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raz wszystkiego najlepszego i Do Siego Roku! 
– mówił Stanisław Barycki, wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny.
Obok mieszkańców nowy rok witali także pra-
cownicy Urzędu Gminy i gminnych instytucji 
oraz radni gminy. Po odliczaniu ostatnich se-
kund starego roku odbył się kilkuminutowy, 
piękny pokaz fajerwerków. Wszyscy składali 
sobie życzenia i spełniali noworoczny toast 
lampką szampana. Dla mieszkańców przygo-
towano także kiełbaski z grilla. Wesoła zaba-
wa na placu festynowym trwała do godziny 
pierwszej.

Piotr Piestrzyński

przeglad wydarzeń

U nas liczy siê cena i jakoœæ
Kielce, ul. Zgórska 6 (Zalesie), 

Godziny pracy: Pn. -Pt.  9-17, Sob. 9-14

Tel. 888-951-284
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JUST & MAR „Leœny Goœciniec”

Obs³uga imprez okolicznoœciowych

Konferencje, Bankiety, Przyjêcia

Imprezy okolicznoœciowe i plenerowe

Biesiady przy grillu

Zamów obiady domowe z dostaw¹, Menu dostêpne na facebook’u

Danie dnia

              (I+II) 11,00 z³Danie dnia

              (I+II) 11,00 z³

31 grudnia od godziny 23.30 mieszkańcy 
gminy zaczęli zbierać się na placu festyno-
wym w Nowinach. Najpierw taneczną mu-
zyką, a potem dobrym słowem witał wszyst-
kich organizator imprezy dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury „Perła” Jacek Kania.
Tuż przed północą życzenia złożył mieszkań-
com gminy wójt Stanisław Barycki.
– Serdecznie witam w  imieniu władz sa-
morządowych oraz własnym w  ostatnich 
chwilach starego roku 2013. To, co się nie 
spełniło w roku 2013 życzę, by się spełniło 
w następnym roku – 2014. W nowym roku 
niech wam towarzyszy szczęście, zdrowie, 
wzajemna życzliwość, zrozumienie i uśmiech 
na twarzy. Jeżeli się wzajemnie zrozumiemy 
i będziemy razem działać, na pewno wiele 
osiągniemy, żeby rok 2014 był szczęśliwym 
dla wszystkich mieszkańców gminy Sitkówka-
-Nowiny. Życzenia przekazuję także dla tych, 
którzy bawią się na balach na terenie naszej 
gminy m.in. w Hotelu Magnolia i remizach 
OSP Wola Murowana i OSP Kowala. Jeszcze 

Sylwester na placu
festynowym w Nowinach
Ponad 500 mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny wzięło udział w powitaniu 
nowego 2014 roku. – Jeżeli się wzajemnie zrozumiemy i będziemy razem działać, 
na pewno wiele osiągniemy, żeby rok 2014 był szczęśliwym dla wszystkich 
mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny – mówił Stanisław Barycki, wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny.

Samorządy będą wspólnie walczyć o dofi nan-
sowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go i uczestniczyć w realizacji wspólnych pro-
jektów. Na inwestycje przeznaczone zostanie 
około 300 milionów złotych. W projekcie bio-
rą udział Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmiel-
nik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana 
Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowi-
ny, Strawczyn oraz Zagnańsk. Członkowie Kie-
leckiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli 
proponować, jakie inwestycje chcieliby reali-
zować. Aby proponowany projekt mógł dojść 
do skutku, potrzebna będzie zgoda przynaj-
mniej połowy gmin oraz miasta Kielce.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy 
sposób współpracy samorządów. Przy pomo-
cy tego instrumentu mogą realizować wspólne 
przedsięwzięcia, łączące działania fi nansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 
ZIT to także wyjście poza sztywne granice ad-
ministracyjne gmin i miast oraz większe możli-
wości oddziaływania projektów unijnych. 

Apis

Inwestycyjna 
współpraca 
samorządów

Wójt Barycki: Jeżeli będziemy razem działać, na pewno wiele osiągniemy, żeby rok 2014 był szczęśliwym.
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Prezydent Kielc oraz burmistrzowie 
i wójtowie gmin Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego podpisali 14 stycznia 
br. w kieleckim ratuszu porozumienie 
w sprawie zasad współpracy 
przy programowaniu i wdrażaniu 
strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego.
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Gmina znajduje się w dobrej sytuacji fi nan-
sowej
Dochody budżetu gminy na 2014 r. zaplano-
wano na 42,8 mln zł. Będą one nieco niższe 
niż dochody w 2013 roku. Spowodowane jest 
to głównie zmniejszeniem dochodów otrzymy-
wanych z budżetu państwa, takich jak sub-
wencja oświatowa i dotacje. Ponadto nie pla-
nowano dotacji z Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji.
Wydatki budżetu gminy zaplanowano na 49,1 
mln zł, w tym na wydatki bieżące przezna-
czono 40,3 mln zł, a na wydatki majątkowe 
– 8,8 mln zł. W celu zwiększenia środków na 
realizację zadań majątkowych postanowiono 
ograniczyć wydatki bieżące do niezbędnego 
minimum. Wprowadzono limity wydatków 
bieżących dla poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Planowane wydatki bieżą-
ce w 2014 roku będą o ok. 650 tys. zł niższe, 
a wydatki majątkowe o 2050 tys. zł wyższe 
niż w 2013 roku. Różnica między dochodami 
bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodat-
nia i wynosi 480 tys. zł, czyli dochody bieżą-
ce w pełni pokrywają wydatki bieżące.
Ogółem planowane wydatki budżetu 2014 
roku przekraczają planowane dochody o kwo-
tę 6,3 mln zł, zatem budżet zamknie się de-
fi cytem, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytu. Planuje się również 
zaciągnięcie kredytu na spłatę dotychczaso-
wego zadłużenia w kwocie 3,3 mln zł. 
Na początek 2014 r. stan zobowiązań z tytułu 
kredytów wynosi 9,2 mln zł, natomiast na ko-
niec roku planuje się 15,5 mln zł, tj. 36 proc. 

planowanych dochodów (maksymalny wskaź-
nik zadłużenia obowiązujący w poprzednich 
latach to 60 proc.). Należy podkreślić, że jest 
to bezpieczny poziom zadłużenia, którego wy-
sokość nie przekroczy wysokości zadłużenia, 
jakie było w poprzednich latach.
Zaciąganie kredytów jest powszechnym spo-
sobem pozyskiwania środków na realizację 
inwestycji przez gminy i inne jednostki. Gmi-
na Sitkówka-Nowiny znajduje się w dobrej 
sytuacji fi nansowej, o czym świadczy między 
innymi wskaźnik zadłużenia, który obecnie 
wynosi około 20 proc. dochodów.
Władze Urzędu Gminy uważają, że nieupraw-
nione jest twierdzenie radnych Klubu „Wspól-
ne Dobro”, iż gmina jest zagrożona wepchnię-
ciem w pętlę zadłużenia, ponieważ w 2011 
roku miała nieco wyższy poziom zadłużenia, 
tj. 16 mln zł. Wszystkie raty kredytów były 
spłacane przed terminami płatności. Ponadto 
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozy-
tywne opinie o projekcie budżetu oraz o moż-
liwości sfi nansowania planowanego defi cytu, 
bez żadnych uwag.
W projekcie uchwały budżetowej przygotowa-
nym przez wójta gminy znajdował się między 
innymi zapis „upoważnia się wójta do zacią-
gania kredytów do kwot wynikających z limi-
tów zobowiązań ustalonych w uchwale bu-
dżetowej”. Bezpośrednio przed głosowaniem 
dotyczącym uchwalenia budżetu przewodni-
czący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 
złożył wniosek o wykreślenie tego upoważnie-
nia dla wójta gminy. Wniosek zostały przyjęty 
głosami radnych Klubu „Wspólne Dobro”. 

Wykreślenie tego upoważnienia z uchwały 
budżetowej oznacza, że wójt gminy nie może 
realizować budżetu w zakresie inwestycji, 
które mają być fi nansowane z kredytu. Zacią-
gniecie zaplanowanego w budżecie kredytu 
w obecnej sytuacji wymaga podjęcia odręb-
nej uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy, 
dlatego też taki projekt uchwały został nie-
zwłocznie przedstawiony przez wójta gminy 
na styczniowej sesji.
W 2014 roku zostaną podjęte działania zmierza-
jące do pozyskania środków z dotacji na inwe-
stycje. Jednak, aby można było składać projekty 
do udziału w konkursach, niezbędne jest przy-
gotowanie inwestycji i zabezpieczenie środków 
własnych w budżecie, w tym z kredytu. Jeżeli 
zostaną pozyskane środki z dotacji, będzie się to 
odbywało na zasadzie refundacji. Wówczas poja-
wi się możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia 
lub zaciągnięcia niższego kredytu. Na takich za-
sadach mają być realizowane zadania: „Budowa 
»Chaty Tradycji« w Kowali”, na realizację którego 
mają być pozyskane środki w kwocie około 500 
tys. zł oraz przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Zgórsko, ul. Ogrodowa, dofi nansowanie do 
50% wartości zadania.

Zagrożone wykonanie budżetu 
Wśród zaproszonych przez wójta Stanisława 
Baryckiego gości na obradach lutowej se-
sji Rady Gminy byli obecni m.in.: Zdzisław 
Wrzałka – starosta kielecki, Kazimierz Bielec-
ki – radny powiatu kieleckiego, Michał Jan-
kowski – prezes ZPW Trzuskawica oraz przed-
stawiciele związków zawodowych działający 
w ZPW Trzuskawica – Irena Surma i Joanna 
Kotwica.
W dniu 29 stycznia br. na sesji Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny nie została podjęta uchwała 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego. Radni Klubu „Wspólne Dobro” podjęli 
taką decyzję, głosując 4 głosami przeciw i 6 
wstrzymującymi się. Rada Gminy zablokowa-
ła w ten sposób wykonanie zadań inwestycyj-
nych na 2014 r. Zagrożone zostało wykonanie 
budżetu na 2014 r. 

Radni uchwalili budżet 
i… zablokowali jego realizację
Na sesji Rady Gminy 30 grudnia 2013 roku uchwalono budżet na 2014 rok. Przyjęto 
go 4 głosami za, 10 osób wstrzymało się od głosu – byli to radni Klubu „Wspólne 
Dobro”. Ci sami radni nie zgodzili się na zapis: „upoważnia się wójta do zaciągania 
kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań ustalonych w uchwale 
budżetowej”. Na sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 29 stycznia br. nie została 
podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zdaniem władz 
gminy, w ten sposób zablokowana została realizacja uchwalonego budżetu.
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Zaproszeni goście (od lewej): Kazimierz Bielecki – radny powiatu kieleckiego, Zdzisław Wrzałka – starosta kielecki 
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Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kre-
dytu długoterminowego był konsekwencją 
uchwalenia budżetu na 2014 rok na sesji 
w dniu 30 grudnia 2013 r. Kwoty kredytu 
zostały określone takie jak w uchwale budże-
towej.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego pozwalała na rozpoczęcie pro-
cedur związanych z zaciągnięciem kredytu. 
Należy nadmienić, iż w przypadku mniejszego 
defi cytu oczywiste jest to, że zaciągnięty zo-
stałby niższy kredyt, tak jak to bywało w la-
tach poprzednich. 
– Uchwała o zaciągnięciu kredytu wyznacza 
tylko górne, graniczne kwoty zaciągnięcia 
kredytu. Nie jest możliwe wykonywanie in-
westycji, które Rada Gminy przyjęła w bu-
dżecie, a zaplanowano na nie jako źródło fi -
nansowania kredyt. Zaciągnięcie zobowiązań 
fi nansowych na inwestycje bez faktycznego 
pokrycia w środkach fi nansowych doprowa-
dzi do powstania zobowiązań wymagalnych, 
a co za tym idzie – utraty płynności fi nan-

sowej gminy – przestrzega wójt Stanisław 
Barycki. 
Wójt jako organ wykonawczy gminy Sitków-
ka-Nowiny odpowiedzialny ustawowo za 
realizację budżetu nie może czekać w nie-
skończoność na to, aż wreszcie Rada Gminy 
zdecyduje się na podjęcie stosownej uchwały. 
– W konsekwencji powyższych działań rad-
nych Klubu „Wspólne Dobro” musimy wstrzy-
mać realizację inwestycji i dotacji celowych. 
Przewidziana w budżecie 2014 roku kwota 
ok. 1,5 mln zł to zobowiązania z tytułu zakoń-
czonych inwestycji w 2013 roku. Należności 
te musimy zapłacić, mimo iż był planowany 
na ten cel kredyt. Zatem po uregulowaniu 
tych zobowiązań zmuszeni zostaniemy do 
szukania 1,5 mln zł oszczędności w wydat-
kach bieżących oraz dotacjach celowych, na 
które nie planowano kredytu – podkreśla go-
spodarz gminy. 
Obawy, że uchwała o kredycie nie zostanie 
w ogóle podjęta są zdaniem władz Urzędu 
Gminy szczególnie uzasadnione po doświad-

czeniach z ubiegłego roku, kiedy to Rada 
Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy w dniu 30.10.2013 r. 
i 13.11.2013 r. Wójt gminy w tej uchwale 
zaproponował m.in. zmniejszenie dochodów 
ze sprzedaży nieruchomości w kwocie ok. 3,7 
mln zł (z uwagi na niekorzystne ceny nieru-
chomości), jednocześnie wskazując pokrycie 
brakujących dochodów kredytem w kwocie 
2,2 mln zł i oszczędnościami w wydatkach 
bieżących. 
Nie znalazło to poparcia radnych Klubu 
„Wspólne Dobro”. Następnie radni Klubu 
„Wspólne Dobro” na kolejną sesję w dniu 
27.11.2013 r. sami wnieśli projekt uchwały 
o wycofaniu zgody na sprzedaż tej nierucho-
mości. Podjęcie uchwały w tej sprawie osta-
tecznie uniemożliwiło uzyskanie planowanych 
dochodów. Uzasadniając podjęcie uchwały, 
Radni Klubu „Wspólne Dobro” nie wskazali, 
w  jaki sposób miałby zostać pokryty ewen-
tualny brak dochodów. To spowodowało, że 
budżet 2013 roku w tej części nie mógł być 
wykonany.
– Takie działania radnych można odczytywać 
jako celowe działanie w kierunku zachwiania 
równowagi budżetowej i płynności fi nansowej 
Gminy – komentuje wójt Stanisław Barycki.
– Na tegorocznej styczniowej sesji Rady 
Gminy nie wniesiono formalnie, żadnych 
wniosków dotyczących zaistniałej sytu-
acji. Można zatem sądzić, że radni Klubu 
„Wspólne Dobro” nie mają w ogóle koncep-
cji, co należy zrobić, aby budżet 2014 roku 
mógł być prawidłowo zrealizowany – dodaje 
wójt.
Pomimo uchwalenia przez Radę Gminy bu-
dżetu na 2014 r. i podjęcia uchwał tak zwa-
nych intencyjnych, zobowiązujących wójta do 
podjęcia działań w celu realizacji przez gminę 
Sitkówka-Nowiny zadań inwestycyjnych tam 
ujętych, Rada Gminy zablokowała wykonanie 
tychże zadań.
Na podstawie jednej z uchwał intencyjnych 
Rady Gminy nr RG-XXXIV/289/13 z  dnia 
25 września 2013 r. został złożony wnio-
sek o dotację zadania w wysokości 50 proc. 
wartości poprzetargowej w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2012–2015. Dotyczy to ulicy Ogrodowej 
w miejscowości Zgórsko. Wniosek przeszedł 
pozytywną weryfi kację i został umieszczony 
na liście rankingowej przeznaczonej do reali-
zacji. Obecnie wykonanie tej inwestycji jest 
zagrożone poprzez brak zabezpieczenia przez 
Radę Gminy środków fi nansowych na jej re-
alizację, ze skutkiem utracenia pozyskanych 
środków zewnętrznych.
To samo dotyczy inwestycji pod nazwą „Bu-
dowa »Chaty Tradycji« w Kowali” realizowa-
nej przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła”. 
Budowa miała być sfinansowana z dotacji 
przeznaczonej na ten cel przez gminę Sitków-
ka-Nowiny oraz z uzyskanej dla gminy dotacji 
zewnętrznej w wysokości około 500.000,00 
zł, która to miałaby być wypłacona po zakoń-
czeniu i rozliczeniu inwestycji.

Zaproszeni goście (od lewej): Kazimierz Bielecki – radny powiatu kieleckiego, Irena Surma i Joanna Kotwica 
– przedstawicielki związków zawodowych ZPW Trzuskawica oraz Michał Jankowski – prezes ZPW Trzuskawica
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Zablokowane jest również wykonanie takich 
inwestycji jak: wymiana wodociągu w Kowa-
li, budowa oświetlenia ulicy Cichej w Zgórsku 
i Rajskiej w Szewcach oraz budowa PSZOK 
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych) dla gminy Sitkówka-Nowiny, które 
służą całej społeczności gminy Sitkówka-No-
winy.
Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego, na-
stępnym skutkiem takich decyzji radnych 
Klubu „Wspólne Dobro” jest blokada dotacji 
celowych dla podmiotów współpracujących 
z gminą. Jednym z nich jest powiat kielecki. 
W budżecie na 2014 r. znalazła się dotacja 
dla powiatu kieleckiego w wysokości 200 tys. 
złotych na dokończenie remontu drogi powia-
towej prowadzącej do Szewc i Zawady, z bu-
dową ścieżki rowerowej prowadzącej przez 
tereny zalesione do miejscowości Szewce, od 
Osiedla Pod Lasem.
Kolejnym skutkiem decyzji radnych Klubu 
„Wspólne Dobro” jest brak możliwości realiza-
cji zadań inwestycyjnych przewidzianych do 
sfi nansowania w ramach funduszu sołeckiego. 
Zadania te wskazane były bezpośrednio przez 
rady sołeckie i miały na celu zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb w danym sołectwie, 
służących bezpośrednio mieszkańcom.
Takie działania radnych Klubu „Wspólne Do-
bro” nie służą realizacji zadań inwestycyjnych 
gminy i  jej rozwojowi, jak również w żaden 
sposób nie służą społeczności lokalnej.

Najważniejsze inwestycje w budżecie na 
2014 rok 
W budżecie na bieżący rok wśród najważ-
niejszych inwestycji w gminie przewidziano 
m.in.: przebudowę drogi gminnej w Zgórsku 
przy ul. Ogrodowej – za kwotę 1.350.000,00 
zł; budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych – za kwotę 545.000,00 
zł; przebudowę sieci wodociągowej w Kowa-
li – za kwotę 416.420,00 zł; przebudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Zagrody na odcinku od obiektów GOK Nowi-
ny do skrzyżowania przy KCMB – za kwotę 
277.115,75 zł. Zaplanowana jest także bu-
dowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach 
komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w Sit-
kówce – za kwotę 250.000,00 zł oraz moder-
nizacja pokrycia dachowego nad pomieszcze-
niami schroniska młodzieżowego w budynku 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach – za kwotę 200.000,00 zł. 
Z uwagi na duże zaniepokojenie członków 
Klubu „Wspólne Dobro” zbyt długim pla-
nowanym procesem inwestycyjnym niektó-
rych zadań ujętym w wieloletniej prognozie 
przedsięwzięć majątkowych a rzekomym fa-
woryzowaniem innych poprzez bardzo krótki 
okres realizacji zwanych „Fanaberiami Pana 
Wójta” władze Urzędu Gminy przedstawiły 
wyjaśnienie. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciankach
Planowane zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w Trzciankach w prognozie wielolet-
niej przewidziane jest na 2019 r. Wartość całej 
inwestycji na dzień tworzenia prognozy wielo-
letniej oszacowana została na 1.008.100,00 
złotych. Kwota ta została przyjęta na podsta-
wie koncepcji i analizy zasadności wykonania 
tej inwestycji na terenie Trzcianek. Do czasu 
zakończenia prac projektowych i sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, co ma nastąpić do 
30 czerwca 2014 roku, pracownicy Urzędu 
Gminy nie są w stanie określić tak naprawdę 
kosztów całej inwestycji. Na sesji w dniu 30 
grudnia 2013 r. radny Łukasz Barwinek, jako 
jeden z przedstawicieli gminy Sitkówka-Nowi-
ny w zgromadzeniu MZWiK, przedstawił spra-
wozdanie ze zgromadzenia MZWiK, podczas 
którego głosował za zawieszeniem podziału 
i przekazywania dotacji celowej dla gmin na 
inwestycje dotyczące infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej – do czasu zakończenia 
i rozliczenia przez MZWiK projektu Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie pn. „Dofi nansowa-
nie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego”, który to program w więk-
szości obejmuje tereny gminy Masłów i Za-
gnańsk. – Taka decyzja MZWiK oznacza dla 
naszej gminy to, że nie otrzyma w najbliższych 
latach środków z dotacji i będzie musiała po-
kryć ze swojego budżetu najpilniejsze zadania 
wodociągowo-kanalizacyjne, kosztem innych 
inwestycji. Nie są to kwoty bez znaczenia dla 
naszego budżetu, bo jest to minimum 800 tys. 
zł rocznie. Stanowisko radnego Łukasza Bar-
winka poparła w swoim wystąpieniu na sesji 
radna Renata Posłowska. Decyzje MZWiK, któ-
re to popierają radni Klubu „Wspólne Dobro” 
skutkują wydłużonym terminem realizacji ka-
nalizacji sanitarnej w Trzciance – uważa wójt 
Stanisław Barycki.

Przebudowa sieci wodociągowej w Kowali 
Planowane zakończenie przebudowy sieci wo-
dociągowej w Kowali w prognozie wieloletniej 
przewidziane jest na rok 2020. Wartość całej 
inwestycji na dzień tworzenia prognozy wielo-
letniej oszacowana została na 3.500.182,04 
złotych. Kwota ta została przyjęta z wylicze-
nia wykonania 1 mb wodociągu wykonanej 
inwestycji na terenie naszej gminy w  latach 
wcześniejszych na całkowitą długość przebie-
gu nowej trasy wodociągowej w miejscowości 
Kowala. Do czasu zakończenia prac projekto-
wych i sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
co ma nastąpić do 30 czerwca 2014 roku, pra-
cownicy Urzędu Gminy nie są wstanie określić 
tak naprawdę kosztów całej inwestycji. – Na 
dzień dzisiejszy z tych samych powodów, które 
zostały przedstawione powyżej (patrz: budowa 
kanalizacji sanitarnej w Trzciankach) koszt in-
westycji trzeba było rozbić na dłuższy czas wy-
konania, a poszczególne wartości z rozbiciem 
na poszczególne lata trzeba było wygenerować 
kosztem pozostałych inwestycji przewidzianych 
w wieloletniej prognozie przedsięwzięć majątko-
wych – informuje wójt Stanisław Barycki.

Budowa „Chaty Tradycji” w Kowali
Planowany koszt budowy „Chaty Tradycji” 
w Kowali to 2.000.000,00 złotych. Zadanie 
to ma realizować Gminny Ośrodek Kultury 
„Perła” z dotacji przekazanej przez gminę Sit-
kówka-Nowiny. Na wykonanie tego zadania 
dzięki staraniom wójta Stanisława Baryckiego 
pozyskano dotację w wysokości 476.450,00 
złotych w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” pod warunkiem wykonania tej inwestycji 
do końca roku 2014. – Poczynania te zada-
ją kłam słowom członków Klubu „Wspólne 
Dobro” odnośnie zaniechania pozyskiwania 
dodatkowych funduszy na inwestycje gmin-
ne przeze mnie i pracowników Urzędu Gminy 
– wyjaśnia wójt Stanisław Barycki.

Opr. Andrzej Piskulak

Protokoły z sesji są zamieszczone na stronie www.bip.nowiny.com.pl
w zakładce Rada Gminy Sitkówka-Nowiny
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aktualności

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczyło 
jedynie wypełnić ankietę dołączoną do mie-
sięcznika samorządowego „Wiadomości Mo-
rawickie”, a następnie dostarczyć ją do sie-
dziby Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy”, która mieści się w Centrum Samorzą-
dowym w Morawicy. Ankiety były anonimo-

we, a każda z nich została 
opatrzona numerem. 31 
stycznia rozlosowano zwy-
cięzców. 
I  tak, tablety otrzymają 
wylosowani w  kolejności 
szczęśliwi posiadacze ku-
ponów o  następujących 
numerach: 1789, 4904, 
1794, 2536.
Bilety na spływ kajakowy 
wygrali wylosowani w kolej-
ności posiadacze kuponów 
o następujących numerach: 
8238, 7586, 6531, 3105, 3254, 0087.
UWAGA! Posiadacze wylosowanych kuponów 
proszeni są o zgłoszenie się do siedziby Lo-
kalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” 
w  terminie do dnia 20 lutego 2014 roku 
w celu potwierdzenia posiadania kuponu, 
a co za tym idzie odebrania nagrody. W przy-
padku nie zgłoszenia się do tego terminu na-
grodę przejmie następna w kolejności wyloso-
wana osoba.

Nagrody rozlosowano 31 stycznia o godzinie 
1000 w Centrum Samorządowym w Morawicy. 
Zwycięzców wylosowali: prezes LGD „Perły Czar-
nej Nidy” Marcin Dziewięcki oraz zastępca pre-
zesa LGD „Perły Czarnej Nidy” Arkadiusz Jędras. 
Losowanie odbyło się w obecności pracowników 
LGD „Perły Czarnej Nidy” oraz lokalnych mediów. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 
28 lutego.

Agnieszka Olech

LGD „Perły Czarnej Nidy” 
rozlosowała cenne nagrody.
Sprawdź, czy jesteś zwycięzcą!
4 tablety i 6 zaproszeń na spływ 
kajakowy – to nagrody, jakie Lokalna 
Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 
przeznaczyła na zorganizowany przez 
siebie konkurs. Nagrody rozlosowano 
w Centrum Samorządowym w Morawicy, 
gdzie LGD „Perły Czarnej Nidy” ma 
swoją siedzibę. Szczęśliwi posiadacze 
wylosowanych kuponów proszeni są 
o zgłoszenie się do biura LGD „Perły 
Czarnej Nidy” w terminie do dnia 20 
lutego.
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aktualności

Podczas uroczystego otwarcia imprezy wójt Sta-
nisław Barycki witając uczestników zawodów, 
podkreślił, że pływalnia „Perła”, to nie 
tylko obiekt służący do pływa-
nia i zabawy w wodzie, 
ale też służy do orga-
nizowania w  nim 
innych form spę-
dzania wolnego 
czasu, adreso-
wanych nie tylko 
dla mieszkańców 
gminy. Gospodarz 
gminy w dalszej czę-
ści swego wystąpienia 
zaprosił wszystkich entuzja-
stów gier komputerowych do rywali-

zacji w ogólnopolskim turnieju FIFA14.
W turnieju trwającym ponad 8 godzin wzięli 
udział zawodnicy m.in. z: Warszawy, Kielc, 
Płocka, Starachowic i całej gminy Sitkówka-
-Nowiny. Rywalizowali oni w dwóch katego-
riach: juniorów do lat 13 i seniorów. Wśród 
juniorów zwycięzcą okazał się Wojtek Buras 
z Kielc, drugie miejsce zajął Emilian Klimek, 
także z Kielc. Na trzecim stopniu podium 
stanął mieszkaniec gminy Kacper Szemraj 
z miejscowości Szewce.
W kategorii seniorów pierwsze miejsce zajął 
ubiegłoroczny zwycięzca Hubert Ptak z War-
szawy. Drugie miejsce wywalczył Rafał Dudek 
z Kielc, trzecie – Daniel Zawada.
Zdaniem dyrektora Jacka Kani turniej stał na 
bardzo wysokim poziomie. – Cieszę się, że 

udało nam się zorganizować dzieciom 
wolny czas i tak licznie zgłosili 

się do nas na rywalizację 
przy komputerach – 

podkreślił dyrektor 
Kania.
Najlepsi zawod-
nicy nagrodzeni 
zostali puchara-

mi, medalami, dy-
plomami i cennymi 

nagrodami. Pozostali 
uczestnicy otrzymali ga-

dżety oraz pamiątkowe dy-
plomy.

Oprócz rozgrywki i możliwości sprawdzenia 
swoich umiejętności na tle innych graczy 
uczestnicy mogli także wcielić się w rolę wir-
tualnego kierowcy w specjalnie przygotowanej 
na czas turnieju strefi e „Fun Zone”. 
Zainteresowanie turniejem od pierwszej edycji 
nie słabnie i utrzymuje się na wysokim pozio-
mie. Wysoka frekwencja pokazała, że pomysł 
turnieju trafi ł w zainteresowania dzieci i mło-
dzieży nie tylko z gminy, ale także z wielu 
miast różnych regionów Polski. 

Apis

Duże zainteresowanie
grami komputerowymi
Ponad 100 entuzjastów gier komputerowych z wielu miast z całego kraju wzięło 
udział w II Ogólnopolskim Turnieju FIFA, który odbył się 5 lutego br. w budynku 
Krytej Pływalni „Perła” w Nowinach. Organizatorem był miejscowy Gminny 
Ośrodek Kultury. W otwarciu uczestniczyli wójt Stanisław Barycki i dyrektor GOK 
Jacek Kania.
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żywa szopka w Bolechowicach

Żywa szopka po raz pierwszy zagościła na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny dzięki dyrekto-
rowi szkoły w Bolechowicach, pracownikom 
szkoły i rodzicom. W pięknej zagrodzie przed 
szkołą był osioł, kucyki, owce, kozy, gołębie, 
króliki, kaczki, gęsi i kury. Największą sym-
patią zwiedzających cieszyła się maleńka 
owieczka z  czerwoną wstążką strofowana 
przez beczącą mamę. Dzieci były wniebo-
wzięte.
– Razem z rodzicami zrobiliśmy dzieciom nie-
spodziankę i przygotowaliśmy żywą szopkę. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam 
się ten pomysł zrealizować. Wyjątkowy był 
również udział kucyka w samych jasełkach. 
Zwierzęta w większości pochodziły z Szewc, 
Trzcianek i Tokarni. Mam nadzieję, że przy-
szłym roku przygotujemy jeszcze większą 
żywą szopkę z większą liczbą zwierzątek 
– mówił Tomasz Gruszczyński, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Bolechowicach. 
Gdy wzeszła pierwsza gwiazdka, w szkole 
rozpoczęły się jasełka. Przyszło tylu gości, że 

szkolna sala gimnastyczna pękała w szwach. 
Byli m.in. wójt Stanisław Barycki, zastępca 
wójta Krzysztof Rym, starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka i Henryk Milcarz, prezes spółki 
Wodociągi Kieleckie. Byli radni oraz sołtysi 
Woli Murowanej i Bolechowic i strażacy z OSP 
Wola Murowana. Licznie przybyli mieszkańcy 
oraz rodzice i dziadkowie uczniów.
W przedstawieniu wystąpili zarówno najmłod-
si, uczęszczający do grup przedszkolnych, 
jak i uczniowie klas I do VI oraz goście m.in. 
Zespół Śpiewaczy Bolechowiczanie pod kie-
rownictwem Krzysztofa Korbana. Za przygo-
towanie tej uroczystości odpowiedzialne były 
Justyna Wielgus, Magdalena Misztal, Monika 
Osuch, Kinga Kupis i Ewa Krzysztofek. Kolę-
dy i pastorałki śpiewali Michał Milcarz, chór 
szkolny oraz szkolna kapela rockowa. W spe-
cjalnej prezentacji pokazała się grupa szkol-
nych karateków z trenerem Maćkiem Świtem. 
W kulminacyjnym momencie, przy grającej 
na fl ecie nauczycielce Ewie Krzysztofek i gra-
jącym na gitarze dyrektorze Tomaszu Grusz-
czyńskim, dzieci składały małemu Jezuskowi 
w darze to, co miały najcenniejszego – swo-
je ulubione zabawki. Całość okraszona była 
świetną, nastrojową muzyką i efektami spe-

cjalnymi m.in. zjeżdżającą z góry Babą Jagą, 
w której po chwili można było rozpoznać 
przewodniczącego Rady Rodziców Emila Go-
łucha. Po uroczystości był opłatek, a ucznio-
wie zbierali pieniądze przeznaczone na zakup 
szczepionek dla dzieci z Sierra Leone. Dzięki 
hojności darczyńców udało się zgromadzić 
220 zł. 
Goście jasełek nie szczędzili organizatorom 
pochwał.
– Chciałem podziękować za tę piękną insce-
nizację, za żywe zwierzątka. Chciałem po-
dziękować nie tylko dyrekcji i pracownikom 
szkoły, ale także wam, rodzice i dziadkowie, 
że tak pięknie włączyliście się w to świętowa-
nie – mówił wójt gminy Stanisław Barycki.
Henryk Milcarz, prezes spółki Wodociągi Kie-
leckie: – Trudno nie zauważyć, że ta prezen-
tacja godna jest Kieleckiego Centrum Kultury, 
a może i więcej. Uczestniczę w wielu jaseł-
kach, ale z takim rozmachem jak tu w Bole-
chowicach spotykam się rzadko, dlatego wiel-
ki szacunek i wielkie brawa dla państwa.
Starosta kielecki Zdzisław Wrzałka gratulował 
młodym aktorom, którzy wystąpili na scenie. – To 
przedstawienie poruszyło nasze serca – dodał.

Piotr Piestrzyński

Osiołkowi w żłoby dano
w Bolechowicach znalazł siano!
Osioł, kucyki, owce, kozy, gołębie, 
króliki, kaczki, gęsi i kury zagościły 
na jedno popołudnie przed Szkołą 
Podstawową w Bolechowicach. 19 
grudnia 2013 r. dzieci po raz pierwszy 
w historii gminy Sitkówka-Nowiny 
miały okazję obejrzeć żywą szopkę. 
Dumny kucyk był także bohaterem 
popołudniowych jasełek szkolnych, 
podczas których prowadzony przez 
Józefa wiózł na grzbiecie Maryję do 
Betlejem. – Ta prezentacja godna jest 
Kieleckiego Centrum Kultury, a może 
i więcej – chwalił organizatorów Henryk 
Milcarz, prezes spółki Wodociągi 
Kieleckie.
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wyraził uznanie za dobrą organizację i wysoki 
poziom przeglądu. Jego celem jest upowszech-
nianie piękna polskich kolęd i pastorałek oraz 
kształtowanie wartości duchowych. 
Organizatorami XV Gminnego Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek była parafi a pw. Chrystusa Od-
kupiciela w Nowinach oraz Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w Nowinach.  red

W koncercie wystąpiły: zespoły śpiewacze, 
Chór Nowina, Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta 
Nowiny oraz dzieci i młodzież ze szkół z tere-
nu gminy Sitkówka-Nowiny. 
Przegląd zakończył się wspólnym odśpiewa-
niem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Ksiądz pro-
boszcz złożył wszystkim zebranym w kościele 
noworoczne życzenia, a wójt Stanisław Barycki 

kolędy i pastorałki

Jury konkursowe w składzie: Anna Kustra 
z Filharmonii Świętokrzyskiej, Mirosław Smer-
dzyński z WKU Busko Zdrój, Andrzej Piotrow-
ski z WDK Kielce, Alicja Lasota z ZSP Nowiny, 
Jerzy Gumuła z WDK Kielce, Danuta Bry-
merska z Wodociągów Kieleckich wnikliwie 
przysłuchiwało się wszystkim wykonaniom 
konkursowym. Podczas dyskusji i burzliwej 
narady wyłoniono następujących laureatów:
 
Kategoria SOLIŚCI – klasy I–III
1. Anastazja Lewicka – SP Podchojny (139 

pkt.)
2. Wojciech Wcisło – SP Tokarnia (132 pkt.)
3. Natalia Koźbiał – SP Obice (131 pkt.)
Kategoria ZESPOŁY – klasy I–III
1. Metrum – ZSO nr 6 w Kielcach (140 pkt.)
2. Nowińskie Nutki – SP Nowiny (139 pkt.)
3. SP w Mójczy (134 pkt.)
Kategoria SOLIŚCI – klasy IV–VI
1. Magdalena Wcisło – SP Tokarnia (138 

pkt.)
2. Zuzanna Litwin – SP Kowala (133 pkt.)
3. miejsce ex aequo – Magdalena Lasota – SP 

Nowiny (129 pkt.) i Karolina Walter – SP 
Bolmin (129 pkt.)

Kategoria ZESPOŁY – klasy IV–VI
1. SP Brzeziny (145 pkt.)
2. SP Bolechowice (144 pkt.)
3. SP Podchojny (138 pkt.).
Zdobywcy poszczególnych miejsc otrzyma-
li nagrody w postaci radiomagnetofonów, 
tabletów oraz odtwarzaczy DVD. Pozostali 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Nie mniejszą niespodzianką było przyznanie 
Grand Prix Przeglądu ufundowanego przez 
dyrektora szkoły w Bolechowicach Toma-
sza Gruszczyńskiego, które otrzymała Na-
talia Kaczmarczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Chmielniku.
Podczas przeglądu nie zabrakło również pre-
zentacji Ludowego Zespołu Bolechowiczanie, 
który od lat współpracuje ze szkołą oraz ze-
społu wokalnego z Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach Tu i Teraz.
Na scenie poza konkursem zaprezentował 
się Michał Milcarz, uczeń SP Bolechowice 
– laureat konkursu Piosenki Angielskiej oraz 
uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie – wykonując kolędę 
pt. „Cicha Noc”.
Zdaniem uczestników przegląd na trwałe 
wpisał się w kalendarz imprez oraz w świa-
domość młodego pokolenia jako wspólne ar-
tystyczne spotkanie w duchu tradycji świąt 
Bożego Narodzenia.
Zmagania konkursowe poprzedziły występy 

muzyczne przedszkolaków z Samorządowego 
Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowi-
nach – Oli Matysik, Małgosi Skrzypczyk, Fran-
ciszka Gołuzda, Zosi Petelickiej oraz z Oddzia-
łu Przedszkolnego w SP Bolechowice – Leny 
Krupy i Natalii Janus. Przedszkolaki otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Apis

Powiatowe śpiewanie kolęd i pastorałek 
Blisko 100 uczestników z powiatu 
kieleckiego zaprezentowało swoje talenty 
w III Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek „Anielskie Śpiewanie”, który 
odbył się w dniu 23 stycznia br. w Szkole 
Podstawowej w Bolechowicach. Patronat 
honorowy nad przeglądem objęli wójt 
Stanisław Barycki oraz Henryk Milcarz, 
prezes Wodociągów Kieleckich.

Gminny przegląd kolęd i pastorałek
XV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek obył się 12 stycznia br. w kościele 
pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. Jak co roku w przeglądzie uczestniczyły: 
chóry, zespoły ludowe oraz uczniowie ze szkół z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.
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Jest nam niezmiernie miło, że każdego roku 
mamy okazję do tak przyjemnych spotkań.

red

przeglad wydarzeń

Występ jasełkowy pt. „Cicha noc” zaprezento-
wany 15 stycznia br. przez uczniów pracowni-
kom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej został 

nagrodzony gromkimi brawami i podziękowa-
niem. Małych artystów kierownictwo bibliote-
ki zaprosiło na słodki poczęstunek oraz zwie-
dzanie placówki. Uczniowie mogli obejrzeć 
zbiory i zapoznać się z pracą bibliotekarzy.
Mali aktorzy na zaproszenie prof. Kazimierza 
Wiecha 18 stycznia br. pojechali ze swoim wy-
stępem jasełkowym na Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Mieli okazję 
kolejny raz wystąpić na deskach sceny akade-
mickiego Klubu „Arka”. Dzieci, studenci oraz 
pracownicy uczelni z dużym zainteresowaniem 
obejrzeli jasełka i nagrodzili je dużymi brawami. 

Nie zabrakło wzruszeń, humoru, a także po-
nadczasowego przesłania, jakie niesie za sobą 
historia narodzin Jezusa. Pierwsza część jase-
łek zobrazowała nam niechętną postawę ludzi 
wobec potrzebujących – w  tym przypadku 
szukających schronienia Marii i Józefa oraz ich 
trudną podróż. Druga zaś część, już bardziej 

na wesoło, pokazała jak Śmierć wraz z wysłan-
nikiem piekła – Diabłem – wspólnie skończy-
li żywot podłego króla Heroda. Nie zabrakło 
również trzech króli oraz pięknie śpiewających 
aniołów, które swym występem niewątpliwie 
wzbogaciły całokształt inscenizacji. Już po raz 
drugi w naszym przedstawieniu męskie role 
zagrały dziewczynki. Jest to nietypowe wyzwa-
nie, ale dziewczyny poradziły sobie znakomicie 
i nie miały z tym żadnego problemu. 
Przybyli goście – wśród nich wójt Stanisław 
Barycki, Krzysztof Rym, Ewa Kopolovets, Ani-
ta Dziwoń, Adam Głogowski, Krystyna Janiec, 
Elżbieta Antoniak, Wiesława Janus oraz dyrek-
tor GOK Jacek Kania – jak zawsze nie szczędzi-
li miłych i ciepłych słów pod naszym adresem. 

Jasełka w świetlicy środowiskowej
W świetlicy środowiskowej w Nowinach 
odbyło się 20 grudnia 2013 r. 
spotkanie jasełkowe, podczas którego 
wychowankowie zaprezentowali 
przybyłym gościom przedstawienie, 
ukazujące historię Bożego Narodzenia.

Mali ambasadorowie Nowin
W styczniu br. uczniowie klasy IIa i IIc oraz chóru szkolnego ze Szkoły Podstawowej 
w Nowinach zaprezentowali jasełkowe przedstawienia w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Kielcach oraz na deskach sceny akademickiego Klubu „Arka” w Krakowie.

Znakomicie przygotowane przez opiekunów 
Jolantę Gołdę, Ilonę Jaroszek-Kruk, Agnieszkę 
Toczek dzieci wzorowo poradziły sobie z wy-
maganiami profesjonalnej, akademickiej sce-
ny. W ten sposób ponownie znakomicie odna-
lazły się w roli małych ambasadorów Nowin 
i Szkolnego Klubu 4H „Eko-żuczki”. 
Po spektaklu na uczniów czekały przygotowane 
przez pracowników „Arki niespodzianki” – w po-
staci zabaw i konkursów, słodyczy oraz sponso-
rowany przez uczelnię obiad na stołówce aka-
demickiej. Zabawę dla dzieci na terenie klubu 
prowadził z wielkim zaangażowaniem i talentem 
przebrany za mikołaja prof. Kazimierz Wiech.
Zaprezentowane w Krakowie jasełka znów po-
kazały, że sukces przedstawienia o pszczołach 
wystawionego w klubie „Arka” podczas ostatnich 
„Dni Owada” nie był przypadkowy.  redfot
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Wigilię dla starszych i samotnych mieszkań-
ców gminy Sitkówka-Nowiny zorganizował 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wzięło 
w niej udział prawie 300 mieszkańców gmi-
ny. Na spotkanie opłatkowe z mieszkańcami 
przybyli: wójt gminy Stanisław Barycki, za-
stępca wójta Krzysztof Rym, sekretarz gminy 

Izabela Dziewięcka, skarbnik gminy Joanna 
Młynarczyk-Kusińska, radni gminy, sołtysi, kie-
rownicy i dyrektorzy gminny jednostek. Były 
przedstawicielki Wydziału Polityki Społecznej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i go-
ście z Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.
Władze duchowną reprezentowali: ksiądz 
kanonik Józef Kubicza, proboszcz parafii 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach i ksiądz 
wikariusz Tomasz Gocel, ksiądz Dariusz Gą-
cik – proboszcz parafii św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus w Słowiku oraz ksiądz Józef 
Knap – proboszcz parafi i Wszystkich Świętych 
w Brzezinach. Wszystkich powitała Ewa Ko-
polovets – kierownik GOPS. 
– Święta Bożego Narodzenia są zawsze do-
brą okazją do spotkania. Państwo możecie 
się spotkać ze swoimi sąsiadami, znajomy-
mi, często po latach i złożyć sobie życzenia. 
Wśród osób obecnych na wigilii są członko-
wie gminnych zespołów śpiewaczych, chóru 
i sekcji plastycznej. To bardzo dobrze, że oso-
by w zaawansowanym wieku potrafi ą znaleźć 

sobie zainteresowania i spędzać wolny czas 
z pożytkiem dla innych – mówił Stanisław 
Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny, życząc 
wszystkim zdrowych i spokojnych świąt.
Ogromne podziękowania za udział w wigilii 
należą się:
– paniom z Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sitkówce-Nowinach za przygoto-
wanie wigilii i całą obsługę

– paniom z kuchni Schroniska Młodzieżowe-
go „Ventus” w Nowinach za pyszną wiecze-
rzę wigilijną

– dzieciom i nauczycielom z Przedszkola Sa-
morządowego im. Pluszowego Misia w No-
winach za prezentację pięknego programu 
artystycznego

– dziewczętom z formacji wokalnej „Tu i Te-
raz” z Nowin i  ich opiekunce Alicji Laso-
cie za wzruszające kolędy i pastorałki oraz 
oprawę muzyczną wigilii

– fi rmie transportowej Ryszarda Grudnia za bez-
płatny dowóz mieszkańców gminy na wigilię.

Piotr Piestrzyński

Z opłatkiem dla starszych i samotnych mieszkańców gminy
Wigilia dla starszych i samotnych 
mieszkańców gminy Sitkówka-
-Nowiny odbyła się 19 grudnia 
2013 r. na stołówce Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach. 
Wzięło w niej udział prawie 300 osób.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 
i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594), w związku 
z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 
222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 
235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 
258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 885 
z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w  wysokości 
42 786 207,38 zł, 
z tego:
a) dochody bieżące – 40 786 145,38 zł,
b) dochody majątkowe – 2 000 062,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
49 086 207,38 zł, 
z tego:
a) wydatki bieżące – 40 305 367,00 zł,
b) wydatki majątkowe – 8 780 840,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym 
roku budżetowym, zgodnie z zawartą umo-
wą, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez gminę 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsię-
wzięcia majątkowe planowane do poniesienia 
w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Limity wydatków na inwestycje jednorocz-
ne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowa-
ne ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicz-
nych, niepodlegających zwrotowi realizowane 
w roku budżetowym w wysokości 28 555,00 
zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w  wysokości 
6 300 000,00 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z kredytów w kwocie  
6 300 000,00 zł.
2.  Przychody budżetu w   wysokości 
9 600 000,00 zł, rozchody w wysokości 
3 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 200 000 zł,
2) celową w wysokości – 100 000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 
– 100 000 zł.

§ 5
a) Dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 
zgodnie z załącznikiem nr 6.
b) Dochody i wydatki związane z pomocą 
rzeczową lub fi nansową realizowaną na pod-
stawie porozumień między jednostkami samo-
rządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 
nr 7.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 115 000,00 
zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwo-
cie 115 000,00 zł na realizację zadań okre-
ślonych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

§ 7
Ustala się dochody w kwocie 924 000,00 
zł z  tytułu opłat pobieranych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. 
nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki 
w kwocie 924 000,00 zł na realizację zadań 
określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. 
z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8
Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł 
z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 
300 000,00 zł na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9
Plan przychodów i kosztów dla samorządo-
wego zakładu budżetowego: przychody – 
3 586 059,00 zł, koszty – 3 644 807,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załączni-
kiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załączni-
kiem nr 10. 
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych 
w celu:
1) sfinansowania planowanego deficytu 
budżetu w  łącznej kwocie 6 300 000,00 
zł, w  tym z  tytułu kredytów – w  kwocie 
6 300 000,00 zł.
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej 
kwocie 3 300 000,00 zł.
3) na sfinansowanie przejściowego defi-
cytu budżetu z  tytułu kredytów w kwocie 
3 300 000,00 zł.

§ 12
Upoważnia się wójta do:
1. dokonywania przeniesień planu wydatków 

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosun-
ku pracy między rozdziałami i paragrafami 
w ramach działów klasyfi kacji budżetowej 
w budżecie gminy,

2. dokonywania zmian w planie wydatków 
bieżących polegających na zmianach po-
między planem wydatków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy i pla-
nem innych wydatków bieżących w ramach 
działów klasyfi kacji budżetowej w budżecie 
gminy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków in-
westycyjnych w ramach działu,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami 
bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ra-
mach działu,

5. przekazania kierownikom jednostek budże-
towych uprawnień do dokonywania prze-
niesień w planie wydatków, 

6. lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wy-
sokości 232 209,76 zł zgodnie z załączni-
kiem nr 12.

§ 15
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi 
Gminy.

§ 16
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego oraz wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr RG-XXXVIII/317/13.
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok

I

I. DOCHODY BUDŻETU:
Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane 
w wysokości 42 786 207,38 zł, z czego do-
chody bieżące stanowią kwotę 40 786 145,38 
zł, a dochody majątkowe 2 000 062,00 zł. 
Udział dochodów majątkowych w ogólnej kwo-
cie dochodów stanowi 4,7 proc.
Głównym źródłem dochodów bieżących wła-
snych w 2014 r. będzie, podobnie jak w la-

tach ubiegłych, podatek od nieruchomości. 
Zakłada się uzyskanie następujących wpły-
wów z tego tytułu:
– 18 500 000,00 zł od osób prawnych, 
– 1 100 000,00 zł od osób fi zycznych.
Plan podatku od nieruchomości na 2014 r. 
przyjęto na podstawie przewidywanej reali-
zacji dochodów za 2013 r. uwzględniając 
dodatkowe wpływy z tytułu zakończenia pro-

gramów pomocowych dotyczących zwolnień 
przedsiębiorców z podatku od nieruchomości 
udzielonych na podstawie uchwały Rady Gmi-
ny nr RG-XIII/91/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od nierucho-
mości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sit-
kówka-Nowiny. 
Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są 
wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które przy-

UZASADNIENIE
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jęto w kwocie 2 700 000,00 zł, na poziomie 
wykonania w roku 2013. 
Kolejnym źródłem dochodów własnych jest 
podatek od środków transportowych. Pla-
nowane dochody z  tego tytułu wyniosą 
245 000,00 zł. Taka kwota wynika z przewi-
dywanego wykonania dochodów w 2013 roku 
oraz ze złożonych deklaracji podatkowych.
Podatkiem opłacanym przez rolników i  inne 
podmioty posiadające grunty rolne jest po-
datek rolny. Przewiduje się, że łączne wpły-
wy tego podatku wyniosą 51 000,00 zł, tj. 
uwzględniając przewidywane wykonanie 
w roku 2013.
Obciążenie podatkiem z 1 ha będzie w przy-
szłym roku nieco niższe niż w 2013 r., co wy-
nika z średniej ceny skupu żyta ustalonej na 
podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 
18 października 2013 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres II kwartałów, będą-
cej podstawą do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013, poz. 
814). W przypadku naszej gminy nie ma to 
jednak większego znaczenia, ponieważ wpły-
wy z tego tytułu są nieznaczne.
Prognozę podatku leśnego na 2014 r. usta-
lono na podstawie komunikatu Prezesa GUS 
z dnia 21 października 2013 r. w sprawie 
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczo-
nej według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2013 r. (M.P. z 2013, poz. 828). Stawka po-
datku leśnego w 2014 r. wyniesie 37,631 zł 
rocznie z 1 hektara lasu (w 2013 r. 41,01 zł). 
Zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 
38 000 zł, w tym 33 000 zł od osób praw-
nych, uwzględniając powyższą stawkę i wyko-
nanie w 2013 roku. 
Również na podstawie analizy wykonanych 
w 2012 r. i w 2013 r. podatków pobieranych 
przez urzędy skarbowe, przyjęto do budżetu 
plan z następujących źródeł: podatku od dzia-
łalności gospodarczej osób fi zycznych opłaca-
nego w formie karty podatkowej, podatku od 
czynności cywilnoprawnych podatku od spad-
ków i darowizn, przy czym uwzględniono spe-
cyfi kę podatków jednorazowych związanych 
z określoną czynnością prawną.
Dosyć wysokie dochody planuje się z tytułu 
udziału gminy w podatku dochodowym od 
osób prawnych, tj. 1 000 000 zł. Dochody 
zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 
2013. 
Do dochodów własnych zaliczane są też 
udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Ministerstwo Finansów w  pi-
śmie znak: ST3/4820/9/2012 skalkulowało 
planowane udziały gminy w  podatku do-
chodowym od osób fi zycznych w wysokości 
4 487 882,00 zł. Na podstawie analizy wy-
konania tego podatku za 9 miesięcy 2013 r. 
można jednak przewidywać, że plan zostanie 
zrealizowany na poziomie niższym od założeń. 
Mimo istnienia pewnego zagrożenia niewyko-
nania planu, do projektu uchwały budżetowej 
przyjęto dane szacunkowe określone w ww. 
piśmie. Realizacja dochodów z  tego tytułu 

będzie podlegała szczególnej analizie w ciągu 
roku budżetowego.
Gmina posiada też mienie komunalne, z któ-
rego planowane są głównie dochody realizo-
wane przez Urząd Gminy:
– opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 

21 700 zł, 
– czynsze z najmu i dzierżawy gruntów i lo-

kali użytkowych – 317 830,38 zł,
– wpływy z  tytułu sprzedaży mienia – 

2 000 000,00 zł
– wpływy z  tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści – 62 zł,

– odsetki ustawowe wynikające z  umów 
sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych – 
5800 zł.

Dochody z  tytułu sprzedaży nieruchomości 
zaplanowano z dużą ostrożnością, mając na 
uwadze sytuację na rynku nieruchomości. 
Do sprzedaży zaplanowano nieruchomości 
o charakterze przemysłowym (pod działalność 
gospodarczą). Ponadto planuje się dochody 
z tytułu sprzedaży lokali komunalnych.
Niewielka kwota 300,00 zł planowana jest 
też z tytułu dzierżawy terenów łowieckich; co-
rocznie wpływa ona do budżetu gminy.
Szczególnym źródłem dochodów własnych 
są opłaty za wydawane zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych, gdyż mogą być 
one przeznaczane wyłącznie na realizację 
wydatków przyjętych w Gminnym Programie 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii. Na podstawie analizy wydanych 
już zezwoleń oraz i wpływów uzyskanych 
w roku 2013, dochody zaplanowano kwocie 
115 000 zł.
Ponadto zaplanowano dochody z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi w kwocie 300 000,00 zł (756 75618 
§ 0490), zgodnie ze sporządzoną kalkulacją 
planowanych kosztów w tym zakresie.
Również w dziale 750 Administracja publicz-
na przewidziano dochody z tytułu refundacji 
przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów organi-
zacji prac interwencyjnych – 20 000 zł.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska zaplanowano dochody z opłat 
pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
w kwocie 924 000,00 zł, jednocześnie zo-
stały zaplanowane wydatki w tym dziale na 
realizację zadań określonych w ustawie. Do-
chody z ww. tytułu zaplanowano po analizie 
wykonania dochodów w 2012 i 2013 roku 
z uwzględnieniem zmiany przepisów, które 
weszły w życie z dniem 1.01.2013 r.
Dochodami budżetu są też dochody uzyskiwa-
ne przez jednostki budżetowe gminy. W budże-
cie zaplanowano dochody od jednostek oświa-
towych w dziale 801 Oświata i wychowanie 
w łącznej kwocie 637 280,00 zł i w dziale 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwo-
cie 332 100,00 zł, a mianowicie:
1. Dział 801 Oświata i wychowanie:
• szkoły podstawowe, dochody z:

 – wynajmu pomieszczeń – 9200 zł,
 – z pozostałych źródeł – 18 750 zł,
• przedszkola – odpłatność za wyżywienie 

dzieci i pozostałe dochody – 151 600 zł,
• oddziały przedszkolne w szkołach podsta-

wowych w tym:
 – odpłatność za wyżywienie dzieci – 

29 000 zł,
 – pozostałe opłaty za usługi – 34 000 zł,
• gimnazjum, w tym:
 – z wynajmu pomieszczeń – 30 000 zł,
 – pozostałe dochody – 2500 zł,
• stołówki szkolne
 – z tytułu odpłatności za posiłki – 360 000 

zł,
 – pozostałe dochody – 730 zł.
• Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administra-

cyjnej Szkół z tytułu różnych dochodów – 
1500 zł.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw-
cza:
• Szkolne Schronisko M łodzieżowe – 

332 100 zł, z tytułu usług noclegowych, 
usług gastronomicznych dla gości schroni-
ska i odpłatności za posiłki przez uczniów, 
oraz różnych dochodów.

Na podstawie ustawy z  dnia 7 września 
2007  r. o  pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 
7) dochodem własnym gminy są też udziały 
w należnościach zwracanych przez dłużników 
alimentacyjnych z tytułu świadczeń funduszu 
alimentacyjnego otrzymywanych przez osoby 
uprawnione oraz zwroty nienależnie pobra-
nych świadczeń wraz z odsetkami. W dziale 
852 Pomoc społeczna przewidziano wpływy 
z tego tytułu w kwocie 15 000 zł na podsta-
wie wykonania 2013 roku.
Bardzo istotnym źródłem dochodów gminy 
jest subwencja oświatowa. Kwota subwen-
cji przyjęta została do budżetu w wysokości 
określonej w piśmie Ministra Finansów znak: 
ST3/4820/10 /2013, tj. 7 374 753,00 zł 
i jest ona o 289 581,00 zł niższa od subwen-
cji należnej w 2013 r. (7 664 334 zł). 
Gmina nie otrzymuje subwencji równoważącej 
z budżetu państwa. Część równoważąca sub-
wencji ogólnej nie przysługuje gminom, któ-
rych wskaźnik dochodów podatkowych jest 
wyższy od 150 proc. analogicznego wskaź-
nika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin 
w kraju. Do dochodów podatkowych gminy 
Ministerstwo Finansów wlicza nie tylko wy-
konane dochody, ale również skutki obniżenia 
górnych stawek podatków oraz udzielonych 
ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.
Oprócz dochodów własnych i subwencji w bu-
dżecie gminy na 2013 r. zaplanowane zostały 
dochody z tytułu dotacji celowych otrzyma-
nych z budżetu państwa na zadania:
– zlecone gminie – 2 037 417 zł,
– własne gminy – 367 903 zł.
Kwota dotacji przyjęta została zgodnie z pi-
smami:
– Wojewody Świę tokr zysk iego znak: 

Fn. I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r.
– Krajowego Biura Wyborczego Delegatu-

II
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ra w Kielcach znak: DKC.3101/16/2013 
z dnia 21.10.2013 r.

Dochody gminy na 2014 rok pobierane przez 
gminne jednostki organizacyjne zaplanowane 
zostały na poziomie zapewniającym ich real-
ne wykonanie. Zagrożenie wykonania planu 
może wystąpić jedynie w odniesieniu do na-
leżnych gminie udziałów w podatkach stano-
wiących dochód budżetu państwa, ponieważ 
istotny wpływ na ich wykonanie ma ogólna 
sytuacja gospodarcza w kraju.

II. WYDATKI BUDŻETU
Wydatki budżetu gminy Sitkówka-Nowiny za-
planowano w wysokości 49 086 207,38 zł, 
w tym:
• na wydatki bieżące – 40 305 367,00 zł, 

co stanowi 82,11 proc. wydatków ogółem.
• na wydatki majątkowe – 8 780 840,38 zł, 

co stanowi 17,89 proc. wydatków ogółem.
W strukturze wydatków wyodrębnione zostały 
wydatki na zadania:
– zlecone z zakresu administracji rządowej – 

2 037 417,00 zł,
– realizowane wspólnie z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego – 447 101,00 zł, 
z tego:

• organizacji lokalnego transportu zbiorowe-
go w formie dotacji przekazanej dla miasta 
Kielce – 441 101,00 zł,

• 6000,00 zł na realizację programu zdro-
wotnego „Ograniczenie skutków niepełno-
sprawności”,

• jako pomoc fi nansowa dla powiatu kielec-
kiego w kwocie 200 000,00 zł na przebu-
dowę drogi powiatowej w miejscowościach 
Szewce;

a także na zadania:
• realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

o łącznej wartości 232 209,76 zł,
• dotacje przedmiotowe dla zakładów budże-

towych – 956 000,00 zł,
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 

2 900 400,00 zł.
Największą pozycję w wydatkach stanowią 
wydatki na oświatę i edukację ujęte w działach 
801 Oświata i wychowanie 17 284 219,99 
zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
1 687 100,00 zł Łącznie stanowią one kwotę 
18 971 319,99 zł, tj. 39 proc. całego bu-
dżetu. Odnosząc się do planu w tych działach 
po zmianach na dzień 30.09.2013 r., należy 
stwierdzić, że zaplanowano zwiększenie wy-
datków na oświatę i edukację w 2014 roku 
o kwotę 131 985,26 zł. Największy udział 
w wydatkach tych działów mają wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne 13 501 600,00 zł 
(tj. 71,17 proc.). Wynagrodzenia zaplanowa-
no o 235 740,00 zł wyższe niż w 2013 roku 
(po zmianach w budżecie na chwilę obecną), 
mimo iż nie są przewidziane podwyżki płac 
dla nauczycieli.
Wydatki na oświatę i wychowanie są wyższe 
o 11 596 566,99 zł od kwoty otrzymanej 
subwencji oświatowej. Oznacza to, że kwota 
ta musi być pokryta z dochodów własnych 
gminy.

W 2014 roku drugą pozycję w wydatkach 
zajmuje kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego. Na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego przeznaczono 5 625 300,00 
zł, tj. 11,5 proc. budżetu. Wydatki mająt-
kowe w  tym dziale stanowią 47 proc., tj. 
2 648 700 zł. Wydatki majątkowe to:
– dotacje celowe na finansowanie kosztów 

inwestycji w kwocie 2 220 000 zł
– wydatki inwestycyjne 428 700 zł.
Zadania, na które zaplanowano środki wy-
mieniono szczegółowo w załącznikach inwe-
stycyjnych nr 3 i nr 4 i w załączniku Dotacje 
celowe nr 11.
Ponadto kwota 2 976 600 zł to kwota na wy-
datki bieżące:
– dotacja podmiotowa dla GOK „Perła” w No-

winach – 2 600 000 zł
– dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej – 300 400 zł
– pozostałe wydatki – 76 200 zł.
Kolejną pozycję w wydatkach (11 proc.) 
za jmuje  admin is t rac ja  pub l i czna  – 
5 366 160,00 zł. Wydatki w tym dziale za-
planowano na poziomie planu pierwotnego 
wydatków w 2013 roku (5 377 560,00 zł).
Dział ten obejmuje wydatki dotyczące funk-
cjonowania:
• Rady Gminy – 139 500 zł (plan na pozio-

mie planu pierwotnego wydatków w 2013 
roku)

• Urzędu Gminy – 4 829 000,00 zł (plan 
2013 roku – 4 803 788 zł), w tym m.in.: 
wynagrodzeń pracowników i pochodnych 
(które zaplanowano na poziomie roku ubie-
głego), opłat pocztowych, telefonicznych, 
energii elektrycznej, dostawy wody i cie-
pła do budynku, zakupu materiałów biu-
rowych, prenumeraty Dzienników Ustaw, 
Monitorów Polski i  innych publikatorów, 
czasopism fachowych, szkoleń pracowni-
czych, w tym obowiązkowych w zakresie 
bhp, opłaty za internet, licencje, konserwa-
cje windy, koszty eksploatacji samochodu 
służbowego oraz wszystkie inne wydatki nie 
przypisane do innych działów,

• promocji gminy – 132 000 zł (które zapla-
nowano na poziomie roku ubiegłego), jako 
jednostki samorządu terytorialnego głównie 
poprzez zakupy materiałów promocyjnych, 
publikacje o gminie w wydawnictwach, 
udział w targach, wystawach, imprezach 
regionalnych i okolicznościowych, a także 
wyjazdy zagraniczne do miast, z którymi 
utrzymywana jest współpraca,

• pozostałej działalności – 217  000,00 
zł (plan 2013 roku – 254 800 zł), obej-
mującej: wydawnictwo „Głosu Nowin” 
(80 000 zł) oraz opłat za internet, z które-
go korzystają inne jednostki organizacyjne 
gminy, opłaty z  tytułu przynależności do 
związków gmin, opracowanie monografi 
gminy i inne wydatki,

• zadań zleconych ustawami z zakresu ad-
ministracji rządowej wykonywanej przez 
Urząd Gminy – 48 660,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z  zakre-

su pomocy społecznej wyniosą w  2014 
roku 3 931 604,00 zł (plan 2013 roku 
3 949 056,00 zł), co stanowi około 8,04 
proc. całego budżetu.
Zadania te realizuje głównie GOPS w zakresie 
zadań własnych – 1 944 066,00 zł oraz zle-
conych – 1 987 538,00 zł, które fi nansowa-
ne są z dotacji z budżetu państwa. Wśród za-
dań własnych znaczną pozycję w wydatkach 
stanowią:
– utrzymanie GOPS – 815 000 zł,
– ponoszenie odpłatności za pobyt w domu 

pomocy społecznej (średni miesięczny 
koszt dopłaty wynosi 2400 zł od osoby), 
łączna zaplanowana kwota to 190 000 zł,

– zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc 
w naturze (zakup opału na sezon grzewczy) 
oraz zasiłki okresowe – 162 056 zł,

– zasiłki stałe – 67 010 zł,
– dodatki mieszkaniowe 90 000 zł,
– usługi opiekuńcze – 105 600 zł,
– rodziny zastępcze – 3 000 zł,
– przeciwdziałania przemocy w  rodzinie – 

4000 zł,
– ośrodki wparcia (opłaty za schroniska dla 

bezdomnych) – 50 000 zł,
– wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 

35 700 zł,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opła-

cane za osoby pobierające niektóre świad-
czenia z  pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest-
niczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej – 17 672,00 zł,

– pozostała działalność obejmująca realizację 
programu „pomoc państwa w zakresie do-
żywiania” i inne formy pomocy – 416 423 
zł.

W 2013 r. dotacje celowe będą źródłem po-
krycia 51,82 proc. wydatków w tym dziale. 
Ponadto w dziale 852, w rozdziale 85295 
zaplanowano dotację w kwocie 5000 zł dla 
stowarzyszenia, które przejmie do realizacji 
zadanie organizacji dowozu żywności dla pod-
opiecznych GOPS, oraz w rozdziale 85232 na 
Centra integracji społecznej 3000 zł. Zadania 
to realizuje corocznie Urząd Gminy.
Około 2 proc. stanowią wydatki ujęte w dzia-
le 010 Rolnictwo i  leśnictwo, które dotyczą 
głównie budowy infrastruktury wodociągowo-
-kanalizacyjnej – 871 965,75 zł. 
Zadania bieżące dotyczące działu 010 Rol-
nictwo i łowiectwo stanowią w budżecie nie-
wielką kwotę 131 200 zł. Dotyczą m.in. opłat 
za zajęcia pasa drogowego przez urządzenia 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 
oraz bieżące remonty sieci będącej na stanie 
gminy.
W wydatkach bieżących ujęto też 2 proc. 
obligatoryjnego odpisu od podatku rolnego, 
który przekazywany jest do Izby Rolniczej. 
Nieznacznie wyższą kwotę uwzględniono na 
rozliczenia tytułu wpłat tego podatku dokona-
nych w grudniu 2013 r. Łącznie jest to 1200 
zł.
Wydatki na drogi publiczne wyniosą 
3 121 515,00 zł, co stanowi ok. 6 proc. 
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całego budżetu. Podobnie jak w latach ubie-
głych, w tym dziale budżetu fi nansowany jest 
lokalny transport zbiorowy. Na podstawie 
umowy zawartej przez kilka gmin, organizacją 
tego transportu zajmuje się miasto Kielce. Na 
ten cel zostały zaplanowane środki w kwocie 
441 101 zł. Wydatki na lokalny transport 
zbiorowy przyjęto na podstawie kalkulacji 
kosztów usług przewozowych sporządzonych 
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kiel-
cach. 
Na zadania inwestycyjne w tym dziale przewi-
dziano kwotę 2 417 000,00 zł.
Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań 
bieżących w zakresie utrzymania dróg gmin-
nych – 263 414 zł. 
Około 3,5 proc. wydatków bieżących to za-
dania z  zakresu gospodarki mieszkanio-
wej. Łączne wydatki w  tym dziale wniosą 
1 689 500,00 zł.
W dziale 700 ujęto przede wszystkim nastę-
pujące wydatki:
– dotacje przedmiotowe dla Zakładu Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 
956 000 zł,

– gospodarka gruntami i nieruchomościami 
– 666 000 zł, w tym odszkodowania w ra-
mach prowadzonych postępowań admini-
stracyjnych za grunty przejęte pod drogi 
gminne – 200 000 zł i zakup nieruchomo-
ści gruntowych 300 000 zł. Pozostałe wy-
datki to zakup usług, ekspertyz analiz itp.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
będzie kosztowała w 2014 r. – 3 564 620,00 
zł, co stanowi około 7 proc. wydatków budżetu.
Wydatki dotyczą fi nansowania zadań bieżą-
cych związanych z utrzymaniem czystości na 
terenie całej gminy, oświetleniem ulic i dróg, 
kosztami przekazywania psów do schroniska 
dla zwierząt oraz ich czipowania. Planuje się 
też kontynuację sterylizacji psów i kotów.
Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano 
wydatki na realizację robót publicznych i prac 
interwencyjnych, których koszty oszacowano 
na kwotę 1 370 300 zł. Przewiduje się za-
trudnienie ok. 40 pracowników.
Na oświetlenia uliczne zaplanowano wydatki 
bieżące w kwocie 460 000 zł.
Na kwotę 895 320 zł zaplanowano wydatki 
majątkowe wymienione szczegółowo w za-
łącznikach inwestycyjnych.
Na kulturę fi zyczną i sport planuje się prze-
znaczyć kwotę 970 578,00 zł – około 2 proc. 
budżetu. Wydatki w  tym dziale obejmują 
m.in.:
– nagrody i  stypendia dla sportowców – 

130 000 zł,
– dotacje celowe na finansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 
150 000 zł,

– wydatki inwestycyjne 650 178 zł,
– pozostałe wydatki 40 400 zł, w tym wydat-

ki realizowane w ramach funduszu sołec-
kiego.

Wydatki ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia 
stanowią 2 835 240,00, tj. 5,8 proc. plano-
wanego budżetu i obejmują:

– rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł, której 
udział w wydatkach stanowi 0,41 proc. przy 
dopuszczalnym poziomie określonym prze-
pisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o fi nansach publicznych wynoszą-
cym od 0,1 do 1 proc. wydatków budżetu.

Powyższa kwota rezerwy uwzględnia też możli-
wość dofi nansowania zadań przyjętych do reali-
zacji w ramach inicjatyw lokalnych określonych 
przepisami art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia 22 
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 146).
Podobnie jak w  latach ubiegłych gmina zo-
bowiązana jest do odprowadzenia części do-
chodów własnych wpłatą do budżetu państwa 
– 2 735 240 zł, która jest nieco niższa niż 
w  roku 2013. Kwota ta została wyliczona 
przez Ministerstwo Finansów na podstawie 
sprawozdań z wykonania dochodów, przyjmu-
jąc za podstawę górne stawki podatków, bez 
zwolnień, odroczeń oraz umorzeń. 
Do ważnych zadań gminy należy bezpieczeń-
stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 
Wydatki w kwocie 904 585,64 zł obejmują 
zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne 
określone w odpowiednich załącznikach do 
uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano 
kwotę 300 000,00 zł z tytułu dotacji celowej 
na dofi nansowanie zakupu samochodu pożar-
niczego dla OSP w Kowali. W rozdziale Jed-
nostki terenowe policji zaplanowano wpłatę 
na fundusz celowy w kwocie 20 000 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych ujęto wydat-
ki dotyczące obrony cywilnej oraz monitorin-
gu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 i 4 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzą-
dzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę na 
realizację zadań własnych z zakresu zarządza-
nia kryzysowego w kwocie 100 000 zł. 
W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne wy-
datki wyniosą 253 900,00 zł. Na realizację 
programów zdrowotnych przewidziano kwotę 
132 900 zł. 
Dodatkowo zaplanowana została dotacja 
w kwocie 6000 zł z przeznaczeniem na po-
moc fi nansową dla powiatu kieleckiego na re-
alizację programu zdrowotnego „Ograniczenie 
skutków niepełnosprawności”, z którego będą 
mogły korzystać osoby uprawnione zamiesz-
kałe na terenie całego powiatu kieleckiego.
Zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Gmin-
nym programie Przeciwdziałania Narkomanii 
fi nansowane są w ramach rozdziałów:
– przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 

85154) – 111 000 zł,
– zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – 

4000 zł.
W ramach zadań dotyczących przeciwdzia-
łania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 
45 600 zł jako dotację celową dla GOK „Per-
ła” w Nowinach na pokrycie kosztów funkcjo-
nowania Punktu Środowiskowo-Konsultacyj-
nego w Nowinach.
W  budżecie zabezpieczono też środki fi-
nansowe w kwocie 200 000 zł na zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy – dział 710. Niewielką 
kwotę – 10 000 zł uwzględniono na pokrycie 
kosztów opinii urbanistycznych i sanitarnych, 
zlecanych przed wydaniem niektórych decyzji 
administracyjnych.
W związku ze zobowiązaniami z tytułu zacią-
gniętych kredytów w dziale 757 zaplanowano 
środki fi nansowe w kwocie 500 000 zł na ob-
sługę długu.
W wydatkach budżetu zaplanowano też za-
dania dotyczące realizacji projektu e-święto-
krzyskie z kwotą fi nansowania – 37 500 zł 
w dziale 720.
Na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej dotyczące prowadzenia stałego re-
jestru wyborców zaplanowano kwotę 1219 zł 
– dział 751.
W budżecie gminy na 2014 rok uwzględnio-
ne zostały wydatki w kwocie 232 209,76 zł 
realizowane na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz.U. nr 52, poz. 420). Wydatki te zostały 
ujęte, według rodzaju, w układzie klasyfi kacji 
budżetowej, a ich zestawienie zawiera załącz-
nik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.
Na 2014 rok zaplanowano też do realizacji 
zadania z zakresu ochrony środowiska, ekolo-
gii i gospodarki wodnej. Wydatki te na łączną 
kwotę 924 000 zł, ujęte zostały dziale 900 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Źródłem pokrycia tych wydatków są planowa-
ne dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska w kwocie 924 000 zł.
Ponadto w budżecie ujęto wydatki związane 
z kosztami ponoszonymi na funkcjonowanie 
systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi w ogólnej kwocie 300 000,00 zł. 
Wydatki te obejmują koszty odbierania, trans-
portu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. Wydatki te ujęto 
w dziale 900.
W budżecie gminy na 2014 rok uwzględniono 
zadania realizowane przez wszystkie gminne 
jednostki organizacyjne. 
Planowane wydatki budżetu 2014 roku 
przekraczają planowane dochody o kwotę 
6 300 000 zł, czyli budżet zamknie się de-
fi cytem, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytu. Na początek 2014 
roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wy-
niesie 9 150 000 zł, natomiast na koniec 
roku 15 450 000 zł, tj. 36,29 proc. pla-
nowanych dochodów. Należy podkreślić, że 
jest to bezpieczny poziom zadłużenia, mając 
na uwadze, iż obowiązujący w poprzednich 
latach wskaźnik wysokości zadłużenia to 60 
proc. Nie przekroczono również wysokości 
zadłużenia, jakie było w poprzednich latach. 
W projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. 
jako priorytetowe uwzględniono następujące 
wydatki:
• bieżące utrzymanie szkół, placówek oświa-

towych, dowozu dzieci do szkół,
• kontynuacja rozpoczętych inwestycji,
• zapewnienie funkcjonowania administracji 

samorządowej oraz innych jednostek orga-
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nizacyjnych gminy realizujących zadania na 
rzecz społeczeństwa gminy,

• pomoc społeczna dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej,

• organizacja prac interwencyjnych dających 
możliwość zatrudnienia osobom bezrobot-
nym będącym w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej.

Zaplanowany budżet na 2014 r. uwzględnia 
też środki na pozostałe zadania zarówno obo-
wiązkowe, jak i fakultatywne. 
III. INFORMACJA
O źródłach przychodów oraz rodzajach roz-
chodów jednostek gospodarki pozabudżeto-

wej gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
Do jednostek gospodarki pozabudżetowej 
powiązanej z budżetem gminy należy zakład 
budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nowinach.
Planowane przychody, rozchody (koszty) oraz 
stany środków obrotowych w 2014 r. przed-
stawiają się następująco:
1. Planowany stan środków obrotowych na 
początek roku – 207 218 zł.
2. Przychody – 3 586 059 zł, w tym:
– z tytułu usług – 2 414 059 zł,
– odsetek – 15 000 zł,
– pozostałych przychodów – 7000 zł,

– pokrycie amortyzacji – 195 000 zł,
– dotacji przedmiotowej – 956 000 zł.
3. Planowane koszty – 3 644 807 zł, w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

– 1 314 612 zł,
– wpłata na PFRON – 18 000 zł,
– zakup energii – 178 027 zł,
– zakup materia łów i  wyposażenia – 

1 063 300 zł,
– zakup usług pozostałych – 802 323 zł.
– koszty amortyzacji – 195 000 zł,
– pozostałe koszty rodzajowe – 73 545 zł.
4. Stan środków obrotowych na koniec roku 
– 148 470 zł.

budżet gminy 2014

V

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 
majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady 
fi nansowe

2014

Je
dn

os
tk

a 
or

g.
 re

al
iz

uj
ąc

a 
za

da
ni

e 
lu

b 
ko

or
dy

nu
ją

ca
 p

ro
gr

am

rok budżetowy 
2013

w tym źródła fi nansowania

do
ch

od
y 

w
ła

sn
e 

js
t

kr
ed

yt
y 

i p
oż

yc
zk

i

w
 ty

m
: k

re
dy

ty
 i 

po
ży

cz
ki

 z
a-

ci
ąg

ni
ęt

e 
na

 re
al

iz
ac

ję
 z

ad
an

ia
 

po
d 

re
fu

nd
ac

ję
 w

yd
at

kó
w

do
ta

cj
e 

i ś
ro

dk
i p

oc
ho

dz
ąc

e 
z 

in
ny

ch
 ź

r.*

śr
od

ki
 w

ym
ie

ni
on

e 
w
 a

rt
. 5

 
us

t. 
1 

pk
t 2

 i 
3 

u.
f.p

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. 010. 01010. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2020) 3 500 182,04 416 420,00 416 420,00 Urząd Gminy

1.2. 010. 01010.
Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków 
działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4; 458/4 i 457 
( 2013-2015)

140 000,00 28 000,00 28 000,00 Urząd Gminy

1.3. 010. 01010.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki 
w gminie Sitkówka -Nowiny (2013-2019)

1 008 100,00 50 430,00 50 430,00 Urząd Gminy

010. 01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 4 648 282,04 494 850,00 494 850,00

2.1. 600. 60016.
Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 
638/1, 710/1 (2009 - 2017)

1 378 500,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy

2.2. 600. 60016.
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-No-
winy (2013-2019)

1 250 000,00 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy

2.3. 600. 60016.
Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody 
- działki nr 398/85,398/94,398/92,398/53,398/54 (2010-
2020)

2 678 780,41 302 000,00 302 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

2.4. 600. 60016. Budowa ulicy Grabowej msc. Zgórsko (2010 - 2017) 805 065,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy

2.5. 600. 60016. Budowa ulicy Bukowa msc. Zgórsko (2013 - 2020) 402 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy

2.6. 600. 60016. Budowa ulicy Klonowej msc. Zgórsko (2013 - 2018) 221 380,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy

2.7. 600. 60016. Budowa ulicy Wrzosowa msc. Zgórsko (2013 - 2020) 473 840,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy

2.8. 600. 60016.
Budowa ulicy działki nr 250/36 i 250/37 msc. Zgórsko (2013 
- 2020)

104 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy

2.9. 600. 60016.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogro-
dowa (2009 - 2014)

1 371 594,00 1 350 000,00 1 350 000,00 Urząd Gminy

2.10. 600. 60016.
Budowa układu komunikacyjnego ( dróg ) w miejscowości 
Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 
komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny ( 2014 - 2020 )

1 500 000,00 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy

600. 60016. Drogi publiczne gminne 10 185 159,41 1 967 000,00 1 967 000,00

3.1. 700. 70095.
Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie 
Sitkówka - Nowiny (2013-2014)

135 000,00 67 500,00 67 500,00 Urząd Gminy

700. 70095. Gospodarka mieszkaniowa 135 000,00 67 500,00 67 500,00

4.1 754. 75412.
Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana (2011-
2014)

458 423,93 60 471,94 60 471,94 Urząd Gminy

4.2 754. 75412.
Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szewce w gmi-
nie Sitkówka - Nowiny (2013-2014)

67 300,00 33 650,00 33 650,00 Urząd Gminy
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VI

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
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1.1. 010. 01010. Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy

1.2. 010. 01010.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Za-
grody na odcinku od obiektów GOK Nowiny do skrzyżowania 
przy KCMB

277 115,75 277 115,75 Urząd Gminy

010. 01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 377 115,75 377 115,75

2.1. 600. 60016.
Budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach komunalnych 
przy blokach nr 33 i 38 w m.Sitkówka 

250 000,00 250 000,00 Urząd Gminy

600 60016 Drogi publiczne gminne 250 000,00 250 000,00

3.1. 720. 72095.
„e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa świętokrzyskiego”

37 500,00 37 500,00 Urząd Gminy

720. 72095. Pozostała działalność 37 500,00 37 500,00

4.1. 754. 75412.
Budowa monitoringu na budynku Remizy OSP w miejscowo-
ści Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie

35 000,00 35 000,00
Fundusz Sołecki - 

35 000,00 zł

4.2. 754. 75412.
Zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałych wiat  na 
działce nr 581/5 w miejscowości Kowala. gm. Sitkówka-
-Nowiny, woj. świętokrzyskie

18 234,70 18 234,70
Fundusz Sołecki - 

18 234,70 zł

754. 75412. Ochotnicze straże pożarne 53 234,70 53 234,70

5.1. 801. 80101.
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Bolechowi-
cach, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie

30 000,00 30 000,00 SP Bolechowice

5.2. 801. 80101
Budowa altany wraz ze sceną na placu szkolnym SP Bole-
chowice

22 884,25 22 884,25
SP Bolechowice 
Fundusz sołecki

754. 75412. Ochotnicze straże pożarne 525 723,93 94 121,94 94 121,94

5.1. 801. 80101
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w m. Ko-
wala (2013-2014)

188 521,48 92 435,74 92 435,74 Urząd Gminy

801. 80101 Szkoły Podstawowe 188 521,48 92 435,74 92 435,74

7.1. 900. 90015.
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Rajska, gm. 
Sitkówka-Nowiny (2012 - 2014)

105 000,00 85 320,00 85 320,00 Urząd Gminy

7.2. 900. 90015.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Ci-
cha, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie (2012 - 2014)

51 949,50 45 000,00 45 000,00
Urząd Gminy 
– 21 000 zł 

Fundusz Sołecki 
– 24 000 zł

900. 90015. Oświetlenie ulic,placów, dróg 156 949,50 130 320,00 130 320,00

8.1. 900. 90095.
Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny 
(2011 - 2019)

4 106 600,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy

8.2. 900. 90095.
Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny 
wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego (2013 - 
2018)

292 780,00 56 000,00 56 000,00 Urząd Gminy

8.3. 900. 90095.
Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komu-
nalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka (2013-2015)

150 000,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy

900. 90095. Pozostała działalność 4 549 380,00 136 000,00 136 000,00

9.1. 921. 92109.
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku „Perła” (2013-
2014)

713 400,00 356 700,00 356 700,00 Urząd Gminy

921. 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 713 400,00 356 700,00 356 700,00

10.1. 926. 92601.
Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach 
(2013-2020)

17 330 000,00 650 178,00 650 178,00 Urząd Gminy

926. 92601. Obiekty sportowe 17 330 000,00 650 178,00 650 178,00

Razem inwestycje 38 432 416,36 3 989 105,68 3 989 105,68
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VII

Dotacje podmiotowe w 2014 roku
Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

I. Dotacje dla jednostek sektora fi nansów publicznych

1. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach 300 400

2. 921 92109 2480 GOK „Perła” w Nowinach 2 600 000

Ogółem 2 900 400

5.3. 801. 80101.
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kowali, gm. 
Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie

25 000,00 25 000,00 SP Kowala

801. 80101. Szkoły Podstawowe 77 884,25 77 884,25

6.1. 801 80110
Modernizacja instalacji odwadniających teren wokół ZSP w 
Nowinach

30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy

801 80110 Gimnazja 30 000,00 30 000,00

7.1. 854. 85417.

Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami 
schroniska młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. 
świętokrzyskie

200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy

854. 85417. Szkolne schroniska młodzieżowe 200 000,00 200 000,00

8.1. 900. 90015.
Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 305/14 i 
306/15 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świę-
tokrzyskie.

40 000,00 40 000,00

Urząd Gmi-
ny – 21 000 zł 
Fundusz Sołecki 

– 19 000 zł

9.2. 900. 90015.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. 
Bukowa, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - pro-
jekt 

12 000,00 12 000,00
Urząd Gminy – 

8000 zł Fundusz 
Sołecki – 4000 zł

9.3. 900. 90015.
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolechowice działka nr 
521, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt.

12 000,00 12 000,00
Fundusz Sołecki – 

12 000 zł

9.4. 900. 90015.
Przebudowa sieci energetycznej w ul. Grabowej i Bukowej w 
msc. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj.. Świętokrzyskie

20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy

900. 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg 84 000,00 84 000,00

10.1 900 90095
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w gm. Sitkówka-Nowiny

545 000,00 545 000,00 Urząd Gminy

900 90095 Pozostała działalność 545 000,00 545 000,00

11.1. 921. 92109.
Wykonanie piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym na 
działce nr. 202 w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka - No-
winy, woj. świętokrzyskie

15 000,00 15 000,00
 Fundusz Sołecki – 

15 000 zł

11.2. 921. 92109.
Wykonanie kostki przed sceną na działce nr. 202 wraz z 
ławkami w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, 
woj. świętokrzyskie

45 000,00 45 000,00

Urząd Gminy – 
19 989,70 zł 

Fundusz Sołecki – 
25 010,30 zł

11.3. 921. 92109.
Wykonanie oświetlenia na działce nr 202 w miejscowości 
Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie 

12 000,00 12 000,00
Fundusz Sołecki – 

12 000 zł

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 72 000,00 72 000,00

Razem zadania inwestycyjne 1 726 734,70 1 726 734,70

1.1. 750 75023 Zakup wyposażenia biurowego 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy

750. 75023. Administacja publiczna 25 000,00 25 000,00

2.1 700 70005 Zakup nieruchomości 300 000,00 300 000,00 Urząd Gminy

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 300 000,00 300 000,00

3.1. 801 80101 Zakup wyposażenia kuchni 20 000,00 20 000,00 SP Nowiny

801. 80101. Szkoły Podstawowe 20 000,00 20 000,00

Razem zakupy 345 000,00 345 000,00

Ogółem 2 071 734,70 2 071 734,70
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Wszystkie załączniki dostępne na stronie www.bip.nowiny.com.pl

Zadania jednostek pomocniczych 
w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku
L.p. Nazwa zadania Jednostka budżetowa Dział Rozdział grupa Kwota

1. Sołectwo Kowala 53 234,70

1) Budowa monitoringu na budynku Remizy OSP Kowala Urząd Gminy 754 75412 6050 35 000,00

2)
Zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałych wiat na działce 581/5 
w miejscowości Kowala (wyłożenie kostką terenu wokół grillowiska, zakup i po-
sadzenie tui)

Urząd Gminy 754 75412 6050 18 234,70

2. Sołectwo Bolechowice 40 884,25

1) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolechowice działka nr 521 – projekt Urząd Gminy 900 90015 6050 12 000,00

2) Dofi nansowanie do zespołu Bolechowiczanie na zakup strojów, butów itp. Urząd Gminy 921 92195 4210 3 000,00

3) Budowa altany wraz ze sceną na placu szkolnym SP Bolechowice 801 80101 6050 22 884,25

4) Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach SP Bolechowice 801 80101 4210 3 000,00

3. Sołectwo Wola Murowana 32 845,81

1)

Doposażenie i wyposażenie świetlicy środowiskowej w remizie OSP w Woli Mu-
rowanej w meble oraz sprzęt (komputer stacjonarny, drukarka, biurko komu-
terowe, fotel obrotowy, telewizor, odtwarzacz DVD, stół do tenisa stołowego, 
piłkarzyki, sprzet do ćwiczeń typu atlas, krzesła, stoliki świetlicowe, ekspres 
do kawy)

Urząd Gminy 754 75412 4210 32 845,81

4.  Sołectwo Szewce-Zawada 52 010,30

1)
Wykonanie piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym na działce nr 202 
w m. Szewce

Urząd Gminy 921 92109 6050 15 000,00

2)
Wykonanie kostki przrzed sceną na działce nr 202 wraz z ławkami w miejsco-
wości Szewce

Urząd Gminy 921 92109 6050 25 010,30

3) Wykonanie oświetlenia na działce nr 202 w miejscowości Szewce Urząd Gminy 921 92109 6050 12 000,00

5. Sołectwo Zgórsko-Zagrody 53 234,70

1) Budowa oświetlenia na działkach 306/15 i 305/14 na minimum 4 słupach Urząd Gminy 900 90015 6050 19 000,00

2) Budowa oświetlenia na działkach 270/4 i 265/1 ul. Cicha Urząd Gminy 900 90015 6050 24 000,00

3) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Bukowej Urząd Gminy 900 90015 6050 4 000,00

4)
Zamontowanie lustra ulicznego-drogowego w miejscowości Zgórsko przy drodze 
oznaczonej nr 468

Urząd Gminy 600 60016 4210 1 500,00

5) Zamontowanie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i Różanej Urząd Gminy 600 60016 4210 1 500,00

6)
Dofi nansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Klubu GKS Nowiny oraz wyjaz-
du na obóz sportowy dzieci i młodzieży

Urząd Gminy 926 92605 4210 4300 1 617,35 1 617,35

 Ogółem 232 209,76

VIII

Dotacje celowe w 2014 roku
Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

I. Dotacje dla jednostek sektora fi nansów publicznych

1. 600 60004 2310 Organizacja transportu lokalnego Miasto Kielce 441 101

2. 600 60014 6300
Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0278T Zawada – Szewce – Zagrody na 
odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Powiat Kielecki 200 000

3. 851 85121 2710 Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności’’ Powiat Kielecki 6 000

4. 851 85121 2560 Realizacja profi laktycznych programów zdrowotnych SZPOZ w Sitkówce-Nowinach 132 900

5. 851 85154 2800
Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środo-
wiskowej w Osiedlu Nowiny

GOK „Perła” w Nowinach 45 600

6. 921 92109 6220
Modernizacja kotłowni olejowej na gazową znajdującej się w budynku pływalni „Per-
ła”

GOK „Perła” w Nowinach 220 000

7. 921 92109 6220 Budowa „Chaty tradycji” w Kowali GOK „Perła” w Nowinach 2 000 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora fi nansów publicznych

1. 754 75412 6230 Dotacja na zakup samochodu strażackiego OSP Kowala OSP Kowala 300 000

2. 852 85232 2820 Centra integracji społecznej Wyłoniona w drodze konkursu 3 000

3. 852 85295 2820 Dotacja na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla GOPS Wyłoniona w drodze konkursu 5 000

4. 926 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fi zycznej i sportu Wyłoniona w drodze konkursu 150 000

Ogółem 3 503 601
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kultura

Zima

Jedzie, jedzie biała zima,
śnieżki w ręku trzyma.
Renifery ciągną sanie,
nic ich nie zatrzyma.
 A za nimi mróz podąża,
 siwą brodę ma.
 W worku wiezie srebrne łyżwy,
 które dzieciom da.
Zaś śnieżynki wystrojone,
gwiezdny sypią pył.
Mkną z wiaterkiem wesolutkim,
ile starczy sił.
 Wszyscy spieszą się ogromnie,
 chcą zdążyć na czas.
 Zanim dzieci z łóżek wstaną,
 śnieg powita nas.
Nawet bałwan okrąglutki,
śmieje się za dwóch.
Kiedy który z tych dzieciaków,
w miękki wpada puch.
 No a dzionek chociaż krótki,
 biały niby duch.
 Rozbawiony i szczęśliwy,
 że aż brak mi słów.
Wspólnie z zimą,
fi gle sobie stroją.
Żeby dzieci uszczęśliwić,
to na głowie nawet stoją

Danuta Kilakiewicz

Dzisiejszy świat

Zabiegany,
z gnębiącymi ludzi problemami.
Samotny,
z długimi wieczorami i bezsennymi nocami.
Niewyraźny,
szczególnie o zmierzchu.
Zdeterminowany,
z kumpelską grą interesów,
bohaterami o stalowych sercach,
z łechcącymi ambicjami,
z przeszłością,
której nie da się odkreślić grubą linią

Lidia Jędrocha

Soczi

Wielka radość, głośna wrzawa,
Dla Polaków ważna sprawa.
Kamil Stoch się w niebo wzbił,
Poszybował z wszystkich sił.
Już do celu szybko zmierza,
Wylądował – niedowierza.
Dech zaparło wszystkim wkoło,
Wnet zrobiło się wesoło.
Sukces zasłużony jest – złoty krążek też!
Z bólem głowy wystartował,
Los go szczodrze obdarował.
Medal olimpijski mamy,
Za co wszyscy go kochamy.
Mile Adama Małysza dziś wspominamy,
Łukasza Kruczka gorąco pozdrawiamy.
Cala Polska chyli czoła,
Może drugi medal Kamil Stoch zdobyć zdoła.

Lidia Jędrocha
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turze. Utwory poety przetrwały próbę czasu. 
Słowa z wiersza „Modlitwa” stały się kano-
nem moralnym Polaków. Powtarzali je polity-
cy z czasów Solidarności. W stanie wojennym 
tymi słowami modlono się o wolną, uczciwą 
i sprawiedliwą Ojczyznę. Śpiewali je znani ar-
tyści, tacy jak: Czesław Niemen, Marek Gre-
chuta, Hanka Ordonówna, Ewa Demarczyk.

ZSP w Nowinach

Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Jaroń 
z klasy Id, drugie – Aleksandra Woś z klasy 
Id, trzecie – Edyta Cal z klasy IIIa. Wyróżnio-
ny został Maciej Syska z klasy IIa. Uczniowie 
otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. 
Podczas spotkania odczytywana i recytowana 
była różnorodna twórczość poety. Wiersz pt. 
„Chrystusie” zaśpiewał ksiądz Tomasz Gocel 
przy akompaniamencie ucznia klasy IIb Czar-
ka Derejczyka. 
Wszyscy uczestnicy kolejnej odsłony Akcji 
Głośnego Czytania zgodnie potwierdzali, że 
tego typu przedsięwzięcia są ciekawe i po-

trzebne do popularyzacji twórczości i czytel-
nictwa. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany 
o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla 
dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 
Rokiem Juliana Tuwima. 27 grudnia 2013 r. 
przypadła 60. rocznica śmierci tego najwy-
bitniejszego polskiego poety XX wieku. Jego 
twórczość poetycka była bardzo bogata, skie-
rowana do dzieci i dorosłych. Do dziś wzrusza 
i bawi kolejne pokolenia czytelników. 
Wiersze takie jak „Ptasie radio”, „Lokomoty-
wa” nie mają sobie równych w polskiej litera-

Rok Tuwima podsumowany w Nowinach
W czytelni biblioteki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło 
się 10 stycznia br. spotkanie poświęcone Julianowi Tuwimowi. Zorganizowane 
zostało ono z okazji zakończonego Roku Tuwima. Odbyło się także podsumowanie 
konkursu z wiedzy o życiu i twórczości wielkiego poety.

Król jest tylko jeden

Jedenaście milionów Polaków oglądało transmisję,
Po czterdziestu dwóch latach spełnioną misję,
Cała Polska pod wrażeniem złotego Kamila,
Jest następca Adama Małysza!
Spełnił swoje marzenia,
Skakał – jak potrafi ł.
NAJDALEJ, NAJLEPIEJ, NAJPIĘKNIEJ.
Udźwignął ciężar oczekiwań,
Zaowocowały lata wyrzeczeń.
Stochomanii nie da się już zatrzymać,
Kibice ulegli gorączce.
Tworzy i pisze historię,
Najpiękniejszy jej rozdział.
Niezapomniana chwila triumfu,
Piękny dzień dla wszystkich Polaków.

Lidia Jędrocha
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Jaka cudna okolica

Kieleckie jest takie piękne
Nowiny też piękne są
zmienia się nasza Ojczyzna
Bo wszyscy dziś tego chcą
 REF: Jak to wszystko tu się zmienia
  To przynosi radość nam
  Wspólna praca i nadzieja
  Każdy swój wkład wnosi sam
  Bo pięknieje okolica
  Wszystkie miasta także wsie
  Nawet jodły świętokrzyskie
  Dziś piękniejsze każdy wie
Jak wszystko się odbuduje
Będzie nam łatwiej tu żyć
Ludziom się serce raduje
W Nowinach chcą zawsze być
 REF: Jak to wszystko tu się zmienia...
Nigdzie już stąd nie wyjeżdżasz
Stąd patrzysz w przyszłość i w dal
Tu zapuściłeś korzenie
Nowin opuścić ci żal
 REF: Jak to wszystko tu się zmienia...

Henryk Skowerski
Melodia: „Ach kieleckie jakie cudne”
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ści”, a 52 proc. „Częstsze kontakty z osobami 
niepełnosprawnymi”.
Mamy nadzieję, że artyści ze Zgórska także 
w przyszłym roku zaszczycą nas swoją obec-
nością i będą obalać mity dotyczące niepeł-
nosprawności, ukazując swoje talenty oraz 
przełamywać bariery w kontaktach poprzez 
otwartą postawę i szczery uśmiech.

ZSP Nowiny

przeglad wydarzeń

12

Wszystkie produkty dostępne na jarmarku, m.in. 
przepiękne ozdoby choinkowe, stroiki, kartki świą-
teczne, przepyszne ciasteczka zostały własnoręcz-
nie wykonane przez naszych uczniów i można je 
było nabyć, ofi arując w zamian przybory szkolne 
oraz słodycze dla podopiecznych Domu Pomocy 

Społecznej w Zgórsku. Każdy mógł również spró-
bować oryginalnych wafl i niemieckich, które oso-
biście dla odwiedzających jarmark przygotowywał 
gość z Niemiec, oraz zaśpiewać polskie i niemiec-
kie kolędy wspólnie z dyrekcją ZSP. Wszyscy de-
lektowali się więc radosną atmosferą świąt, podzi-
wiając talent kulinarny oraz kreatywność uczniów 
ZSP w Nowinach. Największą niespodzianką 
okazała się jednak liczba podarunków, które 
mieszkańcy DPS w Zgórsku zbierali osobiście. 
Dziękujemy za hojność i zapraszamy za rok.

Z pozdrowieniami
uczniowie i nauczyciele ZSP w Nowinach

Zaproszono uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Zgórsku, którzy przygotowali 
dla uczniów występ muzyczny oraz zaprezen-
towali stworzone przez siebie dzieła sztuki. 

Uczniowie wspólnie z gośćmi obejrzeli także 
krótkometrażowy fi lm pt. „Cyrk motyli” poru-
szający tematykę tolerancji i samoakceptacji.
To integracyjne spotkanie było odpowiedzią 
na potrzeby uczniów, które zostały zdiagno-
zowane w przeprowadzonej w październiku 
ankiecie pt. „Młodzież gimnazjalna wobec 
problemu niepełnosprawności”. Na pytanie: 
„Co Twoim zdaniem może zmienić nieko-
rzystne postrzeganie osób niepełnospraw-
nych w szkole i pracy? (możesz wybrać kilka 
odpowiedzi)”, aż 74 proc. uczniów udzieliło 
odpowiedzi: „Pozytywne przedstawienie tej 
grupy osób – pokazania ich zalet i możliwo-

Uczniowski uśmiech
dla osób niepełnosprawnych
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w grudniu 2013 r. obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem był Zespół 
Psychologiczno-Pedagogiczny.

„Weihnachtsmarkt – Jarmark
Bożonarodzeniowy” w Nowinach
Wzorem roku ubiegłego 19 grudnia 
2013 roku uczniowie wraz nauczycielami 
języka niemieckiego zorganizowali 
w ZSP w Nowinach „Weihnachtsmarkt – 
Jarmark Bożonarodzeniowy”.
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Barycki. Z okazji 95. rocznicy zjednoczenia 
ruchu filatelistycznego i  skupienia go pod 
nazwą Polski Związek Filatelistyczny został 
wydany imienny medal okolicznościowy dla 
członków kół. Wójt Stanisław Barycki otrzy-
mał medal z numerem 4.

pieWójt Stanisław Barycki zajął się fi latelistyką już 
latach 60. minionego wieku. – Zacząłem zbie-
rać znaczki pocztowe jako uczeń Technikum 
Chemicznego w Kielcach. Zbieram wszystkie 
znaczki polskie, począwszy od lipca 1968 roku 
– wyjaśnia. – Mogę tylko ubolewać, że aktual-
ne walory fi latelistyczne są nie tylko drogie, ale 
także grafi cznie i tematycznie mało ciekawe. 
Pojawia się natomiast dużo wydań spekulacyj-
nych, niedostępnych w okienku pocztowym.
Warto przypomnieć, że Stanisław Barycki 
tworzył i prowadził Przyzakładowe Koło Fila-

telistyczne „Sitkówka” przy Zakładach Prze-
mysłu Wapienniczego „Trzuskawica”. Obecnie 
koło skupia czterech członków emerytów. 
– Sytuacja Polskiego Związku Filatelistów jest 
bardzo trudna. Liczba członków PZF w Pol-
sce spadła do 7 tysięcy. W związku zwracamy 
uwagę na rozwój młodzieżowych kół fi lateli-
stycznych przy szkołach. Mam nadzieję, że 
przy jednej ze szkół na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny powstanie takie koło. Choć dziś 
zbieranie znaczków jest bardzo kosztowne dla 
młodzieży i emerytów – mówi wójt Stanisław 

Wójt Stanisław Barycki zasłużonym fi latelistą
Wójt Stanisław Barycki został odznaczony brązową odznaką za Zasługi dla Ruchu 
Filatelistycznego przez Henryka Monkosa, prezesa Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Filatelistów. Uroczystość odbyła się w Kielcach, 7 grudnia 2013 r., podczas 
dorocznego spotkania z okazji św. Gabriela, patrona fi latelistów i pocztowców.
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Program „Od grosika do złotówki” został skon-
struowany tak, by sposób przekazywania od-
powiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania 
finansami oraz kształtowania umiejętności 
i postaw uczniów był dostosowany do natural-
nej w tym wieku aktywności dzieci.
Podejmowane w ramach programu działania 
mają na celu rozbudzenie ciekawości po-
znawczej uczniów oraz nabycie przez nich 
praktycznych umiejętności w miłej, opartej na 
zabawie atmosferze. 

SP Nowiny

aktualności

13

Tematyka projektu koncentruje się wokół pod-
stawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, 
racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczę-
dzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach 
unikania różnego rodzaju ryzyka. Głównymi 
celami programu są m.in.: nabycie przez dzie-
ci umiejętności gospodarowania pieniędzmi 
w obszarach: zarabiania, ustalania prioryte-
tów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu.
Zgodne z założeniami nowej podstawy progra-
mowej treści nauczania zawarte w projekcie 
„Od grosika do złotówki” obejmują edukację 
polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-
-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ru-
chową oraz plastyczno-techniczną. Realizacja 

projektu trwa 10 miesięcy. Propozycje zawar-
te w programie stanowią unikalną na polskim 
rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą do-
świadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności 
przydatne we współczesnym świecie jako po-
czątek edukacji ekonomicznej najmłodszych.

W  festiwalu udział wzięło 131 podmiotów 
artystycznych z regionu województwa świę-
tokrzyskiego. Chór Nowina zgodnie z regu-
laminem wykonał 3 utwory: „Z narodzenia 
Pana”, „Dnia jednego o północy”, „Dziecino 
słodka”. Zespół Obrzędowy Kowalanki wyko-
nał: „Zeszliśmy się bracia do tej stajenczki”, 
„Boże narodzenie”, „Król wiecznej chwały”. 
W kategorii solistów do lat 13 wystąpił uczeń 
szkoły podstawowej w Bolechowicach Michał 
Milcarz i wykonał „Ach ubogi żłobie”. Celem 
festiwalu jest poznawanie polskiej tradycji 
kolędniczej, jak również uwrażliwienie na jej 
piękno i  jeszcze bardziej rozbudzenie ruchu 
i śpiewu kolędniczego. Jury festiwalu w ka-

tegorii chórów przyznało: I miejsce dla chóru 
Antidotum, II miejsca nie przyznano, III miej-
sce chór Nowina. W kategorii solistów do lat 
13, I miejsce otrzymał Michał Milcarz.
Laureaci pierwszych miejsc festiwalu re-
prezentowali województwo świętokrzyskie 
19 stycznia 2014 r. na XX Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimie-
rza Szwarlika w Będzinie.
27 grudnia 2013 r. w kościele pw. Świętego 
Józefa Robotnika w Kielcach odbył się Koncert 
Galowy laureatów VII Świętokrzyskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. bpa Mieczysława Jawor-
skiego „Oj maluśki, maluśki”. Wśród wykonaw-
ców koncertu był Chór Nowina – laureat III miej-

sca oraz Michał 
Milcarz laureat I 
miejsca w kate-
gorii solistów do 
lat 13, którzy re-
prezentować będą wraz z innymi laure-
atami nasze województwo w Będzinie.
Wśród gości honorowych i sponsorów byli 
przedstawiciele duchowieństwa, urzędu mar-
szałkowskiego, senatu, Wodociągów Kielec-
kich, Kuratorium Oświaty.
Kapitułę wójtów i sponsorów stanowili: wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki, 
wójt gminy Morawica, wójt gminy Zagnańsk, 
wójt gminy Krasocin, burmistrz miasta i gmi-
ny Daleszyce.
Po wysłuchaniu wszystkich utworów w wykona-
niu laureatów, wszyscy obecni na koncercie przy 
akompaniamencie ks. dyrektora festiwalu Piotra 
Klimczyka zaśpiewali „Oj maluśki, maluśki”.

Krystyna Janiec

Od grosika do złotówki
Jako jedyni w gminie Sitkówka-Nowiny uczniowie z klas drugich ze Szkoły Podstawowej 
im. Orląt Lwowskich w Nowinach pod opieką wychowawców Ilony Jaroszek-Kruk, Iwony 
Sokołowskiej i Jolanty Gołdy przystąpili do Ogólnopolskiego Programu „Od grosika do 
złotówki”, adresowanego do uczniów klas II i III szkół podstawowych.

Świętokrzyski festiwal
kolęd i pastorałek
14 grudnia 2013 r. Chór Nowina pod kierownictwem dyrygenta Krzysztofa Jończyka, 
Zespół Obrzędowy Kowalanki pod kierownictwem Feliksa Korbana oraz 13-letni 
Michał Milcarz wzięli udział w VII Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. bpa Mieczysława Jaworskiego „Oj maluśki, maluśki” w Kielcach.

Zespół Obrzędowy „Kowalanki”Chór „Nowina”
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jęcia przypadły rodzicom do gustu i chętnie 
w nich uczestniczą. Rozwój dzieci uczęszcza-
jących do naszego przedszkola jest bliski sercu 
wszystkich nauczycieli pracujących w naszej 
szkole, a w szczególności rodzicom. Dzieci to 
nasze wspólne dobro i szczęście. Pamiętajmy 
o tym! Zresztą spójrzcie na zdjęcia, na których 
widać szczęście i radość uczestników. Czeka-
my wspólnie na następne zajęcia, które odby-
wają się w naszej szkole raz w miesiącu.

SP Kowala

przeglad wydarzeń

Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku do 6 lat 
prowadzi Stanisława Polowczyk-Walas. Polegają 
na wspólnych ćwiczeniach dzieci i rodziców lub 
opiekunów. Ćwiczenia mają na celu wszechstron-
ny rozwój dziecka, uczą samodzielności, odpowie-
dzialności, poczucia pewności siebie, odwagi oraz 
przystosowują w niekonwencjonalny sposób do 
przyszłej edukacji w szkole. Warunkiem udziału 
w zajęciach jest chęć do ćwiczeń i zabawy oraz 
wspólnota – dziecko musi mieć do współpracy do-
rosłą kochającą osobę, może to być: mama, tata, 

ciocia, wujek, babcia czy dziadek. No i oczywiście 
należy wyposażyć się w strój sportowy.
Dotychczasowe zajęcia przebiegały w miłej, 
życzliwej i  sportowej atmosferze. Wszyscy 
uczestnicy bardzo aktywnie i ochoczo włączali 
się do wspólnej zabawy. Byli bardzo zadowoleni 
z udziału w zajęciach. Niektóre mamy przypro-
wadziły młodsze dzieci, które jeszcze nie chodzą 
do naszego przedszkola, ale na pewno będą na-
szymi uczniami, gdy osiągną wiek przedszkolny. 
Jesteśmy zadowoleni z faktu, że wspólne za-

Rodzic – dziecko – pełnia szczęścia
W dniu 17 stycznia 2014 roku odbyły 
się trzecie z kolei otwarte zajęcia 
dla rodziców i dzieci z oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
w Kowali zorganizowane w ramach 
autorskiego projektu pod hasłem „Rodzic 
– dziecko – pełnia szczęścia”.

Michał Milcarz zaśpiewał kolędę „Ach 
ubogi żłobie” oraz pastorałkę „Kołysanka 
dla dzieciątka”. Przesłuchania odbyły się 
w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Będzinie. Pod-
czas koncertu towarzyszyli mu – nauczyciel 
prowadzący Magdalena Misztal, dyrektor 
szkoły Tomasz Gruszczyński oraz wójt Sta-
nisław Barycki, który za zakwalifi kowanie 
się do drugiego etapu konkursu ufundował 
nagrodę w postaci tabletu. Wszyscy uczest-
nicy konkursu prezentowali wysoki poziom 
artystyczny. 
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie ma formułę dwuetapowego kon-
kursu. W pierwszym etapie występują wszy-
scy uczestnicy spełniający wymagania for-
malne. Przesłuchania odbywają się w grudniu 
w 39 miastach w Polsce i trzech na Ukrainie 
oraz na Białorusi. 
W drugim, styczniowym etapie biorą udział 
najlepsi uczestnicy pierwszego etapu, bez 
względu na reprezentowaną kategorię. Jest to 
największy tego typu przegląd kolęd i pastora-
łek w kraju. W tegorocznej 20. edycji wzięło 
udział 144 wykonawców z Polski, Ukrainy 
i Białorusi.

Apis
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Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych. Oprócz dyplomu i wyróżnienia dyrektor 
Głogowski otrzymał także gratulacje od Kry-
styny Szumilas, minister edukacji narodowej: 
„Proszę przyjąć podziękowania za skuteczne 

i twórcze działania na rzecz rozwoju turysty-
ki szkolnej, a także za cenne inicjatywy, które 
mobilizują młodzież do aktywnego spędzania 
wolnego czasu i odkrywania piękna naszego 
kraju”.

Piotr Piestrzyński

Uczeń z Bolechowic
wśród najlepszych
Uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Bolechowicach Michał Milcarz był jednym 
z ośmiu uczestników reprezentujących województwo świętokrzyskie podczas fi nału 
XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie.

Ogólnopolskie wyróżnienie dla schroniska „Ventus”
Adam Głogowski, dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ventus” 
w Nowinach, odebrał pod koniec roku dyplom i wyróżnienie za udział w 53. 
Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2013 roku.

14
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aktualności

15

Świetlica w Szewcach tętniła życiem
Przez dwa tygodnie, codziennie odbywały się 
w świetlicy w Szewcach zajęcia dla dzieci, 
w czasie których maluchy miały okazję na-
uczyć się wielu nowych, ciekawych rzeczy. 
Dzieciaki z zaangażowaniem wycinały pa-
pierowe śnieżynki, tworzyły barwne trójwy-
miarowe kule, wykonywały przepiękne kartki 
walentynkowe, maski karnawałowe, itp. Po-
nadto chętnie brały udział we wszelkiego ro-
dzaju konkursach oraz zabawach ruchowych. 
Wszystkie zaplanowane zajęcia wzbudzały 
ciekawość oraz sprawiały, że dzieci chętnie, 
licznie i czynnie w nich uczestniczyły.
Na szczególną uwagę i podziw zasługują star-
si chłopcy, którzy chcąc dodatkowo uatrak-
cyjnić dzieciom pobyt, specjalnie dla nich 
zorganizowali fantastyczny pokaz magicznych 
sztuczek. Szczególne zainteresowanie wzbu-
dziły popisy Tomka. 
Podczas ferii była również możliwość wyjaz-
du na warsztaty historyczne do kieleckiego 
Ośrodka Myśli Patriotycznej, którego organiza-
torem był GOK „Perła”. Odbyły się też warsz-
taty plastyczne, podczas, których uczestnicy 
wycieczki, sprawdzając nowo nabytą wiedzę, 
jednocześnie świetnie się bawili.

W świetlicy w Nowinach moc turniejów 
i konkursów… 
W świetlicy w Nowinach dominowały m.in.: 
konkursy, turnieje, zabawy, różnorakie zajęcia 
plastyczno-techniczne, z których dzieci korzy-
stały w ciągu 2 tygodni ferii. Na zakończenie 
zimowego wypoczynku zorganizowana zosta-
ła dyskoteka, podczas której była możliwość 

zaprezentowania strojów karnawałowych wy-
konanych podczas zajęć feryjnych. Dzieciaki 
brały udział w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych organizowanych przez GOK „Perła”. 

W Klubie „Miniaturka” zajęcia plastyczne… 
W  klubie „Miniaturka” przeprowadzonych 
zostało szereg konkursów, turniejów, gier, 
quizów, zagadek, za które czekały dla naj-
lepszych dzieci nagrody. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się zajęcia plastyczne wy-
konywane techniką quillingu. Dzieci bardzo 
chętnie wykonywały kartki walentynkowe 
i serca wykrzystując metodę papieroplastyki. 
W związku z  trwającym karnawałem dzie-
ci samodzielnie wykonywały maski karna-
wałowe. Jedną z największych atrakcji była 
wycieczka do Ośrodka Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej w Kielcach, gdzie odbyły się 
warsztaty historyczne. Dzieci poprzez gry 
i zabawy poznały postać Tadeusza Kościusz-
ki oraz historię II wojny światowej. W ostat-
ni dzień ferii w Klubie „Miniaturka” gościli 
policjanci, którzy przeprowadzili pogawędkę 
na temat bezpiecznego zachowania się na 
drodze, którym dzieci wręczyły serca walen-
tynkowe przez siebie zrobione. GOK „Perła” 
przygotował urozmaicony program zajęć spor-
towych, by dzieci i młodzież w sposób aktyw-
ny spędziły czas wolny od nauki.

„Olimpijskie ferie” w przedszkolu w Nowinach 
Przedszkolaki również otworzyły swoją małą 
olimpiadę zimową. Dzieci brały udział w sa-
neczkarstwie, tańcach fi gurowych na śnie-
gu, biegach stylem klasycznym w butach 
oraz lepieniu bałwana. Oprócz zabaw na 
śniegu, organizowane były zabawy również 
przy dźwiękach muzyki disco w sali gim-
nastycznej. Nie lada atrakcją była również 
zjeżdżalnia-pompowany zamek. Ogromną ra-
dość sprawiły dzieciom zajęcia warsztatowe 

w „Teatrze Kubuś”, a także zabawy w wodzie 
na basenie „Perła”.

Bezpieczne ferie w podstawówce w Kowali 
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00 – 12.00 można było ciekawie spę-
dzić czas w budynku SP w Kowali. Miłośnicy 
gier sportowych mogli pograć w piłkę, tenisa 
stołowego lub w różne gry planszowe. Dla mi-
łośników udostępniona była pracownia kom-
puterowa. W ramach hasła „Bezpieczne i roz-
ważne ferie” dzieci dowiedziały się, jak uniknąć 
zagrożeń podczas zabaw na śniegu i  lodzie. 
Odbył się apel profi laktyczny pt. „Bezpieczne 
ferie zimowe”. Apel uroczyście prowadziły na-
uczycielki Sylwia Kaczmarczyk i Karolina Lach 
oraz uczennica klasy VI Olga Wierzbicka. 
W ostatnim tygodniu przed feriami uczniowie 
brali udział w pogadankach podczas lekcji 
wychowawczych na temat zabaw i sportów 
zimowych oraz towarzyszących im zagrożeń. 
Dodatkowo, w myśl teorii, iż „dzieci łamią za-
sady bezpieczeństwa najczęściej wtedy, kiedy 
się nudzą” zorganizowano konkurs na najcie-
kawsza pracę plastyczną pt. „Jak spędziłem 
ferie zimowe”.

Konkurs tańca w podstawówce w Nowinach 
W Szkole Podstawowej w Nowinach odbył się 
konkurs tańca w ramach akcji „Ferie na spor-
towo”. Układy taneczne, pomysłowe stroje 
zachwyciły publiczność i jury. Dzieci pokazały, 
że taniec to także atrakcyjna forma spędzania 
czasu wolnego.

Apis, Magda Świąder,
nauczyciele i opiekunowie świetlic

Kolorowe ferie zimowe w gminie
Konkursy, turnieje, zabawy, dyskoteki, zabawy sportowe na pływalni, różnorakie 
zajęcia plastyczno-techniczne, a nawet konkursy taneczne – to tylko niektóre 
atrakcje, jakie miały zapewnione dzieci z całej gminy podczas ferii zimowych. 
W ich należyte zorganizowanie zaangażowali się m.in.: Gminny Ośrodek Kultury 
„Perła”, świetlice środowiskowe w Szewcach, Nowinach, Klub „Miniaturka”, 
przedszkole w Nowinach, szkoły podstawowe w Kowali i Nowinach.
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sport

W pierwszej NLF bój o pierwsze miejsce sto-
czyli Kuwejt Parkiet i Ekom Futsal Nowiny. 
Bezdyskusyjnie lepsza okazała się drużyna 
z Nowin, wygrywając 5:1 i  to właśnie ona 
po raz drugi zwyciężyła w historii ligi. Drugie 
miejsce zajął Kuwejt Parkiet, a trzecie rewe-
lacyjny beniaminek Cannabinios. Ligę opusz-
czają Raj Kielce i Elbudex Kielce. Rzutem na 
taśmę przed spadkiem uchroniła się drużyna 
Andi Sklep Sportowy, wygrywając w niedzielę 
dwa mecze i trzeci w barażu z trzecią drużyną 
drugiej ligi – Słonecznym Patrolem. 
Najlepszym zawodnikiem w przekroju ca-
łych rozgrywek został gracz Ekomu Grze-
gorz Jagodzki, najlepszym bramkarzem Mi-
chał Rączka z rewelacyjnego Cannabinios. 
Najlepszym strzelcem pierwszej ligi został 
Piotr Brzoza z Kuwejt Parkietu. Odkryciem 
dziewiątej edycji okazał się młody zawod-
nik KCMB Nowiny Paweł Markowicz. Miano 
drużyny Fair Play (najmniejsza liczba żółtych 
i czerwonych kartek – tylko dwie żółte) otrzy-
mał zwycięzca ligi, drużyna Ekom. Za naj-
bardziej wartościowego zawodnika powyżej 
35. roku życia uznano Czesława Kudelskiego 
z drużyny CK Poczta.
W drugiej lidze, w ostatnim meczu FC P.E.S. 
Zajączków pokonał CK Pocztę i tym samym 
te dwie drużyny zapewniły sobie awans do 
pierwszej ligi. Choć drużyna z Zajączkowa 

to beniaminek tegorocznych rozgrywek, od 
razu rozpoczęli od imponującego wyniku. 
Mają jednak w swoim składzie zawodników 
z czwartej i trzeciej ligi. O trzecie miejsce, 
premiowane grą w barażach, walczyły cztery 
drużyny. Po niespodziewanej porażce druży-
ny Desperados Team i zwycięstwie Słonecz-
nego Patrolu to ta druga drużyna wystąpiła 
w barażu, przegrywając go z drużyną Andi. 
Najlepszym zawodnikiem drugiej ligi został 
zawodnik CK Poczty Kamil Blicharski, naj-
lepszym bramkarzem Dawid Pięta z Zającz-
kowa. Najlepszym strzelcem, z 22 bramka-
mi, został Karol Mojecki z FC Śruty. Drużyną 
Fair Play, i jednocześnie najmłodszą drużyną, 
zostało Gimnazjum w Nowinach. Organizato-
rzy wyróżnili również najlepiej zorganizowa-
ną grupę kibiców, została nią ekipa Kuwejt 
Parkietu. Warto również podkreślić bardzo 
dobre sędziowanie w  lidze, a  to zasługa 
przede wszystkim Szymona Ubożaka i Rafa-
ła Kowalskiego, którzy przez kilka poprzed-
nich edycji ligi pracowali na ten wynik. Nad 
zdrowiem uczestników jak co roku czuwała 
Bożena Marzec. 
Na uroczyste zakończenie przybyli zapro-
szeni goście, nie zabrakło rodziny zmarłego 
Michała Panasa, głównego pomysłodawcy 
i organizatora NLF. Pamiątkową paterę z rąk 
prezesa UKS Futsal Nowiny Arkadiusza Jędra-
sa odebrała córka Michała – Oliwka. Puchar 
za pierwsze miejsce drużynie Ekomu wręczył 
wójt Stanisław Barycki.
Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania za pomoc w organizacji ligi dla: wójta 
Stanisława Baryckiego, prezesa UKS Futsal 
Nowiny Arkadiusza Jędrasa, dyrektora base-
nu „Perła” w Nowinach Jacka Kani oraz fi rm 
Football Factory, Soccer City, Puchary Victory. 
ENKO Kielce.

Futsal Nowiny obronił tytuł!
Dziewiąta Edycja NLF to 25 drużyn, 
145 meczów, ponad 400 uczestników 
i ponad dwa miesiące zmagań na hali 
przy ulicy Gimnazjalnej 1. Tegoroczne 
rozgrywki trzymały w napięciu do 
ostatniej kolejki, zarówno w pierwszej, 
jak i drugiej lidze.

Odkrycie ligi – Paweł Markowicz

Ekom Futsal Nowiny

16

Uroczystość zakończenia rozgrywek. Od lewej: prezes UKS Futsal Arkadiusz Jędras, wójt Stanisław Barycki, 
rodzice Michała Panasa – Teresa i Henryk Panasowie oraz córka Oliwka
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Tabela końcowa I ligi
mecze punkty bramki

1.  EKOM FUTSAL NOWINY 12 29 35:15
2. KUWEJT PARKIET 12 28 55:27
3. CANNABINIOS 12 23 29:26
4. FK TEPLICE 12 21 36:32
5. KCMB NOWINY 12 21 44-30
6. FC GNIEWCE 12 20 38:24
7. SIMSET.NET JĘDRZEJÓW 12 18 43:29
8. KONSTAL NOWINY 12 17 37:23
9. PIEKARNIA KWIATKOWSKI 12 15 43:36

10. BESAM 12 13 39:36
11. ANDI SKLEP SPORTOWY 12 10 38:46
12. ELBUDEX KIELCE 12 10 35:70
13. RAJ KIELCE 12 0 21:99

Strzelcy:
19 – Piotr Brzoza (Kuwejt Parkiet)
18 – Szymon Chrabąszcz (KCMB Nowiny)
16 – Tomasz Adamczyk (Piekarnia Kwiatkow-
ski)

Tabela końcowa II ligi
mecze punkty bramki

1. FC P.E.S. ZAJĄCZKÓW 11 30 56:19
2. CK POCZTA 11 24 46:27
3. SŁONECZNY PATROL 11 22 46:26
4. HORMANN DOMASZOWICE 11 22 32:20
5. DESPERADOS TEAM 11 20 38:30
6. FREEDOM NOWINY 11 19 40:40
7. AMATORZY KIELCE 11 18 37:39
8. FC ŚRUTY 11 13 39:43
9. GDZIE MY SĄ 11 12 29:51

10. GIMNAZJUM W NOWINACH 11 7 23:39
11. KOSA NIEWACHLÓW 11 6 25:49
12. GRAM GRAMY 11 1 19:47

Strzelcy:
22 – Karol Mojecki (FC Śruty)
16 – Sebastian Wijas (FC P.E.S Zajączków)
13 – Bartosz Piróg (Gdzie My Są)

opracował
Michał Ziernik

sport

17

Głównym organizatorem i jednocześnie pro-
wadzącą całą uroczystość była Stanisława 
Polowczyk-Walas, prezes UKS Kowala. Swoją 
liczną obecnością zaszczycili rodzice, trenerzy 
i sympatycy judo. Łącznie w sportowej wigilii 
uczestniczyło ponad 60 osób. 
W programie spotkania były: wspólna roz-
grzewka, pokazy judo w wykonaniu najstar-
szej grupy ćwiczących, egzamin na kolejny 
stopień KJY, życzenia i łamanie się opłatkiem 
oraz ciepły poczęstunek i kosz słodyczy. 
Na biały pas zdawały następujące osoby: Julia 

Przewłocka, Jakub Górajski, Jan Korba, Szy-
mon Młynarczyk, Bartek Morzeński, Mateusz 
Stępień i Jan Kusiński. Na żółty pas zdawa-
li: Filip Dorowski oraz Maks Korba. Wszyscy 
zdali egzamin. Każdy ze zdających otrzymał 
gratulacje i pas w odpowiednim kolorze oraz 
tradycyjnie został rzucony na matę przez star-
szych kolegów. 
Prezes UKS Kowala złożyła wszystkim ser-
deczne życzenia świąteczne, do życzeń dołą-
czyła się również dyrektor szkoły. Wójt Stani-
sław Barycki także złożył serdeczne życzenia 

świąteczne, a w kronice zapisał: „To już 11 
wigilia UKS Judo w Kowali. Wiele radości za-
dowolenia w nowym 2014 roku. UKS Judo 
z całą pewnością będziemy wspierać i świę-
tować kolejne wigilie. Do zobaczenia w 2014 
roku”. 
Dziękujemy za życzenia – w imieniu wszyst-
kich młodych adeptów tego pięknego sportu. 
Wyrażamy nadzieję, że judo w Kowali będzie 
dalej rozwijać się i angażować coraz więcej 
młodych ludzi i zachęci pozostałych do upra-
wiania tego sportu.

SP Kowala

Wigilia judoków 
Uczniowski Klub Sportowy z sekcją judo w Kowali zorganizował 16 grudnia 
2013 r. 11. Sportową Wigilię Judo. W opłatkowym spotkaniu udział wzięło 
42 judoków z gminy Sitkówka-Nowiny. Władze gminy reprezentował wójt 
Stanisław Barycki oraz radna Halina Musiał. Honory gospodarza obiektu 
pełniła dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” 
w Kowali Małgorzata Markiewicz.

Wójt Stanisław Barycki wręcza Piotrowi Brzozie (Kuwejt Parkiet) nagrodę dla najlepszego strzelca I ligi

Dominik Szymkiewicz, kapitan Ekomu, odbiera 
puchar za zajecie I miejsca

fot
. w

ww
.ko

ch
am

-k
iel

ce
.pl

fot
. w

ww
.ko

ch
am

-k
iel

ce
.pl



Głos Nowin, luty 201426

Głos Nowin: miesięcznik
Wydawca:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

tel. 41 34 75 000

www.nowiny.com.pl

Redakcja:

tel. 41 366 44 16

e-mail: redakcja@nowiny.com.pl

Zespół redakcyjny: Andrzej Piskulak

(redaktor naczelny, tel. 662 088 008, 

Andrzej Jędrychowski (skład, reklama

tel. 603 114 695),

Weronika Mojecka (korekta)

Nakład: 2200 egz.

Za treść reklam redakcja nie ponosi odpo-

wiedzialności. Materiałów niezamówionych 

redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega 

sobie prawo dokonywania zmian w materia-

łach nadesłanych do publikacji.

Gazeta jest członkiem 

Polskiego Stowarzyszenia 

Prasy Lokalnej

Kontakt z policją dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny:

Komisariat Policji w Chęcinach
telefon interwencyjny do służby patro-
lowej: 723 192 235
telefon w sprawach innych: 41 31 51 007
w sprawach pilnych prosimy dzwonić 
na numer alarmowy 997 lub 112

Punkt Środowiskowo-Konsultacyjny 
w Nowinach zaprasza:

W każdą środę: od 1600 do 1900 – pomoc 
psychologa i specjalisty terapii uzależnień

W co drugi czwartek: od 1600 do 1900 
– porady psychologiczne dla wszystkich

W każdą niedzielę, od godziny 1500, odby-
wają się spotkania grupy AA „Wytrwaj”. 

Meeting otwarty (dla wszystkich chętnych) 
w ostatnią niedzielę miesiąca.

Jeśli chcesz pozostać anonimowy zadzwoń:
Niebieska Linia – 800 151 121 – dla 

ofi ar przemocy
Pomarańczowa Linia – 800 14 00 68 

– pomaga rodzicom, których dzieci mają 
problemy alkoholowe 

Telefon Zaufania w Kielcach – 41 344 28 13
Młodzieżowy Telefon Zaufania w Kielcach 

– 41 344 63 56
Jeśli chcesz porozmawiać o uzależnieniu 
kogoś bliskiego, nie wiesz, gdzie złożyć 
wniosek o leczenie odwykowe, zadzwoń 

pod numer 41 347 50 54

18

W  turnieju finałowym wystąpiło 12 drużyn 
z całej Polski: Wisła Krakbet Kraków, Rekord 
Bielsko-Biała, GAF Gliwice, Hurtap Łęczyca, 
MOKS Białystok, TAF Toruń, Góral Tryńcza, 
Glinik Gorlice, U2 Bytów, GKS Wikielec, GTW 
Gliwice i Ekom Futsal Nowiny. 
Drużyna z Nowin grała w składzie: Bartłomiej 
Kroczak, Andrzej Lisowski, Łukasz Czerwiak, 
Daniel Cyranowski, Bartłomiej Jaros, Mikołaj 
Nowiński, Tomasz Lasota, Radosław Jankow-
ski, Paweł Szymonek, Szymon Durak, Dariusz 
Snochowski, Olgierd Chatys, Dawid Dorow-
ski. Trenerem jest Michał Ziernik.
Zawodnicy z  Ekomu trafili do grupy A. 
W pierwszym meczu zmierzyli się z MOKS 
Białystok, przegrywając 2:4 po bramkach To-
masza Lasoty i Mikołaja Nowińskiego, choć 
prowadząc przez większość meczu i stwarza-
jąc mnóstwo sytuacji strzeleckich. W drugim, 
tak zwanym meczu o wszystko, młodzi za-
wodnicy z Nowin, mimo wielu sytuacji pod-
bramkowych (sam na sam z bramkarzem gli-
wiczan byli Tomasz Lasota, Mikołaj Nowiński 
i Radek Jankowski) ulegli faworyzowanym go-
spodarzom 0:2, odkrywając się już całkowicie 

przy stanie 0:0 (remis nie dawał awansu do 
następnej fazy). 
Po tych dwóch spotkaniach można przytoczyć 
przysłowie, że niewykorzystane sytuacje lubią 
się mścić (na siedem sytuacji sam na sam 
Ekom wykorzystał tylko dwie). Na koniec zo-
stała gra o miejsca 9–12. Po wygranym me-
czu z TAF Toruń 5:2 (bramki: Tomasz Lasota, 
Daniel Cyranowski – 2 i Mikołaj Nowiński – 2) 
i przegranym 2:3 z U2 Bytów (Tomasz Lasota 
i Dawid Dorowski) ostatecznie drużyna z No-
win uplasowała się na 10. miejscu w Polsce 
w kategorii wiekowej do 14 lat. 
Z Gliwic młodzi futsalowcy z Nowin przywieźli 
wspomnienia i przede wszystkim cenne do-
świadczenie, bo takie można zdobyć tylko 
z najlepszymi drużynami w tej kategorii wie-
kowej w Polsce. Warto przypomnieć, że wszy-
scy zawodnicy to mieszkańcy gminy Sitków-
ka-Nowiny. 

Opracował: Michał Ziernik

Mistrzowskie doświadczenie 
piłkarzy z Nowin 
Drużyna UKS Ekomu Futsal Nowiny zajęła 10. miejsce podczas rozgrywanych 
w dniach 25 i 26 stycznia br. Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu 
w Gliwicach. Udział w tej imprezie zapewniła sobie po wygraniu eliminacji, które 
odbyły się 14 grudnia w Chrzanowie.
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25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewoñska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-15.00

26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-13.00

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
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