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Szanowni Państwo!

Cztery lata temu gminę Sitkówka-Nowiny zamieszkiwało 7581 osób, dziś – 7621, do przedszkoli 
uczęszczało 319 dzieci, dziś – 342. Przeznaczyliśmy niemal 60 mln zł na inwestycje, z czego 12 
mln zł pozyskaliśmy z zewnątrz. Mamy 15,1 zł mln długu (23% dochodów), ale na początku było 
go blisko 12 mln zł. Awansowaliśmy w rankingu inwestycyjnym z 598 na 14 miejsce w Polsce. 
W tym czasie wybudowaliśmy nową kotłownię i stadion, zmodernizowaliśmy 7 km dróg, wpro-
wadziliśmy Kartę Seniora i zorganizowaliśmy dziesiątki wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Czas szybko mija i wszystko się zmienia. Nie wiem, kiedy upłynęły te cztery lata, podczas któ-
rych miałem zaszczyt pełnić funkcję wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. Ze swojej strony pragnę ser-
decznie podziękować swoim współpracownikom za wszystko, co wspólnie udało nam się zrobić 
w tym czasie. Składam ogromne podziękowania na ręce mieszkańców gminy za to, że obdarzy-
liście mnie Państwo zaufaniem i wielokrotnie okazaliście swoje wsparcie.
Przed Gminą Sitkówka-Nowiny jeszcze wiele wyzwań i celów do zrealizowania. Jestem przeko-
nany, że dzięki zgodzie, współpracy i wzajemnym zrozumieniu wspólnie – jako mieszkańcy – 
zdołamy sprawić, że nasza Gmina stanie się dla wszystkich domem, w którym chcą przebywać 
i o który chcą się troszczyć. Szczerze w to wierzę! •

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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52,5 miliona złotych na realizację inwestycji wydatkowa-
ła gmina Sitkówka-Nowiny począwszy od początku mija-
jącej kadencji do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- To ważne inwestycje dla naszych mieszkańców. W cią-
gu ostatnich czterech lat zrealizowaliśmy zarówno in-
westycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, ale i te zwią-
zane z poprawą komfortu w budynkach czy placówkach 
edukacyjnych, a także z pozyskiwaniem inwestorów czy 
ze spędzaniem wolnego czasu – wylicza wójt gminy Se-
bastian Nowaczkiewicz.

Inwestycje w sołectwie Bolechowice

Łączne nakłady finansowe: 2.710.220,36 zł
Najważniejsze inwestycje:
• Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w realizacji);
• Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń pod-
dasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek 
Oświatowych;
• Budowa altany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem na tere-
nie Zespołu Placówek Oświatowych;

Inwestycje w sołectwach
Inwestycje w sołectwie Szewce – Zawada
Łączne nakłady finansowe: 3.509.785,35 zł
Najważniejsze inwestycje:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T Zawada-
-Szewce-Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod La-
sem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego;
• Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetle-
nia ulicznego na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 
(ul. Wapieniowa);
• Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, 
gm. Sitkówka-Nowiny.

Inwestycje w sołectwie Wola Murowana

Łączne nakłady finansowe: 1.943.961,86 zł
Najważniejsze inwestycje:
• Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 
460/13, 524 w msc. Wola Murowana wraz z budową 
oświetlenia ulicznego (ul. Wspólna);
• Budowa placu zabaw w msc. Wola Murowana (w realizacji);
• Remont drogi powiatowej nr 0381T na odcinku od Re-
mizy OSP Wola Murowana do Zespołu Placówek Oświato-
wych w m. Bolechowice (dotacja dla powiatu kieleckiego).

• Wiata w Bolechowicach.

• Budowa remizy w Szewcach zakończy się w 2018 r. • Plac zabaw w Zarodach.

• Budowa placu zabaw w Woli Murowanej trwa.
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Inwestycje w sołectwie Zgórsko-Zagrody
Łączne nakłady finansowe: 7.450.338,90 zł
Najważniejsze inwestycje:
• Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. 
Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych dział-
ki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu Pod 
Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją desz-
czową w msc. Zgórsko;
• Przebudowa drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Ja-
łowcowa) w m. Zagrody wraz z budową oświetlenia ulicz-
nego i kanalizacji sanitarnej.
• Rozbudowa placu zabaw na działce nr. 208/2 w msc. Za-
grody.

Inwestycje w sołectwie Kowala

Łączne nakłady finansowe: 2.748.889,91 zł
Najważniejsze inwestycje:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T na działce nr 
739 w msc. Kowala (ul. Brzezińska) – dotacja dla powiatu 
kieleckiego;
• Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Pod-
stawowej w m. Kowala;
• Remont nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie so-
łectwa Kowala – łączna długość remontowanych dróg – 
478,0 m.

Inwestycje w miejscowości Nowiny

Łączne nakłady finansowe: 31.549.698,32 zł
Wiele spośród inwestycji zrealizowanych w  miejsco-
wości Nowiny dotyczy całej gminy Sitkówka-Nowiny 
i wszystkich jej mieszkańców. Tak jest choćby w przy-
padku modernizacji płyty boiska, utworzenia terenów 
inwestycyjnych czy rozbudowy Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje 
zrealizowane w Nowinach, a  dedykowane mieszkań-
com tej miejscowości.
Najważniejsze inwestycje:
• Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w osiedlu Nowiny;
• Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjal-
nych przy ul. Perłowej w msc. Nowiny;
• Wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych 
z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 
10, 12, 14 w msc. Nowiny;
• Budowa altany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem.

Inwestycje w miejscowości Słowik
Łączne nakłady finansowe: 88.200,00 zł
Najważniejsze inwestycje:
• Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw.

Inwestycje w miejscowości Trzcianki
Łączne nakłady finansowe: 95.695,53 zł
Najważniejsze inwestycje:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Trzcianki - wykonanie dokumentacji projektowej (inwe-
stycja realizowana przez Wodociągi Kieleckie);
• Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie miej-
scowości Trzcianki - wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycje w miejscowości Sitkówka
Łączne nakłady finansowe: 588.903,60 zł
Najważniejsze inwestycje:

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł 
energii odnawialnej - budynek komunalny nr 16;
• Przebudowa dróg osiedlowych i chodników na tere-
nie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38;
• Wykonanie placu zabaw na terenie budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka. •

• Remont nawierzchni dróg tłuczniowych w Kowali.

• Kotłownia w Nowinach.

• Plac zabaw w Sitkówce.
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Pieniądze dla sołectw na 2019 r.
Na przełomie sierpnia i września w gminie Sitków-
ka-Nowiny odbyły się spotkania, na których miesz-
kańcy zadecydowali o rozdysponowaniu funduszu 
sołeckiego i osiedlowego na 2019 r.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy, o któ-
rych przeznaczeniu decydują mieszkańcy. - Fundusz 
sołecki pozwala na realizację zadań, które, z różnych 
względów, nie zawsze byłyby brane pod uwagę przy 
konstruowaniu budżetu - mówi wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz.  – Cieszy fakt, że każdego roku 
w wielu miejscowościach mieszkańcy licznie przyby-
wają na spotkania, by móc zadecydować o tym, na co 
zostaną przeznaczone pieniądze – dodaje.

- To inicjatywa mieszkańców, którzy dzięki temu 
mogą wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. Roz-
dysponowanie funduszu sołeckiego odbywa się na 
specjalnie zwołanych z tego powodu spotkaniach w 
drodze głosowania spośród osób obecnych na spo-
tkaniu. Warto zatem w nich uczestniczyć, by móc 
wspłdecydować o tym, co będzie działo się w sołec-
twie, w którym mieszkamy - mówi sołtys Bolechowic 
Zbigniew Jantura.

Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwo-
tę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców. 
W miejscowościach, które nie należą do żadnego 
sołectwa, zostały utworzone fundusze obywatelskie. 
Dzięki nim mieszkańcy Słowika, Nowin, Trzcianek 
i Sitkówki również mogą decydować o rozdyspono-
waniu środków finansowych na swoje cele.

W 2019 r. na fundusz sołecki i obywatelski prze-
znaczone zostanie łącznie 461.845,16 zł. Najwięcej 
w Szewcach-Zawadzie, Kowali, Zgórsku-Zagrodach 
oraz Nowinach. – Kwota, jaką przeznaczamy dla 
poszczególnych miejscowości, jest zależna od licz-
by mieszkańców. Maksymalna kwota dla sołectwa 
zgodnie z ustawą wynosi 70.104 zł – mówi wójt gmi-
ny. Nieco mniej pieniędzy trafi do Woli Murowanej 

i Bolechowic – w pierwszym przypadku 44 tys. zł, 
a w drugim 54 tys. zł, a także do niewielkich miej-
scowości, które nie znajdują się w żadnym z sołectw: 
Trzcianek (32 tys. zł), Sitkówki (28 tys. zł), Słowika 
(21,5 tys. zł).

Mieszkańcy Woli Murowanej zadecydowali o prze-
znaczeniu pieniędzy na plac zabaw (29.656,25 zł), za-
kup butów dla Bolechowiczan (4.000,00 zł) oraz stro-
jów do zumby dla Stowarzyszenia Siła Woli (3.000,00 
zł), a także tablicy interaktywnej dla szkoły w Bole-
chowicach (8.000,00 zł).

W sołectwie Szewce-Zawada zadecydowano o prze-
znaczeniu kwoty 30.000,00 zł na renowację boiska 
wielofunkcyjnego oraz 40.104,00 zł na plac zabaw 
przy świetlicy w Szewcach. 

Mieszkańcy Zgórska i Zagród rozdysponowali 
70.104,00 zł z przeznaczeniem na: montaż luster dro-
gowych (2.000,00 zł), modernizację placu zabaw pod 
lasem (projekt -5.000,00 zł), montaż dwóch urządzeń 
siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Zagrodach 
(18.000,00 zł), parking przy placu zabaw w Zagro-
dach (30.104,00 zł), oświetlenie uliczne na jednej 
z ulic w Zgórsku (13.000 zł), barierka przy wyjściu 
z placu zabaw w Zagrodach (2.000,00 zł).

W sołectwie Bolechowice środki pieniężne przyzna-
ne dla sołectwa na 2019 r. zostaną rozdysponowane 
na remont łazienek w szkole (25.000,00 zł), drogę 
nr 268/2 (20.000,00 zł), działalność stowarzyszenia 
„Siła Woli” (5.000,00 zł) oraz zespołu ludowego Bo-
lechowiczanie (4.821,33 zł).

W sołectwie Kowala zadecydowano o zakupie stro-
jów i wyposażenia dla Kowalanek (7.000,00 zł), wyko-
naniu sceny przy szkole w Kowali (30.000,00 zł), zaku-
pie dresów i doposażenia dla OSP Kowala (10.000,00 
zł), wyposażeniu kuchni remizy (23.104,00 zł).

W miejscowości Słowik całość kwoty przeznaczono 
na budowę placu zabaw (21.592,03 zł), w Trzcian-
kach na budowę chodnika (22.107,63 zł), montaż 
ławek i koszy na śmieci (6.000,00 zł), klub seniora 
(4.000,00 zł), a w Nowinach na modernizację placu 
zabaw przy przedszkolu (30.000,00 zł), klub seniora 
(25.000,00 zł, w tym: stroje dla Chóru 5.000 zł, sek-
cja plastyczna stroje 5.000 zł, klub seniora 15.000 zł), 
elementy do siłowni zewnętrznej (10.000,00 zł), mo-
dernizację placu zabaw przy domach socjalnych na 
Perłowej (5.000,00 zł). •

• Sołectwo Szewce-Zawada.
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Wielki awans w rankingu inwestycyjnym
Wielki awans gminy Sitkówka-Nowiny w rankingu inwestycyjnym opracowanym przez czasopismo samorzą-
dowe „Wspólnota”.

W latach 2013-2015 gmina Sitkówka-Nowiny znaj-
dowała się na odległej, 598 pozycji wśród gmin 
wiejskich pod względem inwestycji. Lata 2014-2016 
przyniosły awans na 130 pozycję, natomiast w latach 
2015-2017 obejmujących wyłącznie obecną kaden-
cję gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się na 14 miej-
scu wśród 1545 gmin wiejskich pod względem inwe-
stycyjnym.

Pod uwagę została wzięta całość wydatków ma-
jątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach 
(2015–2017) ze względu na to, że wydatki inwesty-
cyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują 
się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach 
mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją 
ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niż-
szego poziomu. Poza wydatkami zapisanymi w bu-
dżecie starano się uwzględniać także wydatki pono-
szone ze środków własnych przez spółki komunalne.

Jak podkreślają autorzy opracowania: - To był inten-
sywny czas dla samorządów wiejskich, który przy-
niósł ogromne korzyści gminom i jej mieszkańcom. 
Na niespotykaną dotąd skalę realizowano szereg in-
westycji drogowych i proekologicznych, sięgnięto po 
ogromne dofinansowanie z zewnątrz. Wszystko to 
w oparciu o racjonalną gospodarkę finansową. Przed 
gminami wiejskimi jeszcze wiele wyzwań, ale wójto-
wie są przekonani, że zdołają je zrealizować.

Gmina Sitkówka-Nowiny jest jedną z tych gmin wiej-
skich, która w rankingu awansowała w najbardziej 
spektakularny sposób. Awans o kilkaset pozycji robi 
wrażenie. - Najważniejszym założeniem mijającej ka-

dencji było nadrobienie wieloletnich zaległości w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych, stąd pozyskane 
środki finansowe w znacznej mierze wyznaczyły kie-
runek polityki inwestycyjnej gminy, choć były one, 
oczywiście, skorelowane z potrzebami gminy. Stąd 
wśród zrealizowanych inwestycji pojawiły się: mo-
dernizacja kotłowni, wymiana oświetlenia uliczne-
go czy termomodernizacje budynków użyteczności 
publicznej i szkół, a także wielomilionowe inwesty-
cje drogowe, uzbrojenie terenów w sieci wod.-kan. 
oraz rozbudowa placówek edukacyjnych – mówi wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

W mijającej kadencji gmina Sitkówka-Nowiny wyda 
łącznie około 60 mln zł na realizację inwestycji, z cze-
go 12,7 mln zł to uzyskane dofinansowanie zewnętrz-
ne. W poprzedniej kadencji wydatki inwestycyjne 
wyniosły zaledwie 23,5 mln zł. - Przed nami jeszcze 
wiele wyzwań, bo ciągle coś możemy poprawić, ulep-
szyć, uprościć. Mam nadzieję, że w kolejnych latach 
zdołamy kontynuuowac politykę inwestycyjną gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, bo zyskują na tym wyłącznie 
mieszkańcy - mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz. •
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W czwartek, 27 września odbyło się uroczyste wbicie 
łopaty pod modernizację i częściową wymianę wodo-
ciągu w Kowali gm. Sitkówka-Nowiny oraz na kielec-
kich ulicach Sandomierskiej i Pocieszka. W wydarzeniu 
wzięli udział przedstawiciele Wodociągów Kieleckich.

W ramach unijnego Projektu IV „Poprawa gospodarki 
ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropoli-
talnego”  nowy wodociąg otrzymają mieszkańcy gm. 
Sitkówki-Nowiny i Kielc. Uroczyste wbicie łopaty pod 
tę inwestycję odbyło się w miejscowości Kowala, obok 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie ustawiono 
tablicę informującą o tej inwestycji. Przebudowa sieci 
wodociągowej w Kowali i Kowali Małej przewiduje wy-

Inwestycja oczekiwana od lat

• Wbicie łopaty pod budowę wodociągu.

mianę 6 km wodociągu oraz modernizację infrastruktu-
ry wodociągowej w tym rejonie. Nowy wodociąg otrzy-
mają też mieszkańcy ul. Pocieszka oraz Sandomierskiej 
(na odcinku od ul. Tarnowskiej do Śląskiej). Niestety, 
odcinki te były awaryjne, stąd konieczność wymiany. 
Kontrakt ma wartość 3,2 mln zł netto. Nowe wodociągi 
powstaną do końca przyszłego roku.

- Chciałbym zaapelować do mieszkańców o cierpliwość. 
Będzie trochę utrudnień, niedogodności, ale w efekcie 
zbudujemy nową, bezawaryjną sieć – powiedział Hen-
ryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

- Mieszkańcy Kowali czekali na tę inwestycję. Zdaję so-
bie sprawę, jak ważne jest dobre ciśnienie wody, brak 
awarii. Teraz Wodociągi Kieleckie im to zapewnią – sko-
mentował Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny.

To nie koniec inwestycji w Kielcach w ramach tego sa-
mego projektu unijnego, który ma się zakończyć w 2020 
roku. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej plano-
wana jest jeszcze na ulicach Wrzosowej, Gen. St. Macz-
ka i Zagnańskiej. Nową kanalizację dostaną mieszkańcy 
ulic: Prosta, Tarnowska, Poleska i Herbska. 

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kielec-
kiego obszaru metropolitalnego” jest współfinansowany 
z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. •

Info: Wodociągi Kieleckie

Bezpieczniej w Woli Murowanej
W miejscowości Wola Murowana naprzeciwko kościo-
ła powstala zatoczka parkingowa na sześć pojazdów. 
- Dzięki temu będzie bezpieczniej zarówno dla uczest-
ników ruchu i osób udających się na mszę świętą - mó-
wią mieszkańcy.

Dotychczas wierni zmuszeni byli do pozostawiania aut 
na poboczu drogi. Doprowadzało to do niebezpiecznych 
sytuacji i zagrażało życiu i zdrowiu. Dzięki porozumieniu 
z wlaścicielami poesji, którzy udostępnili część swojej 
działki na zatoczkę parkingową, jest juz znacznie bez-
pieczniej. - Można zostawić samochód w wyznaczonym 
miejscu, a osoby czekające na autobus są bezpieczne 
- podkreśla wicewójt Łukasz Barwinek.

Inwestycja polegała na przebudowie ogrodzenia, usu-
nięciu kolizji słupa elektrycznego oraz wykonaniu na-
wierzchni parkingu.

Koszt inwestycji wyniósł 62.000 zł. • • W Woli Murowanej powstała zatoczka parkingowa.
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Skuteczni w pozyskiwaniu funduszy

Nie bez perturbacji toczyła się realizacja zadania in-
westycyjnego polegającego na przebudowie drogi po-
wiatowej nr 0376T wraz z budową chodnika w miej-
scowości Kowala. Została ona zrealizowana przez 
powiat kielecki z udziałem Gminy Sitkówka-Nowiny, 
która przekazała na ten cel ze swojego budżetu kwotę 
413.889,00 zł, co stanowi 50% kosztów całej inwestycji.

Zanim jednak do tego doszło, część radnych gminy Sit-
kówka-Nowiny pozostających w opozycji do wójta kon-
sekwentnie odmawiała zabezpieczenia dodatkowych 
środków na ten cel w budżecie gminy. Ostatecznie jed-
nak, pod wpływem mieszkańców, dodatkowe środki 
zostały przekazane powiatowi kieleckiemu, dzięki cze-
mu tak ważna dla poprawy bezpieczeństw inwestycja 
została zrealizowana.  
 
Zakres inwestycji objął przebudowę drogi na odcinku 
ok 600 m, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni 
bitumicznej jezdni o szerokości 6m, a także wykonaniu 
obustronnych chodników o szerokości 1,5 m wraz ze 
zjazdami do przyległych działek. W ramach przebudowy 
powstało odwodnienie powierzchniowe drogi ze spro-
wadzeniem wód opadowych poprzez spusty drogowe 
do systemu rozsączającego. – Cieszy nas, że w końcu 
mieszkańcy naszej miejscowości będą mogli bezpiecz-

nie poruszać się po drodze – podkreślała sołtys Kowali 
Renata Posłowska.
W uroczystm odbiorze drogi wzięli udział starosta po-
wiatu kieleckiego Michał Godowski, wicestarosta Ze-
non Janus oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz. •

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Kielcach

• Uroczyste otwarcie drogi w Kowali.

Przebudowa drogi zakończona!

Średnia wysokość wydatków ze środków UE w latach 
2014–2017 w zł per capita w województwie święto-
krzyskim wyniosła 403,31 zł. W odniesieniu do gminy 
Sitkówka-Nowiny kwota ta wynosi 640,26 zł, co daje 
jej 352 spośród 1538 gmin wiejskich.

 – Województwa nie zwalniają tempa realizując pro-
jekty finansowane ze środków europejskich. Nie ma na 
co czekać, bo po 2020 roku strumień unijnych pienię-
dzy będzie wysychał. Polska może otrzymać o około 20 

mld euro mniej niż w obecnej perspektywie finanso-
wej. Nowy budżet ma zostać zaakceptowany w maju 
przyszłego roku – czytamy w rankingu „Fundusze Euro-
pejskie. Ranking wykorzystania środków europejskich 
przez samorządy 2014–2017” czasopisma samorządo-
wego „Wspólnota”.
Autorzy opracowania zwracają uwagę na to, że środki 
unijne od lat stanowią znaczącą część całości wydatków 
inwestycyjnych samorządów. W okresie 2010–2015 
udział ten przekraczał 25 proc. W roku 2017, znów nie-
mal co piąta złotówka wydana przez samorządy na in-
westycje pochodziła z dotacji unijnych.

 – Mam świadomość tego, że pozyskiwanie funduszy 
unijnych jest pracochłonne i wymaga sporej determi-
nacji, ale bez wsparcia z zewnątrz nie zdołalibyśmy 
zrealizować tak wielu inwestycji. Każda złotówka pozy-
skana na ten cel była tego warta. Jak już wielokrotnie 
podkreślałem, pozyskaliśmy dziewięciokrotnie więcej 
pieniędzy, niż w ciągu dwóch wcześniejszych kadencji. 
Środki te zostały wykorzystane m.in. na utworzenie te-
renów inwestycyjnych, rozbudowę i modernizację pla-
cówek oświatowych czy budowę dróg – wylicza wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
Warto podkreślić, że jeszcze w 2015 r. w tym ran-
kingu gmina zajmowała 678  miejsce (255,67 zł na 
mieszkańca), a w najnowszym rankingu awansowali-
śmy na 352 miejsce. •

• Na budowę terenów inwestycyjnych pozyskaon 3,8 mln zł.
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Atrakcyjna oferta dla inwestorów
Gmina Sitkówka Nowiny ogłosiła  przetargi ograniczo-
ne skierowane do sektora Małych Średnich Przedsię-
biorstw (MŚP) dotyczące wydzierżawienia 7 niezabu-
dowanych nieruchomości gruntowych składających  
się z 9 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 
4,62 ha. Nieruchomości te są położone w miejscowo-
ści Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmi-
na Sitkówka-Nowiny. 

Wszystkie nieruchomości objęte przetargiem posiada-
ją księgę wieczysta, są wolne od wszelkich obciążeń na 
rzecz osób trzecich. Zgodnie z ustaleniami obowiązu-

jącego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny nieruchomości przeznaczone do 
wydzierżawienia są położone na terenach oznaczonych 
symbolem D.2P przeznaczenie podstawowe – obiekty 
produkcyjne, składowania i magazynowania; przezna-
czenie uzupełniające – obiekty towarzyszące i uzupeł-
niające funkcję podstawową w tym usługowo- han-
dlowe, urządzenia budowlane, tymczasowe obiekty, 
dojścia, dojazdy, mała architektura, zieleń.
 
Przy ocenie ofert Komisja Przetargowa kierować  się bę-
dzie  następującymi kryteriami:
a) oferowana stawka czynszu netto dzierżawy nieru-
chomości: waga 50%,
b) przeznaczenie/ sposób wykorzystania przedmiotu 
dzierżawy: waga 30%,
c)  termin zagospodarowania na przedmiocie dzierża-
wy, który nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia 
zawarcia umowy: waga 10%,
d) liczba utworzonych nowych miejsc pracy: waga 10%.
 
Oferty można składać do 25.10.2018r do godziny 12.00. 
Jednym z warunków uczestnictwa w każdym  przetargu 
jest wpłacenie wskazanego w ogłoszeniu wadium do 
dnia 22.10.2018r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Gminy 
Sitkówka-Nowiny: https://www.nowiny.com.pl/komu-
nikaty/wiecej/153.html •

Tekst: Witold Mroczek

• Wkrótce powstaną tu nowe miejsca pracy.

• Renata Posłowska.

Renata Posłowska wyróżniona
We wtorek, 2 października, w Hotelu Kongresowym 
w Kielcach odbyła się wielka Gala Samorządowa. Na-
grodzeni na niej zostali najlepsi samorządowcy w wo-
jewództwie świętokrzyskim, którzy zostali laureatami 
prowadzonej przez „Echo Dnia” akcji „Mała Ojczyzna 
– duża sprawa”. W gminie Sitkówka-Nowiny tytuł ten 
przypadł pani Renacie Posłowskiej – sołtysowi Kowali 
pełniącej jednocześnie funkcję radnej.

Pani Renata Posłowska jest sołtysem sołectwa Kowala 
już od jedenastu lat. Zawsze interesowały ją sprawy 
społeczności lokalnej, a kiedy jej dzieci dorosły, posta-
nowiła poświęcić im się na większą skalę.
 – Uważam, że człowiek rodzi się do służby drugiemu 
człowiekowi – mówi. Robi to, pełniąc funkcję  sołtysa 
od 2007 r., a od 2010 r. będąc radną Rady Gminy. Jest 
osobą bardzo zaangażowaną w funkcjonowanie so-
łectwa Kowala. Aktywnie zabiega, aby jakość życia jej 
mieszkańców poprawiała się. Każdego dnia przychodzą 
do niej ludzie z prośbą o pomoc i wsparcie.
Cieszy się, że wraz z innymi udało jej się doprowadzić 
do realizacji wielu ważnych inwestycji na terenie so-
łectwa: parkingu, grillowiska, placu zabaw, a obecnie 
realizacji jednej z najpilniejszych inwestycji – wymiany 
wodociągu oraz modernizacji drogi.

Inicjuje wiele imprez i wydarzeń kulturalnych, m.in. 
wieczory tradycji i poezji odbywające się od 2008 r. 
Funduje również nagrodę dla najlepszego ucznia za 
społeczne zaangażowanie. Lubi spędzać czas w domu. 
Czyta wtedy książki, szyje lub robi na drutach. Jej pasją 
jest ogródek, który uwielbia pielęgnować. W ostatnim 
czasie opublikowała swój pierwszy tomik wierszy. •
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Radny przeprosił wójta
lejny kredyt” sąd uznał, że stanowią one ocenę sytu-
acji dokonaną przez Pana Marcina Wojcieszyńskiego, 
w związku z czym nie podlegają one rozpatrzeniu przez 
sąd.

Co z pieniędzmi na wynagrodzenia?
Ostatnią kwestią, jaką została poruszona, była kwestia 
brakujących na wynagrodzenia dla nauczycieli środ-
ków. W swym wpisie na profilu na Facebooku w dniu 
18 września 2018 r. Marcin Wojcieszyński stwierdził, ze 
„Brakuje 1,4 mln zł” na wynagrodzenia.
Na podstawie zeznań świadków sąd ustalił, że 
17.09.2018 r. dyrektorzy trzech szkół złożyli wnioski 
o dodatkowe środki na wynagrodzenia nauczycieli na 
ogólną kwotę 1 090 000 zł. Do tej kwoty dodał jednak 
kwotę 560 000 zł, która już w sierpniu 2018 r. została 
przesunięta na ten cel. Tym samym uznał, że stwierdze-
nie Marcina Wojcieszyńskiego nie jest nieprawdziwe.
Podkreślić należy, że już w poprzednich latach w budże-
cie Gminy były wprowadzane zmiany w zakresie wyna-
grodzeń w jednostkach oświatowych Gminy, środków 
na ten cel zabrakło choćby w 2016 (kwota 1.169.487,80 
zł) i 2017 roku (kwota  695.519,43 zł). Rada Gminy, 
w tym Marcin Wojcieszyński, podejmowała wtedy de-
cyzje o zmianach w budżecie i o zwiększeniu planów 
wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Również 
uczestnik głosował za przyjęciem zmian w budżecie. 
Zmiany w budżecie Gminy są nieuniknione z przyczyn 
obiektywnych, nie są one wynikiem błędu w planowa-
niu. W przypadku oświaty zmiany te są związane z pro-
cedowaną reformą systemu i związanymi z tym zmiana-
mi kadrowymi, odprawami itp. Nie zmienia to faktu, że 
środków na wynagrodzenia w budżecie Gminy Sitków-
ka-Nowiny nie brakuje. Z powodu nowych okoliczności 
zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie po-
legających na przesunięciach po stronie planu wyna-
grodzeń, ale nie ma żadnej obawy o to, że nauczyciele 
zostaną bez pensji. Nauczyciele otrzymują wynagrodze-
nia terminowo i zgodnie z przepisami prawa.

Fakt przesuwania środków w budżecie gminy we wcze-
śniejszym okresie i brak ryzyka niewypłacenia wynagro-
dzeń nauczycielom potwierdziły zeznania wszystkich 
świadków, w tym – radnych Marcina Wojcieszyńskeigo, 
Eugeniusza Czerwiaka, Łukasza Grynia oraz Zofii Duch-
niak.

Ponadto prawidłowość realizacji budżetu na 2018 r. zo-
stała potwierdzona przez Regionalną Izbę Obrachunko-
wą w Kielcach będącą organem nadzoru wobec jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Kwestia wynagrodzeń dla nauczycieli byla również 
poruszana podczas konferencji prasowej. Pelny jej 
zapis można obejrzeć pod linkiem >>> http://bit.ly/
oswiata_nowiny •

Nie jest prawdziwa i nie odpowiada stanowi faktycz-
nemu podana przeze mnie informacja, jakoby wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz nie 
pozwolił dyrektorom placówek oświatowych składać 
wniosków o brakujące środki na wynagrodzenia.
Ja, Marcin Wojcieszyński, kandydat na radnego Gminy 
Sitkówka-Nowiny z KWW Moja Mała Ojczyzna, prze-
praszam Pana Sebastiana Nowaczkiewicza – kandyda-
ta na wójta Gminy Sitkówka-Nowiny za to, ze na swo-
im profilu społecznościowym Facebook zamieściłem 
nieprawdziwą informację o tym, że wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz nie pozwo-
lił dyrektorom placówek oświatowych  składać wnio-
sków o brakujące środki na wynagrodzenia.

To oświadczenie możemy przeczytać na prywatnym 
profilu radnego Marcina Wojcieszowskiego na Facebo-
oku. Zostało ono złożone w wyniku wydania przez Sąd 
Okręgowy w Kielcach postanowienia w tym zakresie.
Pozew został złożony przez kandydata na wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza, któ-
ry w trybie wyborczym wniósł o zaprzestanie rozpo-
wszechniania nieprawdziwych informacji na jego temat 
związanych z realizacją budżetu gminy Sitkówka-Nowi-
ny oraz wypłat dla nauczycieli.

Sąd przychylił się do wniosku w zakresie dotyczącym 
twierdzenia, jakoby „wójt nie pozwolił dyrektorom 
szkół składać wniosków o brakujące środki na wyna-
grodzenia, żeby nie popsuć kampanii wyborczej”. To, że 
nic takiego nie miało miejsca  zeznania złożyli dyrek-
torzy szkół, kierownik Centrum Usług Wspólnych oraz 
świadkowie wezwani przez Marcina Wojcieszyńskiego: 
Zofia Duchniak, Eugeniusz Czerwiak oraz Łukasz Gryń. 
Jedynie Pan Marcin Wojcieszyński zeznał, że słyszał 
o tym od radnego Grynia, jednak ten nie potwierdził 
tych informacji.
W zakresie stwierdzenia, ze „budżet jest ewidentnie 
wyborczy” oraz „pieniędzy w budżecie gminy nie ma, 
bo tak Wójt się gospodarował więc może zaciągnie ko-

• Konferencja prasowa przed Urzędem Gminy.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Po pięćdziesięciu latach wciąż są razem i kochają się 
tak mocno, jak pierwszego dnia. W dniu 10 październi-
ka 2018 r. pary małżeńskie z gminy Sitkówka-Nowiny 
świętowały jubileusz złotych godów.

Uroczystość wręczenia pamiątkowych medali za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie przyznawanych przez 
prezydenta RP odbyła się przy udziale przedstawicieli 
Urzędu Gminy: wójta Sebastiana Nowaczkiewicza i kie-
rownik USC Marii Turczyn, wicestarosty Zenona Janusa, 
radnej powiatu kieleckiego Bogumiły Kowalczyk oraz 
przewodniczącej Rady Gminy Zofii Duchniak i radnego 
Łukasza Grynia, a także dyrektorów jednostek organi-
zacyjnych gminy: Jacka Kani, Jacka Chudzickiego oraz 
Tomasza Błaszczyka.
- Z okazji pięknego z okazji pięknego jubileuszu Wasze-
go pożycia małżeńskiego chciałbym w imieniu swoim 
i mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności, radości i wielu, wielu lat wspólnego życia, akt 
abyśmy mieli okazję spotkać się za kolejną dekadę – 
mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz składając 
życzenia na ręce jubilatów.
Do życzeń dołączyli obecni na sali goście.  –  Jesteście 
Państwo wzorem do naśladowania dla nas wszystkich 
– podkreślał obecny podczas uroczystości Zenon Janus 

wicestarosta powiatu kieleckiego, a Wasze małżeństwa 
są  wielu mieszkańców na pewno patrzy na Państwa 
z podziwem, ja również – podkreślał wójt składając 
jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody 
ducha, radości i wzajemnej miłości. Do życzeń dołączyli 
się pozostali goście.

Pary zgodnie podkreślały, że receptą na udany związek 
jest wspieranie się każdego dnia. – My się czasem kłó-
cimy, ale później szybko się godzimy, bo bardzo się ko-
chamy. O to właśnie chodzi – mówił Marian Jędrocha, 
a jego żona, Stefania dodała: - Nie ma ideałów, więc 
nie ma sensu nic zmieniać. Trzeba kochać drugą osobę 
taką, jaka jest. Słowa te potwierdziła inna para - pań-
stwo Władysława i Leopold Pietras. – Każdy dzień jest 
nasz, wspólny. Razem się cieszymy, ale i razem dzielimy 
smutki i niepowodzenia. Wspieramy się nawzajem – 
mówiła Pani Władysława. – Poza tym żona jest świetną 
kucharką i piecze wyśmienite ciasta, to też się liczy – 
z uśmiechem dodał Pan Leopold.

Tego dnia siedem par małżeńskich z terenu gminy Sit-
kówka-Nowiny obchodziło 50-lecie pożycia małżeńskie-
go, jedna para 60-lecie i jedna 70-lecie zawarcia związ-
ku małżeńskiego. Serdecznie gratulujemy! •
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•Władysława i Leopold Pietrasowie.

• Pan Marek Korytowski odebrał medale dla siebie i żony Zofii. • Marianna i Józef Figarscy.

• Wiesława Sawadro-Zwierzchowska i Jan Zwierzchowski.

• Stefania i Marian Jędrochowie.

• Krystyna i Edward Kasperek.

• Zofia i Zenobiusz Brożkowie.

• Barbara i Wiktor Berusowie.
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Witamy w gminie Sitkówka-Nowiny!

W ostatnim czasie w gminie Sitkówka-Nowiny przybyło aż 30 nowych mieszkańców. To wszystko za sprawą dzieci, 
które przyszły na świat i zamieszkały właśnie tutaj.

W dniach 1 i 8 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny szczęśliwi rodzice spotkali się 
z wójtem gminy Sebastianem Nowaczkiewiczem oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Marią Turczyn. Przed-
stawiciele urzędu złożyli na ich ręce serdeczne gratulacje z okazji narodzin ich pociech oraz wręczyli im listy gratula-
cyjne, kwiaty oraz pamiątkowe kocyki z herbem gminy. Nie obyło się bez pytań i wymiany poglądów w tematach tak 
ważnych dla świeżo upieczonych rodziców: służby zdrowia, opieki żłobkowej i przedszkolnej czy placów zabaw. To 
były naprawdę przyjemnie spędzone chwile.
Sara, Lena, Jakub, Oskar, Szymon, Klara, Natalia, Pola, Wojciech, Kajetan, Oliwier, Maksym, Jakub, Adam, Franciszek, 
Paweł, Antonina, Natalia, Kaja, Natalia, Iga, Milan, Gavin, Gabriela, Maja, Tomasz, Oliwier, Maria, Maja, Amelia – oto 
nasi nowi mieszkańcy. Szczęśliwym rodzicom raz jeszcze gratulujemy! •
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Rodzinny Piknik Zdrowia
Nieodpłatne badania w zakresie profilaktyki nowo-
tworowej dla kobiet i mężczyzn, badania poziomu 
witaminy D3 u dzieci, czy badania cytologiczne, ba-
dania densytometryczne – to tylko niektóre atrakcje 
Rodzinnego Pikniku Zdrowia, który odbył się 6 paź-
dziernika 2018 roku w Przychodni Nowiny.

W trakcie pikniku zdrowia mieszkańcy gminy, będący 
jednocześnie pacjentami przychodni, mogli skorzy-
stać z dedykowanych im badań i konsultacji specjali-
stycznych. Panie i Panowie mieli możliwość wykona-
nia badań z zakresu morfologii i OB oraz skorzystać 
z bezpłatnego pakietu onkologicznego. Dla dzieci po-
między trzecim a osiemnastym rokiem życia propono-
wano badanie poziomu witaminy D3.

Rodzinny Piknik Zdrowia został sfinansowany ze środ-
ków Gminy Sitkówka-Nowiny dzięki zaangażowaniu 
Wójta Sebastiana Nowaczkiewicza.

Przez cały dzień można było uczestniczyć w warszta-
tach dla kobiet w zakresie samobadania w profilakty-
ce nowotworowej, konsultacji w zakresie profilaktyki 
nowotworów głowy i szyi. Położne z Przychodni Nowi-
ny udzielały także konsultacji dla kobiet w okresie cią-
ży oraz poporodowym. Prowadzono także konsultacje 
laktacyjne oraz porady z zakresu rehabilitacji rucho-
wej. Rodzinny piknik zdrowia prowadzony był w bu-
dynku przychodni oraz na terenie zewnętrznym, gdzie 
usytuowano dwa pojazdy do wykonywania badań.

Możliwe było wykonanie badań cytologicznych przy 
pomocy jedynego w Polsce cytobusu należącego do 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 
Zawiązana współpraca z firmami zewnętrznymi za-
owocowała możliwością wykonania bezpłatnych ba-
dań densytometrycznych w mobilnym punkcie dia-
gnostycznym - osteobusie.

Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął dr 
Grzegorz Gałuszka, dzięki wsparciu którego zdołaliśmy 
zapewnić naszym mieszkańcom bezpłatne badania 
densytometryczne.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się badania 
laboratoryjne w zakresie oznaczenia markerów no-
wotworowych dla kobiet: raka jajnika, raka piersi dla 
kobiet, a dla mężczyzn raka prostaty. Obydwie grupy 
miały wykonane badania na oznaczenie markerów 
raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych, jelita gru-
bego i odbytnicy.

Personel przychodni oferował także badania EKG wraz 
z możliwością konsultacji kardiologicznych wraz z ba-
daniem echokardiograficznym. Podczas pikniku dyżur 
pełniła lekarz kardiolog, internista Alicja Stępień – Wa-
łek. Była z nami także Pani Krystyna Czekajska – Bem 
lekarz specjalista reumatolog i internista, która na co 
dzień pracuje w Przychodni Nowiny SPZOZ.
Wykonywano także pomiar poziomu cukru i ciśnienia 
tętniczego.

Wśród naszych głównych sponsorów znalazła się Bu-
skowianka Zdrój,której Prezes Wojciech Legawiec prze-
kazał na nasz piknik butelki zdrowej świętokrzyskiej 
wody do picia. Przychodnia Nowiny współpracuje od 
4 lat z firmą Diagnostyka Sp. z o.o. To dzięki doskonałej 
koordynacji pracy i dużemu zaangażowaniu menagera 
Piotra Majkowskiego możliwe było wykonanie tak dużej 
liczby badań.

W tym dniu ciężką pracę w laboratorium wykonywa-
ły Panie pielęgniarki, które pobierały krew do badań. 
Pracowały 4 zespoły 2 osobowe w połączonych siłach 
Diagnostyki i Przychodni Nowiny. Wykonano prawie 
270 pobrań u kobiet, 120 u mężczyzn i 80 u dzieci. 

Podczas Pikniku częstowaliśmy zdrowymi bułeczkami 
drożdżowymi, zamówionymi na ten cel w Piekarni 
R. Dobrowolski, świeżymi jabłkami i śliwkami. Było 
mnóstwo balonów, kredek, kolorowanek dla dzieci, 
smyczy, opasek, długopisów i przeróżnych różności.
Ogromne podziękowania należą się personelowi 
Przychodni Nowiny. Bez Was nie było by tego święta.

W tym dniu odwiedziło nas ponad 500 osób. Z ogrom-
nym szacunkiem podchodzimy do każdego Pacjenta 
i dziękujemy że jesteście z nami. To dla Was i dla Wasze-
go zdrowia organizujemy takie kampanie zdrowotne. •

Tekst: Jacek Chudzicki
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Edukacja na najwyższym poziomie
Realizacja projektów wspierających rozwój dzieci 
i młodzieży, autorskie programy kadry pedagogicznej, 
szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, dostępność no-
woczesnych pomocy dydaktycznych da uczniów oraz 
inwestycje sprawiają, że uczniowie placówek oświa-
towych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny mają za-
pewnioną doskonałą edukację i znajdują się w czo-
łówce najlepszych uczniów powiatu kieleckiego.

- Dbamy o zagwarantowanie jak najwyższego komfor-
tu dla uczniów dokonując modernizacji placówek edu-
kacyjnych oraz zapewniając szeroki pakiet zajęć poza-
lekcyjnych – mówi Ryszard Kusak kierownik Centrum 
Usług Wspólnych.

Średniorocznie w szkołach realizowane jest aż 1700 go-
dzin dodatkowych zajęć lekcyjnych! To między innymi 
zajęcia sportowe, w tym gimnastyka korekcyjna (m.in. 
zajęcia taneczne, piłka nożna, piłka siatkowa itp.), do-
datkowe zajęcia przedmiotowe (muzyka, matematyka, 
język angielski) oraz projekty innowacyjne i autorskie 
(m.in. „ABC młodego geologa” „Młody Badmintonista” 
itp.) i koła zainteresowań. – Podstawa programowa to 

za mało, by nasze dzieci mogły poznawać świat w spo-
sób, jaki im najbardziej odpowiada. Dodatkowe zajęcia 
i aktywizacja wspierają ich rozwój i integrują – podkre-
śla dyrektor szkoły w Kowali Anna Łukasiewicz.

Ale wykwalifikowana kadra nauczycielska i dodatkowe 
zajęcia to nie wszystko. Potrzebny jest jeszcze sprzęt 
edukacyjny, z którego można korzystać oraz komforto-
we warunki nauczania. Dlatego też gmina Sitkówka-No-
winy łoży znaczne środki finansowe na ten cel.

Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych 
w mijającej kadencji należy wymienić przede wszystkim 
te związane z termomodernizacją budynków oświato-
wych jak choćby modernizację dachu wraz z adaptacją 
pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku 
ZPO w Bolechowicach; termomodernizację budynku 
ZPO w Bolechowicach wraz z modernizacją kotłowni 
olejowej na gazową; termomodernizację budynku ZPI 
w Kowali wraz z modernizacją kotłowni olejowej na ga-
zową; termomodernizację budynków użyteczności pu-
blicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze 
źródeł energii odnawialnej – budynek ZSP w Nowinach;
Warto przypomnieć również o rozbudowie Przedszkola 
Samorządowego w Nowinach oraz projektach zapew-
niających nowe miejsca w przedszkolu w Kowali oraz 
w żłobku w Nowinach.

Nie bez znaczenia pozostają mniejsze inwestycje: budo-
wa altan na terenie szkół, modernizacja boisk, wyposa-
żenie sal w środki dydaktyczne: komputery, projektory, 
książki, wymiana oświetlenia na halach czy wykonanie 
siłowni zewnętrznych.

To wszystko sprawia, że nasi uczniowie chętnie i z rado-
ścią chodzą do szkoły, bo poza tym, ze się w niej uczą, 
po prostu – nie nudzą się. •

• Zmodernizowany budynek ZSP w Nowinach.

• 6-latki korzystają z nowych sal.

• W ostatnim czasie wyposażono trzy pracownie komputerowe.
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Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała 
grant finansowy w wysokości 10 tysięcy złotych z pro-
gramu English Teaching!

Program English Teaching został zainicjowany przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , a jego kra-
jowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja 
Rozwoju NIDA.

Zajęcia z projektu zatytułowanego School English Club 
rozpoczęły się we wrześniu i będą odbywać się do 
czerwca 2019 roku.
Projekt zakłada rozwijanie umiejętności posługiwania 
się językiem obcym, z naciskiem na rozumienie oraz 

Angielski w szkole w Bolechowicach
skuteczne i aktywne komunikowanie się. Kolejnym 
równie ważnym aspektem jest pogłębienie wiedzy 
i świadomości interkulturowej a także zainteresowania 
uczniów kulturą angielskiego obszaru językowego.
W tym celu zostały zaplanowane liczne działania poczy-
nając od dodatkowych różnorodnych zajęć językowych 
a kończąc na organizacji dodatkowych imprez, wycie-
czek i konkursów. Uczestnicy będą mieli okazję kontak-
tu z językiem angielskim m.in.poprzez udział w wyciecz-
ce z przewodnikiem w języku angielskim oraz spotkania 
z native speakerami. Odbędą się spotkania kulinarne, 
wspólne czytanie i wirtualna wycieczka po Londynie 
oczywiście wszystko w języku angielskim.

Działania projektu umożliwią połączenie nauki z za-
bawą oraz wykorzystanie dodatkowych umiejętności 
uczniów takich jak na przykład zdolności artystyczne 
(uczestnicy wezmą udział w przedstawieniu) czy zain-
teresowanie technologią informacyjno-komunikacyjną 
(uczniowie będą uzupełniać stronę internetową projektu).
Otrzymany grant zostanie wykorzystany m.in. do wypo-
sażenia sali językowej. Zostaną zakupione pomoce dy-
daktyczne do nauki języka angielskiego, gry językowe, 
książki w języku angielskim (w celu stworzenia biblio-
teczki szkolnej) i wiele, wiele innych anglojęzycznych 
gadżetów.
O wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na 
stronie internetowej naszej szkoły w zakładce PRO-
GRAM ENGLISH TEACHING oraz na Facebook’u Szkoły. •

Koordynator działań Clubu – Sylwia Skrzyniarz

Mama Jasia z Kowali apeluje o niezastawianie 
miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepeł-
nosprawnych.

- Cześć rodziców chyba nie wie co oznacza znak 
ze zdjęcia!! Otóż wyjaśniam: miejsce parkingo-
we oznaczone tym znakiem jest przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych UPRAWNIONYCH do ko-
rzystania z tego miejsca i POSIADAJĄCYCH kartę 
parkingową na dane DZIECKO (nie na babcie,dziad-
ka, wujka, żonę itd!!!!!!) - czytamy w emocjonal-
nym wpisie na Facebooku.
Mama Jasia opisuje, jak często zdarza się jej pro-
wadzić dyskusje z osobami, które bez reflekcji par-
kują  „jednym kołem", „tylko na chwilę" i „bo nikt 
nie tego nie sprawdza" na miejscach przeznaczo-
nych dla osób niepełnosprawnych. 
- Ttrzeba mieć trochę kultury osobistej i jakiejś em-
patii żeby zrozumieć że nam rodzicom i dzieciom 

Apel o przestrzeganie przepisów
niepełnosprawnym jest ciężko - podkreśla, opisu-
jąc jak ciężko jest poruszać się samochodem z nie-
pełnosprawnym dzieckiem: - Zrozumcie rodzice ze 
zajmując część miejsca ja i inni rodzice dzieci nie-
pelnosprawnych już tam w ogóle nie wjedziemy!-
Żeby wyjąć z samochodu dziecko niepełnospraw-
ne trzeba otworzyć drzwi na całą szerokość! Nasze 
dzieci nie wysiadą kiedy zrobimy im szczeline! Nikt 
z Was nie chciałby być na naszym miejscu! Nikomu 
nie życzę żeby na codzień zmagał się z takimi pro-
blemami.

Apelujemy wraz z mamą Jasia do mieszkańców 
i sympatyków gminy Sitkówka-Nowiny o uszanowa-
nie ludzi niepełnosprawnych i danie dobrego przy-
kładu swoim dzieciom i wnukom. Dziękujemy! •
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Co słychać u gminnych zespołów?
W ostatnim czasie gminne zespoły, a w szczególności 
chór „ Nowina" są wyjątkowo aktywne. Uczestniczą w 
przeglądach i koncertach w całym regionie, promując 
gminę Sitkówka-Nowiny.

Koncert orkiestr
Orkiestra Dęta z Nowin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Morawicy oraz Orkiestra Dęta z Daleszyc zagrały w 
Parku Miejskim w Kielcach w związku z obchodami 
100-lecia odzyskania niepodległości. Na scenie wystą-
pił również Chór Żołnierski Echa z Klubu Centrum Przy-
gotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Przygotowań 
do Misji Zagranicznych na Bukówce oraz Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej „Służymy Niepodle-
głej”.
Orkiestry odegrały najpiękniejsze pieśni patriotyczne, 
pieśni o wolności i piosenki żołnierskie.

Piosenki w uzdrowisku
29 września w sali koncertowej Uzdrowiska „ Marconi" 
w Busku Zdroju kuracjusze mogli wysłuchać pięknych 
utworów w wykonaniu chóru „ Nowina" pod kierun-
kiem Krzysztofa Jończyka.
Chór „ Nowina" zaproszony został przez Dyrektora 
Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. i radnego sejmiku woje-
wództwa świętokrzyskiego Pana Grzegorza Gałuszkę. 
Osobami towarzyszącymi podczas pobytu w Busku 
Zdroju byli: wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz, dyrektor GOK Jacek Kania, dyrektor 
SZPOZ Jacek Chudzicki oraz radny Artur Podczasiak.

Chórzyści, zanim wykonali swój program artystyczny 
,mieli przyjemność zapoznania się z ofertą zabiegów 
leczniczych jakie wykonywane są w Zakładach Przyro-
doleczniczych „ Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.". O tym 
jakk poprawić zdrowie, odbudować sprawność fizycz-
ną i wyleczyć wiele schorzeń mówił dyrektor Pan Grze-
gorz Gałuszka, który wyjaśnił zasadność wykonywania 
zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Każdy z chó-

rzystów skorzystał z masażu hydro-jet całego ciała na 
łóżku wodnym. Masaż działa regenerująco, rozluźniają-
co i odprężająco. Powoduje korzystne zmiany w meta-
bolizmie komórek mięśniowych. Daje uczucie komfortu 
psychicznego.

O godz. 14.00 w sali koncertowej uzdrowiska "Mar-
coni" chórzyści swoim śpiewem uprzyjemnili czas ku-
racjuszom. Słuchacze usłyszeli utwory o tematyce roz-
rywkowej oraz arie z operetek kompozytorów polskich. 
i zagranicznych. 

W trakcie koncertu usłyszeliśmy wiersze, które zapre-
zentowali: Teresa Iwan, Maria Gruszczyńska-Tkacz oraz 
Henryk Skowerski. Na zakończenie koncertu w ramach 
podziękowania z rąk dyrektora Pana Grzegorza Gałusz-
ki, Pani Magdaleny Zapart oraz wójta Gminy Sitków-
ka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza artyści 
otrzymali pamiątkowe upominki.

Przegląd Zespołów Chóralnych
7 października Chór „Nowina”pod kierunkiem Krzysz-
tofa Jończyka uczestniczył w XIII Powiatowym Przeglą-
dzie Zespołów Chóralnych, który odbył się w Bazylice 
na Świętym Krzyżu.
Jak powiedziała prowadząca Przegląd Pani Beata Wró-
bel, celem nadrzędnym Przeglądu była konfrontacja 
artystyczna zespołów chóralnych i przedstawienie ich 
dorobku artystycznego.
Zgodnie z regulaminem zespoły chóralne prezentowały 
po 3 utwory tj. dwa o treści sakralnej i jeden o treści 
patriotycznej. W wykonaniu chórzystów z Nowin usły-
szeliśmy: „ Dobra Matko",' „Modlitwa Kapłana" z opery 
„ Nabucco" Gusppe Verdiego oraz „ Warszawianka". •

Tekst: Krystyna Janiec
Zdjęcia: archiwum zespołów

• Koncert orkiestr w Parku Miejskim.
• Chór Nowina w Uzdrowisku Marconi.
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Wierszem pisane
Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Patrzę na ciebie i cię nie widzę

Chociaż mam oczy szeroko otwarte

Chciała bym ciebie i się nie wstydzę

A teraz serce mam rozdarte

Patrze na ciebie mój kochany

Rozdzieram zasłaniające cię mgły

Musisz być dzisiaj na mnie zdany

Liczysz się dla mnie jedynie ty

Patrze na ciebie zamykam oczy

Ty jesteś przy mnie blisko tak

Bądź ze mną proszę każdej nocy

I poczuj dziś miłości smak

Patrzę na ciebie całym sercem

I nigdy patrzeć nie przestanę

Nie rzuć miłości w poniewierkę

Tej nocy przy tobie zostanę

Patrze na twoje dobre oczy

W których się gwiazdy mienią

Będę spokojna dzisiaj w nocy

Jesteś mi latem-wiosną-jesienią

Irena Kostrzewska

Patrzę na Ciebie Do wolności  
Szła wolno

krok za krokiem
przystawała

wiła się z bólu
mówiła krwią i łzami  

chciała zobaczyć jutro   

odległe czasy 
już wsiąkły w ziemię

a rany przestały krwawić
ból też daleko stąd

i gorycz wypłynęła 
skończyły się ciemne lata 
wolność zapamiętała się

na zawsze

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Myśli
Odchodzą i pojawiają się nowe,

Czasem piękne, przejrzyste,

czasem splątane jak przez kota nici.

Chcemy je pamiętać, lecz odchodzą,

gdy nie chcemy - powracają.

Z myśli rodza się słowa i zdania,

które wypowiadamy bez zastanowienia.

W myślach kogoś ranimy lub chwalimy.

Często jest odwrotnie, przed myślą 

pojawia się mowa.

A wtedy powstaje chaos i łzy.

Lepeij jest myśleć i milczeć,

a myśli ubierać w piękne słowa

i spisywać w wiersze.

Renata Posłowska
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Rowerem przez gminę Sitkówka-Nowiny
Ponad 120 km, około 300 uczestników – gmina Sitków-
ka-Nowiny zakończyła tegoroczny sezon rowerowy.

Tradycja organizowania rajdów rowerowych w gminie 
Sitkówka-Nowiny ma już sześć lat. – Początkowo orga-
nizowaliśmy je jako Klub Radnych „Wspólne Dobro”, 
później, już po tym jak zostałem wójtem, jako jedno 
z wydarzeń sportowych gminy Sitkówka-Nowiny – 
mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Jeżdżą 
i duzi, i mali. Za każdym razem jest nas co najmniej 
pięćdziesięcioro, nie przeszkadza pogoda czy wyjazdy 
wakacyjne. Wiele osób uczestniczy, w miarę możliwo-
ści, we wszystkich naszych rajdach – dodaje.

Niemal za każdym razem trasa rajdu kończy się w Szew-
cach. – Na zmęczonych uczestników czekają zawsze 
grillowane kiełbaski oraz ciepłe i zimne napoje – mówi 
Edyta Giemza, która wspiera opiekunkę świetlicy, Panią 
Mirosławę  w przygotowaniach. – Tym razem na zakoń-
czenie tegorocznych wojaży na rajdowiczów czekały też 
pieczone ziemniaki prosto z ogniska, do których oso-

biści przygotowałam sos czosnkowo-koperkowy – wy-
jaśnia. Ostatnie danie wyjątkowo przypadło wszystkim 
do gustu, dlatego w przyszłym roku z pewnością będzie 
towarzyszyć Nowińskim rajdom. – Szykujemy też inne 
zmiany. Zastanawiamy się nad wytyczeniem dwóch tras 
– rodzinnej, która będzie prostsza i krótsza oraz trud-
niejszej dla bardziej zaawansowanych sportowców. Ale 
to dopiero na wiosnę, a tymczasem chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy w tym sezonie zdecydowali się 
na spędzenie z nami wspólnie czasu na rowerze – mówi 
Sebastian Nowaczkiewicz.

W tym roku uczestnicy gminnych rajdów rowerowych 
przemierzyli łącznie ponad 120 km na terenie gmin Sit-
kówka-Nowiny, Piekoszów i Chęciny. Łącznie w rajdach 
wzięło udział około 300 osób. •
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Małe sprawy
Choć spektakularne, wielomilionowe inwestycje 
z pewnością robią wrażenie medialne, jednak tak na-
prawdę dla wielu mieszkańców liczą się drobne spra-
wy, dzięki którym każdego dnia żyje im się po prostu 
łatwiej. W ciągu mijającej kadencji podjęto wiele ta-
kich działań.

W administracji
Zmieniliśmy godziny pracy urzędu, który w poniedziałki 
jest czynny od 8.00 do 17.00. Aby ułatwić komunika-
cję z mieszkańcami wprowadziliśmy System Zgłaszania 
Obywatelskich potrzeb, za pomocą którego o każdej 
porze można przekazać swoje uwagi. Kontakt z gminą 
jest ułatwiony również przez jej profil na Facebooku, 
który jest obsługiwany praktycznie bez przerwy.

W bibliotece
Dla miłośników czytania mających problemy z porusza-
niem się wprowadziliśmy program „Książka na telefon”, 
za pomocą którego mogą zamówić książkę, a ta zosta-
nie przywieziona im do domu. Starszych do czytania za-
chęca możliwość bezpłatnego korzystania z e-booków 
dzięki kodom wydawanym w naszej bibliotece, a młod-
szych -  wyprawka czytelnicza dla trzylatków z Minister-
stwa Kultury oraz Biblioteki Narodowej.

W edukacji
Wydłużyliśmy godziny pracy przedszkola w Nowinach 
w okresie wakacyjnym. Obecnie jest ono zamknięte je-
dynie przez dwa tygodnie sierpnia.

Od września ubiegłego roku w gminie funkcjonuje do-
datkowa grupa żłobkowa finansowana z Unii Europej-
skiej. Efektem tego blisko 50 dzieci uczęszcza do żłobka.
Od 2016 roku szkoły w Kowali i Bolechowicach oraz 
oddział przedszkolny w Szewcach nie korzystają z cate-
ringu zewnętrznego. Wszystko, smacznie i zdrowo, jest 
przygotowywane w budynku Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach, a następnie  przewożone do 
placówek oświatowych.

Obecnie z zajęć przygotowujących do egzaminu z ję-
zyka niemieckiego (DSD) korzystają już uczniowie pią-
tych klas. Wśród wielu zajęć dodatkowych w szkołach 
pojawił się m.in. badminton cieszący się dużą popu-
larnością, a od ubiegłego roku szkolnego w SP Nowiny 
istnieje szkółka kolarska z dofinansowaniem Polskiego 
Związku Kolarskiego i budżetu gminy.

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w No-
winach zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne podwoże-
nie dzieci.

Warto dodać, że przy każdej szkole funkcjonują boiska, 
które zostały zmodernizowane, dzięki czemu korzysta 
z nich wiele dzieci.
Uczniowie uczą się odpowiedzialności. Sami decydu-
ją, na co chcą przeznaczyć środki finansowe w ramach 
szkolnego budżetu uczniowskiego, biorą też udział 

w programie Mania Działania.

Powołany został również społeczny pełnomocnik wój-
ta ds. młodzieży. Celem pełnomocnika jest utworzenie 
młodzieżowej rady gminy.

Dla seniorów
Z całą pewnością seniorzy cieszą się z Karty Seniora, 
która zapewnia im wiele korzyści: zniżek, bonifikat 
i specjalnych programów w wybranych punktach. Jed-
nak równie chętnie osoby starsze korzystają z oferty za-
jęć dedykowanych specjalnie im. Podczas dwóch edycji 
programu przygotowanego we współpracy z fundacją 
Możesz Więcej seniorzy uczyli się języków obcych, ob-
sługi komputera czy uczestniczyli w zajęciach plastycz-
nych. Dzięki niedawno powstałemu Klubowi Seniora 
będą mieli możliwość spotykania się częściej.
Powołany został również społeczny pełnomocnik wójta 
ds. młodzieży i społeczny pełnomocnik wójta ds. polity-
ki senioralnej.

W trudnych sprawach
W ramach projektu Nowińskie Centrum Rozwoju działa 
świetlica dla dzieci, prowadzone są zajęcia pozalekcyj-
ne, istnieje również możliwość spotkania z psycholo-
giem czy logopedą.

W wolnej chwili
Co jak co, ale na brak możliwości spędzania wolnego 
czasu nie można narzekać. Gmina stara się zapewnić 
mieszkańcom możliwość brania udziału zarówno w wy-
darzeniach kulturalnych, jak i sportowych. Tak na przy-
kład wśród dorosłych niesłabnącą popularnością cieszą 
się rajdy rowerowe. Dla dzieci organizowane są specjal-
ne turnusy w trakcje ferii i wakacji. Podczas „Wakacji 
z pasją” czy „Ferii z pasją”  można wziąć udział w za-
jęciach jeździeckich, łuczniczych, plastycznych, sporto-
wych, fotograficznych i kulinarnych.

Współdecydując
Od 2017 r. nie tylko mieszkańcy sołectw mogą decydo-
wać, na co chcą przeznaczyć zagwarantowane dla nich 
środki. Mieszkańcy Nowin, Trzcianek, Słowika i Sitkówki 
również mają do rozdysponowania swój fundusz. 

Dla środowiska
Gmina Sitkówka-Nowiny wraz z mieszkańcami uczest-
niczy w projekcie, dzięki któremu uzyskano dofinan-
sowanie na montaż odnawialnych źródeł energii 
w domach. W gminie funkcjonuje też system dopłat 
do wymiany pieców węglowych na ekologiczne.

Dla komfortu i bezpieczeństwa
Kosze do sprzątania po swoich pupilach, stopniowe 
likwidowanie barier architektonicznych, budowa za-
toczki parkingowe - to małe rzeczy, które sprawiają, 
że w naszej gminie żyje się lepiej. •



GŁOS NOWIN  • PAŹDZIERNIK 2018  

22

Wybory samorządowe 2018
Poniżej przedstawiamy Państwu informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o zarejestrowanych kandyda-
tach na wójta gminy Sitkówka-Nowiny.
Informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kieleckiego oraz 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Sitkówka-Nowiny: 
www.nowiny.com.pl w zakładce Samorząd/Wybory.

Kandydaci na radnych
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Okręg wyborczy Nr 1

1. GIEMZA Edyta, lat 45, zam. Szewce,
zgłoszona przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. KUMUR Mariusz Marek, lat 40, zam. Zawada,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 2

1. KRZYSIEK-NOWAKOWSKA Renata Maria, lat 44, 
zam. Szewce,
zgłoszona przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. KLUSKA Agnieszka Ewelina, lat 38, zam. Szewce,
zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 3

1. WILK Marian, lat 57, zam. Zgórsko,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. CHATYS Dariusz Jacek, lat 48, zam. Zgórsko,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 4

1. PYK Zbigniew Jan, lat 62, zam. Zgórsko,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15

2. SZEWCZYK Mirosław, lat 52, zam. Zgórsko,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 5

1. STĘPIEŃ Agnieszka, lat 39, zam. Zgórsko,
zgłoszona przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. WÓJTOWICZ Małgorzata, lat 56, zam. Zgórsko,
zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 6

1. SEWERYN Krzysztof, lat 41, zam. Słowik,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. CZERWIAK Eugeniusz Ryszard, lat 57, zam. Słowik,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 7

1. MULARCZYK Robert, lat 44, zam. Zgórsko,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15

2. MUSIAŁ Halina Czesława, lat 64, zam. Trzcianki,
zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
3. JANUSZKO Andrzej Ryszard, lat 49, zam. Trzcianki,
zgłoszony przez KWW MIESZKAMY-DECYDUJEMY-RE-
ALIZUJEMY - Lista nr 17
 
Okręg wyborczy Nr 8

1. PODCZASIAK Artur Władysław, lat 43, zam. Zgórsko,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15

2. WOJDYŁA Mikołaj Andrzej, lat 35, zam. Nowiny,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 9

1. KUCHARCZYK Tadeusz Wincenty, lat 68, zam. Nowi-
ny,zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWI-
CZA - Lista nr 15
 
2. KASPRZYK Waldemar, lat 54, zam. Nowiny,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 10

1. TOPÓR Roman Grzegorz, lat 49, zam. Nowiny,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. KURTEK Michał Paweł, lat 41, zam. Nowiny,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
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Okręg wyborczy Nr 11

1. MILEWSKI Damian Kazimierz, lat 35, zam. Nowiny,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. DUCHNIAK Zofia, lat 61, zam. Nowiny,
zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 12

1. CHATYS Robert Jacek, lat 48, zam. Bolechowice,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. WOJCIESZYŃSKI Marcin, lat 29, zam. Bolechowice,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 13

1. PIOTROWICZ Piotr, lat 39, zam. Wola Murowana,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. KASPEREK Andrzej Roman, lat 61, zam. Wola Muro-
wana, zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA 
SITKÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
3. GOŁUCH Emil Piotr, lat 41, zam. Wola Murowana,
zgłoszony przez KWW EMIL GOŁUCH - Lista nr 18
 
Okręg wyborczy Nr 14

1. SZYMKIEWICZ Janusz Sławomir, lat 42, zam. Kowala,
zgłoszony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15
 
2. BENTKOWSKI Sylwester Grzegorz, lat 34, zam. Ko-
wala, zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA 
SITKÓWKA - NOWINY - Lista nr 16
 
Okręg wyborczy Nr 15

1. POSŁOWSKA Renata Teresa, lat 52, zam. Kowala,
zgłoszona przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA 
- Lista nr 15

2. ADACH Małgorzata, lat 56, zam. Kowala,
zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY - Lista nr 16.

Kandydaci na wójta
gminy Sitkówka-Nowiny

1. GRYŃ Łukasz Jacek, lat 36, zam. Sitkówka,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA GMINA SIT-
KÓWKA - NOWINY

2. NOWACZKIEWICZ Sebastian Stanisław, lat 42, zgło-
szony przez KWW SEBASTIANA NOWACZKIEWICZA
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Najważniejsze inwestycje 2014-2018

• Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny. • Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury "Perła".

• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. • Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

• Bbudowa i modernizacja dróg o wartości 14 mln zł. • Miasteczko ruchu drogowego.


