jest taka noc
Co smutek w radość przemienia
Raz w roku jest taka siła
Co spełnia Twoje marzenia
To właśnie jest magia
Świąt Bożego Narodzenia

Życzę wszystkim mieszkańcom gminy
szczęśliwego Nowego Roku 2017,
aby ten rok przyniósł do waszych
domówzdrowie, radość,
szczęście i miłość.

Irena Kostrzewska

Boże Narodzenie
Świeczki swym blaskiem
zlewają się ze złotem 
mróz wyhaftował na szybach
srebrne kwiaty
ludzie spoglądają w niebo

wyczekują pierwszej gwiazdki

kolorowa choinka
stoły odświętnie przybrane
na nich 
dwanaście wigilijnych potraw 
i biały opłatek
a w nim
ukryte życzenia 

Bóg się narodził
zamieszkał w sercach ludzi
z nim
wiara, nadzieja i miłość
cały świat
śpiewa Alleluja
dzieli się 
radosną nowiną

 Lidia Jędrocha-Kubicka
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Kabaretowe Andrzejki z Krzysztofem Hanke
w Nowinach
Najprawdziwsza wróżka, wiedźmy, konkursy z nagroda-
mi, dużo zabawy i, co najważniejsze, ogromna dawka 
dobrego humoru, o który zadbał znany i ceniony kaba-
reciarz Krzysztof Hanke – tak w gminie Sitkówka-Nowi-
ny w tym roku obchodzono wieczór andrzejkowy.

 Andrzejki to popularne święto wróżb i zabaw, 
które co roku obchodzimy pod koniec listopada. Świę-
towanie wieczoru andrzejkowego jest bardzo starą tra-
dycją, której pochodzenie trudno jest dziś określić. We-
dług niektórych badaczy ten zwyczaj był obchodzony już 
w starożytnej Grecji. W naszym kraju Andrzejki są obcho-
dzone od wielu wieków.

 Dawniej istotą wieczoru andrzejkowego były 
przede wszystkim wróżby. Obecnie ma on charakter 
głównie rozrywkowy. Tak też było w tym roku w gminie 
Sitkówka-Nowiny, gdzie – choć prawdziwej wróżki nie za-
brakło – to gości bawił głównie znany i niezwykle lubiany 
kabareciarz Krzysztof Hanke z kabaretu „Rak”. - Wigilia 
świętego Andrzeja to od wielu lat okazja do wróżenia 
i szukania odpowiedzi na pytanie, co czeka ludzi w przy-
szłości. Na te i zapewne wiele innych pytań odpowiadała 
oczywiście zaproszona przez nas wróżka. Nie ona jednak 
była największą atrakcją naszego wieczoru andrzejkowe-
go. W tym roku z okazji Andrzejek postanowiliśmy zapro-
sić do nas jednego z najlepszych kabareciarzy w Polsce. 
To był zdecydowanie strzał w dziesiątkę – mówi wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.
 Faktem jest, że przybyła publiczność śmiała się 
dosłownie do łez. - To był idealny występ na wieczór an-
drzejkowy – przyznał obecny podczas wydarzenia Piotr 

Żołądek członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go. Zdaniem wicestarosty Powiatu Kieleckiego Zenona 
Janusa wieczór andrzejkowy spędzony w towarzystwie 
jednego z najlepszych kabareciarzy w Polsce to dosko-
nały wybór. - Gratuluję władzom gminy Sitkówka-Nowi-
ny, że ściągają tu coraz więcej znanych osób, zapewnia-
jąc dzięki temu mieszkańcom rozrywkę na najwyższym 
poziomie – podkreślił wicestarosta Zenon Janus. - Nasi 
mieszkańcy zasługują na gwiazdy wielkiego formatu. 
W miarę naszych możliwości staramy się im zapewnić 
tu, na miejscu doskonałą rozrywkę kulturalną. Mamy 
nadzieję, że mieszkańcy docenią nasze starania i co-
raz chętniej będą korzystać z szerokiej oferty kultural-

nej przygotowanej przez gminę Sitkówka-Nowiny oraz 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach – dodała 
Zofia Duchniak Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny. - Kiedy tylko dowiedziałem się, że sam Krzysztof 
Hanke przyjeżdża do Nowin, postanowiłem, że po prostu 
muszę tu być. To znakomity kabareciarz, co potwierdziła 
rozbawiona do łez publiczność. Niech żałuje ten, kto nie 
był – mówił Henryk Milcarz prezes Wodociągów Kielec-
kich.  
 Andrzejki na wesoło pod hasłem „One man 
show” w wykonaniu kabareciarza Krzysztofa Hanke po-
prowadziła Edyta Bobryk kierownik ds. kultury GOK 
„Perła” w Nowinach. Organizatorem wydarzenia był 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz 
oraz GOK „Perła” w Nowinach. Podczas zabawy na jej 
uczestników czekały nagrody ufundowane przez organi-
zatorów.

Agnieszka Olech
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I miejsce i nagroda publiczności powędrowały do Chóru 
„Nowina” podczas VI Festiwalu Piosenki Seniora. Nasi 
artyści zachwycili nie tylko zebraną publiczność, ale rów-
nież jury. 

 Z końcem listopada w Klubie „Uroczysko” Świę-
tokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach odbył 
się VI Festiwal Piosenki Seniora. Celem festiwalu było 
upowszechnienie i promowanie twórczości artystycznej 
w każdym wieku. Głównym organizatorem i osobą prowa-
dzącą była Małgorzata Szymoniak. 
 W festiwalu udział wzięło 35 podmiotów arty-
stycznych, a artyści wystąpili w czterech kategoriach: Pio-
senka solowa, Duety, Zespoły wokalne i Chóry oraz Pio-
senka XX-lecia Międzywojennego. Zanim jednak artyści 
stanęli na konkursowej scenie, przewodnicząca jurorów 

Monika Kozak-Wojciechowska przeprowadziła warsztaty 
wokalne. Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentował chór 
„Nowina” pod kierunkiem Krzysztofa Jończyka. Chórzyst-
ka Teresa Iwan wykonała utwór pt. „Ach jak przyjemnie”, 
Henryk Skowerski zaśpiewał piosenkę pt. „Kiedy będę 
emerytem”, a chórzyści z Nowin zaśpiewali: „Umówiłem 

się z nią na dziewiątą” oraz „Cyt, cyt”. Tuż przed wystąpie-
niem chóru, Teresa Iwan zarecytowała wiersz własnego 
autorstwa pt. „Próba chóru Nowina”. 
 Po wysłuchaniu wszystkich artystów jury udało 
się na naradę, a wykonawcy rozpoczęli wspólne biesia-
dowanie, śpiewając znane i lubiane utwory muzyczne. Po 
długich naradach jury w końcu ogłosiło wyniki. Jak się oka-
zało, Chór „Nowina” zdobył I miejsce w kategorii zespołów 
wokalnych i chórów. Pierwsze miejsce nowińskiemu Chó-
rowi przyznała także publiczność. - To dla nas ogromne 
wyróżnienie. Nie dosyć, że jury przyznało nam pierwsze 
miejsce, to dodatkowo publiczność również doceniła na-
szą działalność uznając nas za najlepszych. Będzie to dla 
nas z całą pewnością motywacją do kolejnych działań na 
rzecz rozwoju artystycznego – podkreślała jedna z chórzy-
stek Krystyna Janiec. 

 Po zakończonym festiwalu wręczono nagro-
dy i wyróżnienia dla najlepszych, a każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal. Specjalne podziękowania 
za wspaniałą atmosferę podczas festiwalu jego uczestnicy 
złożyli na ręce organizatorów i jurorów.

Agnieszka Olech

VI Festiwal Piosenki Seniora szczęśliwy dla Chóru
„Nowina”

Kowalanki nagrały swoje Widowisko!!!
 „Pranie w rzece” i „Prządki” - to dwa znakomite 
widowiska mistrzowsko przedstawiane przez Zespół Ob-
rzędowy Kowalanki. Teraz każdy, kto chce się dowiedzieć 
jak wyglądały starodawne i ludowe obrzędy wystarczy, 
że włączy płytę, bo Kowalanki obydwa obrzędy już mają 
profesjonalnie nagrane. 

 13 lipca, w Muzeum Wsi Kieleckiej panie z Zespo-
łu Obrzędowego Kowalanki uczestniczyły w specjalnie zor-
ganizowanej sesji zdjęciowej przedstawiającej staropol-
skie obrzędy. Dzięki przychylności i pomocy Muzeum Wsi 
Kieleckiej i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach zo-
stała nagrana płyta z Widowiskiem w wykonaniu Zespołu 
Obrzędowego KOWALANKI „Pranie w Rzece” oraz „Prząd-
ki”. Niezwykła sceneria towarzysząca temu wydarzeniu 
uczyniła z tych widowisk niezwykle realistyczne spojrzenie 
na starodawne i ludowe obrzędy. Tradycyjne staropolskie 
chaty, w których kręcono obrzęd „Prządki” czy też woda 
z pobliskiej rzeki Nidy wykorzystana w obrzędzie „Pranie 
w rzece”, sprawiły że Widowisko z udziałem Kowalanek już 
jest marką samą w sobie. Coraz częściej pukają do naszych 
drzwi ludowi artyści z całej Polski by móc zdobyć płytę 
w których główną rolę odgrywają Panie Kowalanki. 
 Cieszy nas to tym bardziej, że to znakomita okazja 
do kolejnej jakże cennej promocji Gminy Sitkówka-Nowi-
ny, w świecie kultury.
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pomoc. Zapowiada też, że dopóki zdrowie będzie mu do-
pisywało, to będzie pomagał małemu Stasiowi. - Dla niego 
to robię. Nie ustanę i proszę o pomoc wszystkich – apeluje 
Pan Andrzej.

Agnieszka Olech

Jadwiga Brzoza i Wiesława Janus uhonorowane
specjalnymi wyróżnieniami

Zbiera nakrętki i pomaga

 Zespół Obrzędowy Kowalanki składa serdeczne 
podziękowania za przychylność dla swojej inicjatywy dla 
Pana Sebastiana Nowaczkiewicza - wójta Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Pana Jacka Kani – Dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Nowinach, a także za pomoc organizacyjną 
przy tworzeniu tej artystycznej sztuki na ręce Pani Edyty 
Bobryk pełniącej obowiązki kierownika ds. kultury w GOK, 
jak również dla Pana Mariusza Łężniak za przeprowadze-
nie profesjonalnej sesji zdjęciowej, a także dla Pana Łuka-
sza Grynia za nieustanną mobilizację Kowalanek podczas 
tworzenia tego Widowiska.
     Redakcja

 Powiatowy jubileusz 150–lecia powstania Kół Go-
spodyń Wiejskich w Polsce świętowano 7 grudnia w No-
winach. Z tej okazji w auli  Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach spotkali się artyści z powiatu kieleckiego 
z władzami wojewódzkimi i powiatowymi, aby odebrać 
z ich rąk specjalne wyróżnienia. Z terenu gminy Sitkówka-
Nowiny dyplomy uznania otrzymały Panie: Jadwiga Brzoza 
i Wiesława Janus.

 Uroczystość w nowińskiej auli zorganizowały wła-
dze Powiatu Kieleckiego. Zebranych tłumnie gości powitał 
starosta kielecki Michał Godowski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Jan Cedro oraz gospodarz gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz. Wszyscy podkreślali jak wielką 

wartość stanowią członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. - Na-
sza współpraca jest nieoceniona. Wiele naszych kulinarnych 
i kulturowych imprez byłoby niemożliwe, gdyby nie Panie - 
mówił do zebranych Michał Godowski. - Chcielibyśmy oso-
biście podziękować wszystkim członkiniom kół gospodyń, 
ale fizycznie jest to nie możliwe, bo w naszym powiecie jest 
aż 200 kół gospodyń wiejskich - wyjaśniał starosta i podkre-
ślał, że ta liczba naprawdę robi wrażenie. Trzeba przyznać, 
że to swoisty fenomen, bo w całym województwie mamy 
około 700 kół gospodyń wiejskich. - Wszystkim paniom z Kół 
Gospodyń Wiejskich należy się wielkie uznanie. To Wy pod-
trzymujecie tradycję i przekazujecie ją dalszym pokoleniom 
– podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz, witając przyby-
łych do Nowin gości i składając na ręce wszystkich członkiń 

 W dużej mierze to właśnie dzięki jego wielkiemu 
sercu, uporowi i skuteczności działania mały Staś może 
pochwalić się kolejnymi nowymi protezami. Andrzej Da-
szuka z Nowin od ośmiu lat zbiera nakrętki i dzięki temu 
pomaga niepełnosprawnemu chłopcu.

 Zbiera plastikowe nakrętki, bo za 15 kg płacą 
1 złotówkę. Protezy czy wózek inwalidzki dla niepełno-
sprawnego Jasia to wydatek rzędu nawet kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych. - Zacząłem zbierać nakrętki osiem lat 
temu. Wszystko zaczęło się od akcji w przedszkolu w No-
winach, a później w szkole, kiedy to w zbiórce pomagałem 
mojej wnuczce. Zbierałem, a ona zanosiła najpierw do 
przedszkola, a potem do szkoły. Tak to wszystko się zaczęło 
– opowiada Pan Andrzej Daszuka. - Później zacząłem zbie-
rać nakrętki dla konkretnego chłopca. Dzisiaj Staś ma już 
sześć lat. Kiedy miał 20 miesięcy amputowali mu obie nogi 
nad kolanami. Cały czas rośnie i potrzebuje nowych pro-
tez – tłumaczy Pan Andrzej koniecznośc ciągłego zbierania 
nakrętek. - Zbierałem poprzez znajomych, chodziłem też 
po śmietnikach. Ludzie dziwnie na mnie patrzyli, gada-
li i śmiali się ze mnie, ale mało mnie to interesowało. Ja 
po prostu wiedziałem, że muszę pomóc małemu chłopcu 
w miarę normalnie fukcjonować i robiłem swoje – mówi 
Pan Andrzej. - Teraz ludzie sami przynoszą mi nakrętki. 
Zmienili swoje nastawienie po ubiegłorocznym artykule, 
który ukazał się w „Głosie Nowin”, za który pięknie dzięku-
ję, bo ludzie zaczęli się angażować w akcję. Poza tym, tego-
roczne lato było rekordowe. Chyba dlatego, że były duże 
upały i ludzie dużo pili. Jak do tej pory zebrałem blisko 114 
worków. Jeden worek liczy 15 kilogramów, a za kilogram 
płacą 1 złotówkę. W porównaniu do roku poprzedniego, 
kiedy zebrałem 80 worków to spory wzrost – cieszy się An-
drzej Daszuka i dziękuje w imieniu Stasia i jego rodziców za 
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Kół Gospodyń Wiejskich wyrazy uznania i szacunku. - Pragnę 
podziękować wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich 
za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu 
tożsamości kulturowej naszych Małych Ojczyzn – życzył wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. Zdaniem członka Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka członkinie KGW od 
samego początku swojego istnienia wywierały silny wpływ 
na rozwój wsi. - Od samego początku Panie skupiały się na 
organizacji wszelkiego rodzaju kursów, takich jak nauka szycia 
czy gotowania. Uczyły także prowadzenia domu i przygoto-
wywały różnego rodzaju uroczystości, pielęgnując przy tym 
polską tradycję i patriotyzm – podkreślał pełen uznania Piotr 
Żołądek. Te słowa potwierdził Zenon Janus wicestarosta Po-
wiatu Kieleckiego. - Pomimo wielu obowiązków Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich zawsze znajdowały czas na pracę spo-
łeczną. Śmiało można powiedzieć, że są one ostoją ludowych 
obyczajów i sztuki, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 
I za to wszystko ogromnie im dziękuję – dziękował Zenon Ja-
nus.

Gospodynie od XIX wieku
 Prawzorem Kół Gospodyń Wiejskich było powsta-
łe w 1866 roku na Pomorzu Gdańskim „Towarzystwo Go-
spodyń”. Choć na terenie województwa świętokrzyskiego 
takie organizacje powstały trochę później, bo około roku 
1900, to gospodynie podkreślały, że bardzo się cieszą z za-
proszenia, bo wspólne spotkania dają im mnóstwo radości 
i stanowią „odskocznię” od codzienności.

700 kół w województwie i 200 w powiecie kieleckim
 Podczas spotkania uhonorowano najbardziej za-
służone przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z po-
wiatu kieleckiego. Każdą z 19 gmin powiatu kieleckiego 
reprezentowały po dwie Panie, chociaż, jak podkreślano, 

na olbrzymie uznanie zasługują wszystkie członkinie KGW. 
Z terenu gminy Sitkówka-Nowiny uhonorowano zaszczyt-
nymi wyróżnieniami Jadwigę Brzozę z zespołu obrzędowe-
go „Kowalanki” i Wiesławę Janus z zespołu śpiewaczego 
„Bolechowiczanie”. Gratulacje i podziękowania za wkład 
w rozwój kultury ludowej na terenie gminy Sitkówka-No-
winy  laureatkom złożył wójt Sebastian Nowaczkiewicz, 
a dalszej owocnej pracy, szacunku, sukcesów i satysfakcji, 
wyrażanych wdzięcznością całej społeczności lokalnej ży-
czyła tuż po wręczeniu wyróżnień także Bogumiła Kowal-
czyk radna Powiatu Kieleckiego.

 Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygo-
towany przez Studio Piosenki Miniaturka z Nowin. Na sce-
nie koncert przepięknych kolęd dały solistki: Sylwia Bart-
kiewicz, Wiktoria Basiak, Sylwia Lasota oraz Aleksandra 
Wójcik. Dla gości wystąpili także wspólnie przedstawiciele 
wszystkich zespołów ludowych z terenu gminy Sitkówka-
Nowiny. Na zakończenie program słowno-muzyczny zapre-
zentował Adam Ochwanowski, poeta, publicysta, reżyser 
plenerowy, satyryk i gawędziarz oraz animator kultury. Po 
części oficjalnej, staropolskim zwyczajem Starosta Powiatu 
Kieleckiego Michał Godowski zaprosił zebranych na poczę-
stunek.  

Agnieszka Olech
  
 Jadwiga Brzoza – Prowadzi KGW Kowala oraz 
Zespół Obrzędowy Kowalanki już od kilkudziesięciu lat. 
Jej pasją są kwiaty z bibuły i krepiny, których piękno do-
równuje tym z natury. Swoje osiągnięcia pani Jadwiga 
Brzoza ma także w dziedzinie kulinarnej, w której pre-
zentuje bogate dziedzictwo wsi świętokrzyskiej. Pani 
Jadwiga Brzoza aktywnie uczestniczy w opracowaniu 
programów i scenariuszy obrzędów przedstawiających 
dawne i zapomniane zwyczaje i obyczaje ludowe. Swoją 
działalnością przekazuje młodemu pokoleniu wartości, 
które trudno jest znaleźć w dzisiejszym świecie.

 Wiesława Janus – przewodnicząca KGW Bo-
lechowice. Od samego początku dba o rozwój i prestiż 
nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich, ale też działającego 
przy kole Zespołu Śpiewaczego „Bolechowiczanie”. Or-
ganizuje wyjazdy integracyjne, spotkania okolicznościo-
we, z sukcesami bierze udział w konkursach kulinarnych 
i śpiewaczych. To właśnie z jej inicjatywy rozpoczął się 
cykl spotkań z uczniami szkoły podstawowej, w ramach 
których zespół przekazywał tradycje kultury ludowej po-
przez naukę rękodzieła ludowego.   
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 Magiczna atmosfera, fantastyczna zabawa 
i niesamowite atrakcje – tegoroczna zabawa mikołaj-
kowa dla dzieci z terenu gminy Sitkówka-Nowiny była 
wyjątkowa i niespotykana. Maluchy odwiedził Święty 
Mikołaj z ogromnym worem wypchanym prezentami 
dosłownie po brzegi.

 Tegoroczne Mikołajki rozpczęły się dosyć niety-
powo. Zanim zaproszono dzieci na niesamowitą zabawę 
do Szkoły Podstawowej w Nowinach, wszyscy zebrali 
się przed Urzędem Gminy, gdzie czekała niespodzian-
ka przygotowana przez władze gminy. W blasku fajer-
werków uroczyście odpalono zjawiskowego świetlnego 
anioła, który mieniąc się tysiącami gwiazdek wprowadził 
wszystkich w atmosferę świąt. Pokaz sztucznych ogni 
wywołał zachwyt na twarzach najmłodszych i ich rodzi-
ców.

 Po tych atrakcjach rozpoczęła się prawdziwa 
zabawa. Dzieci przy dźwiękach muzyki i w towarzystwie 
śnieżynek, w których role wcieliły się pracownice Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, bawiły 
się tańcząc i śpiewając. Mikołajkowa impreza była peł-
na energii, radości i fantastycznej zabawy. Prowadzący 
zabawę - Śnieżynka i jej pomocnicy w mikołajkowych 
czapkach zabrali dzieci w świat zimowych zabaw i kon-
kurencji. Na wszystkich uczestników  konkursów czekały 
wspaniałe nagrody. Zachwycającą atmosferę wzbogaciły 
wypuszczone w powietrze bańki mydlane, które doda-
ły magii i dopełniły niezapomniane i wyjątkowe wspo-
mnienia. Warto dodać, że tańczyli i doskonale bawili się 
nie tylko najmłodsi, ale też ich rodzice.

 Dzieci jednak od samego początku z niecier-
pliwością wyczekiwały na przybycie Świętego Miko-
łaja, a kiedy ten pojawił się w drzwiach hali Szkoły 
Podstawowej w Nowinach, przywitały go gromkimi bra-
wami i okrzykami. Strudzony staruszek przywiózł ze sobą 
ogromny wór prezentów dla każdego dziecka. Z pomo-
cą Świętemu Mikołajowi pospieszyły urocze śnieżynki 
i paczki dla dzieci w mig zostały rozdane.

 Na zakończenie maluchy zaprosiły Świętego Mi-
kołaja do wspólnej zabawy, a kiedy odjeżdżał, obiecały 
mu, że będą grzeczne przez cały następny rok, aby zno-
wu do nich zawitał.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowi-
nach oraz Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny składają ser-
deczne podziękowania dla sponsorów zabawy Mikołaj-
kowej, wśród których znaleźli się: Kielpak, Alex, Ekom, 
Konstal, Trzuskawica oraz Wodociągi Kieleckie.

Agnieszka Olech

Dzieciaki poczuły w Nowinach magię i moc
mikołajkowej zabawy
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Kramy z ręcznie wykonanymi świątecznymi cudeńka-
mi, pyszne potrawy świąteczne, zbiórka charytatywna 
i wspólne kolędowanie – 10 grudnia, przed Urzędem 
Gminy Sitkówka-Nowiny odbył się II Nowiński Kiermasz 
Bożonarodzeniowy.

 Wielu mieszkańców Nowin postanowiło spędzić 
sobotnie przedpołudnie w towarzystwie Świętego Miko-
łaja i kolędujących artystów przed Urzędem Gminy w No-
winach. Wśród nich nie zabrakło tego dnia parlamen-
tarzystów, samorządowców i radnych, którzy nie mogli 
wprost się oprzeć urokowi Nowińskiego Kiermaszu Bo-
żonarodzeniowego. – Kiermasze świąteczne to wspania-
ła tradycja, a ten w Nowinach jest naprawdę wyjątkowy 
– mówił senator Krzysztof Słoń. – Kiermasze mają to do 
siebie, że nie tylko można zaopatrzyć się tu w oryginalne 
ozdoby świąteczne, ale przede wszystkim zintegrować – 
zauważył marszałek Adam Jarubas. – Czuć Ducha Świąt. 
W codziennym zabieganiu powinno na chwilę zatrzymać 
się i zastanowić nad tym, co powinno być najważniejsze 
w świątecznym czasie. Tu jest na to dobre miejsce – pod-
kreślał wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus. - 
Święta to cudowny czas, w którym możemy poświęcić się 
rodzinie. Nowiński kiermasz wprowadził nas w świątecz-
ny czas oczekiwania – dodał Przewodniczący Powiatu 
Kieleckiego Jan Cedro. – Kiermasz świąteczny z całą pew-
nością nie pozwoli zgubić nam magii świąt w porządkach 
i zakupach. Warto tu przyjść i wspólnie zintegrować się 
przy wspólnym kolędowaniu – zapewniała radna Rady 
Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk.

 Licznie przybyli na nowiński kiermasz najchęt-
niej kupowali bombki wykonywane różnorodnymi tech-
nikami, łańcuchy, aniołki, wyroby z filcu, niesamowite 
aniołki, misternie wykonane choinki i gustowne stroiki 
wystawione na straganach przez sekcje artystyczne 
i każdą ze szkół z terenu gminy. – Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy przygotowujemy od dwóch lat i śmiało mogę 
powiedzieć, że wpisze się już na stałe w kalendarz wyda-
rzeń w gminie. Spotykają się tu artyści, uczniowie szkół, 
samorządowcy, parlamentarzyści i mieszkańcy, aby przy 
wspólnym kolędowaniu poczuć prawdziwą magię Świąt 
Bożego Narodzenia – mówił wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz.

 A można ją było poczuć dosłownie na każdym 
kroku. Jak wiadomo, żaden kiermasz bożonarodzeniowy 
nie może obyć się bez degustacji świątecznych potraw. 
Panie z kół gospodyń wiejskich jak zwykle stanęły na wy-
sokości zadania, przygotowując pyszne potrawy wigilijne 
i świąteczne. Nie zabrakło czerwonego barszczu, piero-
gów z kapustą i z grzybami, ryb pod różnymi postacia-
mi, różnorodnych sałatek i potraw z kapusty. Na deser 
znalazło się także coś słodkiego i mało kto chyba oparł 
się kuszącym wypiekom. – Wszystko znika ze stołów 
w okamgnieniu. Ogromnie nas to cieszy, bo znaczy, że 
smakuje – mówiły zgodnie Panie, które w przygotowa-
nie tych wszystkich świątecznych pyszności włożyły wiele 

pracy. – Nasze koła gospodyń wiejskich jeszcze nigdy nas 
nie zawiodły – przyznał Jacek Kania dyrektor GOK „Perła” 
w Nowinach. Dodał, że Panie nie tylko świetnie gotują, 
ale też pięknie śpiewają, co zresztą zrobiły podczas kier-
maszu, wykonując najpiękniejsze polskie kolędy.

 Wraz z kołami gospodyń wiejskich śpiewały tak-
że maluchy z przedszkola i młodzież ze szkół, a wszystko 
to przy akompaniamencie nieocenionej Gminnej Orkie-
stry Dętej z Nowin. Wraz z artystami kolędowali też za-
proszeni goście, pracownicy Urzędu Gminy w Nowinach, 
radni z Przewodniczącą Rady Gminy Zofią Duchniak na 
czele oraz licznie przybyli mieszkańcy. - Bardzo się cie-
szę, że na tegorocznym kiermaszu mogli wystąpić rów-
nież podopieczni naszego Studia Piosenki „Miniaturka”, 
które działa zaledwie od dwóch miesięcy przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Nowinach – mówi kierownik ds. Kul-
tury GOK w Nowinach, Edyta Bobryk, która poprowadziła 
wydarzenie.

 Trzeba przyznać, że magicznie było także pod-
czas charytatywnej licytacji. Przekazane na aukcję przed-
mioty osiągały bardzo wysokie ceny. A było co licytować, 
bo pod młotek poszły jabłka, ręcznie wykonane świątecz-
ne ozdoby oraz zestaw kosmetyków z Uzdrowiska Busko-
-Zdrój, przekazany przez Grzegorza Gałuszkę. – Dochód 
z tegorocznej aukcji charytatywnej zostanie przekazany 
dla jednej z potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy. 
Wierzymy mocno, że warto pomagać, bo dobro do nas 
wraca. Cieszymy się bardzo, że nasze akcje charytatywne 
spotykają się z tak dużą przychylnością – mówił zastępca 
wójta Łukasz Barwinek.

 Tradycyjnie już podczas Kiermaszu Bożonarodze-
niowego i towarzyszącego mu kolędowania nie zabrakło 
życzeń i ciepłej, bożonarodzeniowej atmosfery. Regio-
nalne potrawy i muzyka sprawiły, że każdy, kto tu przy-
był, z całą pewnością poczuł magię świąt.

Agnieszka Olech

II Nowiński Kiermasz Bożonarodzeniowy i wielkie
kolędowanie
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