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Szanowni Państwo!

Wystarczy pobieżna lektura budżetu gminy na 2019 r., aby zauważyć, że nie zwalniamy tempa. 
W tym roku zamierzamy przeznaczyć około 20 mln zł na realizacje najważniejszych inwesty-
cji: drogowych, wodno-kanalizacyjnych czy oświatowych. Niewątpliwie jednymi z najbardziej 
wyczekiwanych są te, dzięki którym można ciekawie spędzać czas w swojej okolicy. Budowy 
i modernizacji placów zabaw doczekają się w tym roku mali i więksi mieszkańcy Słowika, Szewc 
i Woli Murowanej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w tym wydaniu 
Głosu Nowin, ale również na stronie internetowej gminy.

Mamy karnawał, a co za tym idzie – świętujemy i bawimy się. Zgodnie z zapowiedziami posta-
nowiliśmy przenieść realizację części imprez do sołectw. Już w lutym w Nowinach, Kowali, Szew-
cach i Woli Murowanej odbędą się zabawy karnawałowe dla dzieci i rodziców. Nie zapominamy 
tez o zakochanych, organizując, tradycyjnie już wieczór walentynkowy, tym razem w klimacie 
retro.

Mam nadzieję, że nasze propozycje przypadną Państwu do gustu i niebawem zobaczymy się 
w realu. A skoro o tym mowa – przypominam, że w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 8.30 
na profilu gminy na Facebooku możecie się Państwo spotkać ze mną „na żywo”. Serdecznie za-
chęcam do oglądania transmisji i aktywnego w niej uczestnictwa.

A tymczasem życzę Państwu miłej lektury!

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 r. został przyję-
ty. W sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018 r. uczest-
niczyli wszyscy radni.

Projekt budżetu na 2019 r. został pozytywnie zaopinio-
wany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, 
jak również przez wszystkie komisje stałe Rady Gminy. – 
Dla wielu z Was jest to pierwszy budżet, który będziemy 
realizować. W trakcie roku ten budżet będzie na pewno 
się zmieniał – mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – 
W trakcie upływu czasu będzie wiele zmian podyktowa-
nych czynnikami zewnętrznymi, często niezależnymi od 
nas samych – dodał.

Dyskusja o budżecie
Odpowiadając na pytania radnego Marcina Wojcieszyń-
skiego związane z wysokością planowanego kredytu wójt 
gminy wyjaśnił – Chciałbym zauważyć, ze ten deficyt nie 
bierze się z tego, że nadmiernie rosną nam wydatki bieżą-
ce, których nie mamy z czego pokryć, ale z tego, że są to 
duże wydatki majątkowe, inwestycyjne. Proszę zauważyć, 
że rok 2017 to ponad 27 mln zł zrealizowanych wydatków 
inwestycyjnych, w 2018 r. planowano do zrealizowania 20 
mln, choć już teraz wiemy, że ze względu na sytuację, jaka 
panowała w Radzie Gminy na końcu ubiegłej kadencji, że 
tych inwestycji w takiej kwocie nie zdołamy zrealizować, 
ponieważ inwestycje te były blokowane między innymi 
przez Pana. Rok 2019 to też inwestycje w kwocie ponad 
20 mln zł i one wynikają m.in. z zakończenia budowy 
ośrodka kultury czy też inwestycji, które chcemy realizo-
wać z udziałem środków z Unii Europejskiej – mówił wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Mamy do wyboru albo 
wykorzystamy sytuację, jaka się nadarza nam dziś i zreali-
zujemy te inwestycje przy wsparci Unii Europejskiej albo 
nie bierzemy kredytu, nie uzyskujemy wsparcia i czekamy, 
może uda nam się je kiedyś zrealizować – dodał.
Radna Halina Musiał zasugerowała konieczność redukcji 
wydatków na oświatę. – Najwyższą pozycję w wydatkach 
stanowią wydatki na oświatę, to jest ponad 22,8 mln zł 
razem z CUW i subwencją oświatową, która wynosi ponad 
9,2 mln zł, zatem do oświaty dopłacamy ponad 13 mln zł, 

Budżet gminy na 2019 r. przyjęty
a w budżetach szkół i przedszkoli najwyższą pozycję sta-
nowią wynagrodzenia i pochodne. Moim zdaniem należy 
przeanalizować stan zatrudnienia w poszczególnych jed-
nostkach oświatowych – mówiła.
 – CUW nie jest jednostką oświatową, zatem niepraw-
dziwa jest informacja podana przez Panią dot. wysokości 
wydatków na oświatę – ripostował wójt gminy Sebastian 
Nowaczkieiwcz. Podkreślał również, że wydatki na wyna-
grodzenia stanowią wszędzie lwią część budżetu. – Należy 
się zastanowić, czy szkoły prowadzone przez stowarzy-
szenia są prowadzone tak jak gminy. W naszych szkołach 
uczniom nie brakuje niczego – podkreślał wyjaśniając, że 
niższe koszty ponoszone w innych gminach są wynikiem 
przekazania szkół stowarzyszeniom, co nie zawsze jest 
z korzyścią dla uczniów.

Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 r.
Dochody budżetu gminy na 2019 r. zostały zaplanowane 
w wysokości 64 168 385,18 zł, z tego dochody bieżące – 
53 376 674,00 zł, zaś dochody majątkowe – 10 791 711,18 
zł.
Wśród najistotniejszych dochodów bieżących należy wy-
mienić wpływy z podatku od nieruchomości (17,8 mln zł), 
subwencja oświatowa (9,2 mln zł) czy wpływy z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (7,5 mln zł). Przychody 
majątkowe gmina zamierza pozyskać przede wszystkim ze 
sprzedaży gruntów (5,6 mln zł) oraz dotacji na realizację 
inwestycji (4,5 mln zł).
Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 
70.135.336,24 zł, z tego wydatki bieżące – 48.353.003,27 
zł stanowiące 69% wydatków ogółem, zaś wydatki ma-
jątkowe – 21.782.332,97 zł, czyli 31% wydatków ogółem. 
Najistotniejszy wydatek jak co roku stanowią wydatki 
związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opie-
ką wychowawczą (17,6 mln zł), a także pomocą społeczną 
(2,4 mln zł) i rodziną (7,5 mln zł). Z kolei na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska gmina zamierza prze-
znaczyć 5 mln zł, z czego połowa to wydatki majątkowe.

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
W głosowaniu wzięło udział 15 obecnych radnych. Bu-
dżet został przyjęty 12 głosami (Edyta Giemza, Renata 
Krzysiek-Nowakowska, Tadeusz Kucharczyk, Damian 
Milewski, Piotr Piotrowicz, Artur Podczasiak, Renata 
Posłowska, Zbigniew Pyk, Krzysztof Seweryn, Agnieszka 
Stępień, Roman Topór, Marian Wilk), 2 osoby wstrzy-
mały się (Sylwester Bentkowski, Halina Musiał), Marcin 
Wojcieszyński był przeciwko przyjęciu budżetu.
 – Dziękuję serdecznie za przyjęcie projektu uchwały 
budżetowej, która jest bardzo istotna z punktu widze-
nia funkcjonowania gminy – mówił wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz po głosowaniu. – Myślę, ze wspól-
nie będziemy mogli realizować ten budżet w ciągu roku 
2019. Rozumiem pewne wątpliwości czy głosy sprzeci-
wu wobec uchwały budżetowej. Będę starał się w taki 
sposób działać i realizować ten budżet by pokazać Pań-
stwu że da się go zrealizować w całości dla satysfakcji 
mieszkańców i z myślą o nich – dodał. •

• Sesja budżetowa.
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27 grudnia 2018 r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny dwu-
nastoma głosami zadecydowała o przyjęciu uchwały 
budżetowej na 2019 r. Zakłada ona realizację inwesty-
cji w kwocie 21 782 332,97 zł stanowiącej 31% wszyst-
kich wydatków.

Sieci wod-kan
 – Jak każdego roku przewidzieliśmy realizację sieci 
wod-kan w oparciu o zapotrzebowanie mieszkańców 
działających w ramach grup inicjatywnych. Na ten cel 
zabezpieczyliśmy kwotę 300 tys. zł – mówi kierownik 
referatu inwestycji Andrzej Waśko. – Nie należy zapo-
minać również o tym, ze dwie duże inwestycje: budowa 
sieci wodociągowej w Kowali oraz sieci kanalizacyjnej 
w Trzciankach zostały przekazane do realizacji spółce 
Wodociągi Kieleckie – dodaje.
Ponadto w ramach inwestycji wieloletnich, w 2019 r. na 
sieci wod-kan gmina zamierza przeznaczyć 520 tys. zł, 
w tym 500 tys. zł na budowę sieci wod-kan w miejsco-
wości Zagrody.

Drogi gminne…
Jednoroczne inwestycje drogowe będą kosztowały 327 
tys. zł. Obejmują one m.in. przebudowę dróg: Krysz-
tałowej, Szafirowej i Diamentowej czy też  ulicy Gra-
bowej w Zgórsku. Dodatkowo, w tramach inwestycji 
wieloletnich gmina wydatkuje 7,7 mln zł na inwestycje 
o łącznej wartości ponad 17 mln zł. Są to i.in.: przebu-
dowa ul. Pirytowej i Ołowianej w Szewcach, przebudo-
wa drogi w Bolechowicach na działce nr 521, budowa 
chodników i ciągów pieszych w Trzciankach. Najkosz-
towniejszą inwestycją jest budowa ścieżek rowerowych 
o wartości przekraczającej 4 mln zł, jednak z dofinanso-
waniem unijnym.

… i ich oświetlenie
Trzeci etap modernizacji oświetlenia ulicznego na tere-
nie Gminy Sitkówka – Nowiny obejmie przede wszyst-
kim miejscowość Nowiny. Na tę inwestycję gmina prze-
znaczy niemal 500 tys. zł, z czego niemal 90% zostanie 
sfinansowane ze środków unijnych. Pozostałe 400 tys. 

• W 2019 r. gmina przeznaczy ponad 20 mln na inwestycje.

Ponad 20 mln na inwestycje w 2019 r.
zł z gmina w tym zakresie przeznaczy na budowę oświe-
tlenia w szczególności tam, gdzie powstają nowe drogi 
gminne.

W placówkach edukacyjnych
Każdego roku gmina Sitkówka-Nowiny ponosi niebaga-
telne nakłady związane z poprawą komfortu nauczania 
w placówkach edukacyjnych. Wśród jednorocznych 
inwestycji w nadchodzącym roku znajdą się m.in. wy-
konanie zabudowy scenicznej przy szkole w Kowali czy 
przebudowa łazienek w placówce w Bolechowicach. 
Jednak to te wieloletnie inwestycje pochłoną najwięcej 
środków. Wśród nich – termomodernizacja budynków 
szkół. – Realizacja tych inwestycji rozpoczęła się jesz-
cze w 2018 r., ale ich zakończenie planujemy w 2019 r. 
Łączny ich koszt wyniesie 1,7 mln zł, ale gros pozyska-
liśmy z dofinansowania ZIT KOF – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Obiekty sportowe
– Rozbudowa obiektów sportowych we wszystkich 
miejscowościach, tak, aby nasi mieszkańcy mieli do 
niej nieograniczony i bezpośredni dostęp, jest dla nas 
bardzo ważna – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
– Dlatego wśród inwestycji jednorocznych, na które 
zamierzamy przeznaczyć kwotę ok. 500 tys. zł, znalazły 
się choćby inwestycje takie jak budowa boiska i placu 
zabaw w Słowiku czy wykonanie nowej nawierzchni bo-
iska wielofunkcyjnego w Szewcach.
Największe pozostają jednak inwestycje wieloletnie: 
rozpoczęta budowa placu zabaw w Woli Murowanej, 
przebudowa placu zabaw w Nowinach oraz planowana 
modernizacja placu zabaw w Szewcach.

We współpracy z powiatem kieleckim
W 2019 r. gmina Sitkówka-Nowiny przewidziała przeka-
zanie dotacji celowych dla powiatu kieleckiego na reali-
zację zadań:
– Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 
0377T na działce nr 352 (ul. Perłowa) z drogą gminną 
nr 377004T na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębie) o war-
tości 150 tys. zł;
 – Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w m. Szewce 
(od pomnika bitwy żołnierzy AK do ul.Rajskiej) – projekt 
o wartości 80 tys. zł;
 – Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym dro-
gi powiatowej nr 0378T ul. Przemysłowa w m. Nowiny 
o wartości 100 tys. zł. •
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Będzie bezpieczniej
Powiatowy Zarząd Dróg wyłonił wykonawcę ro-
bót polegających na przebudowie skrzyżowania 
ulicy Perłowej z ulicą Białe Zagłębie w miejscowo-
ści Nowiny. Za kwotę 262 tys. zł zrealizuje ją firma 
Usługi Remontowo-Budowlane BUDYNK Łukasz 
Smardzewski.

Zakres robót obejmuje m. in.: przebudowę dróg: 
gminnej i powiatowej, przebudowę chodników oraz 
zjazdów, roboty odwodnieniowe, a także wykonanie 
oznakowania pionowego i poziomego.

Gmina Sitkówka-Nowiny partycypuje w połowie 
w kosztach realizacji zadania. – To jeden z najbardziej 
niebezpiecznych odcinków dróg w naszej gminie. 
Dlatego od wielu miesięcy dążyliśmy do realizacji tej 
inwestycji. Na szczęście to się udało i już w połowie 
roku komfort przemieszczania się pieszych powinien 
się znacznie poprawić – mówi wójt Sebastian No-
waczkiewicz.

Termin realizacji zadania upływa z końcem maja 
2019 r. •

• Skrzyżowanie ulic: Perłowa i Białe Zagłębie.

Umowa na przebudowę ul. Wiosennej podpisana
Gmina Sitkówka-Nowiny wyłoniła wykonawcę robót 
budowlanych polegających na przebudowie drogi 
gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na ulicy 
Wiosennej w Zgórsku. Pierwszy etap inwestycji zosta-
nie zrealizowany wiosną tego roku.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej 
wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Etap I obejmuje budowę drogi do ostatnich zabudo-
wań. To odcinek o długości 275 m. Nawierzchnia jezdni 
o szerokości 5 m będzie wykonana z betonu asfaltowe-
go. Wzdłuż odcinka drogi po stronie północnej jezdni 
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szero-
kości 2,0 m, po stronie północnej opaskę o szerokości 
0,5 m. Wraz z jezdnią wykonane zostanie odwodnienie 
oraz dodatkowo system zagospodarowania wód desz-
czowych.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczo-
nym został Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kę-
dzior, który inwestycję zrealizuje za kwotę 417 tys. zł. 
– Cieszy mnie, że w ogłoszonym po raz drugi przetargu 
zdołaliśmy wyłonić wykonawcę robót. Oferty złożone 
w pierwszym przetargu znacznie przewyższały wartość 
kosztorysową i zmuszeni byliśmy go unieważnić – wyja-
śnia kierownik referatu inwestycji Andrzej Waśko.

Z realizacji inwestycji zadowoleni są mieszkańcy Zgór-
ska. – Zgórsko to miejscowość, do której z chęcią prze-

prowadzają się mieszkańcy Kielc. Wciąż powstają tu 
nowe domy, dlatego ważne jest, by zapewnić miesz-
kańcom niezbędną infrastrukturę, w tym komfortowy 
dojazd do ich posesji – podkreśla przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Pyk. •

• Podpisanie umowy na przebudowę ul. Wiosennej.
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Informacja dot. budowy stacji bazowej
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spo-
łecznym dotyczącym planowanej przez T-Mobile Pol-
ska S.A., inwestycji budowy stacji bazowej telefonii 
komórkowej 55506, polegającej na: budowie wieży 
stalowej o wysokości h=38,8 wraz z fundamentem 
oraz systemem antenowym, instalacji urządzeń tele-
technicznych, posadowieniem ramy stalowej u pod-
stawy wieży, budowie wewnętrznej linii zasilającej 
(zasilanie energetyczne) oraz budowie ogrodzenia, 
na działce nr ewid. 458/16, obręb 0005 Zagrody, 
Gmina Sitkówka-Nowiny, pragnę Państwa poinfor-
mować, że postępowanie dotyczące zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 
budowę przedmiotowego przedsięwzięcia, prowa-
dzone przez Starostę Kieleckiego, zostało zawieszone 
do dnia 31.12.2018 r.

Zawieszenie postępowania wynikło z wydanego 
przez Starostę Kieleckiego postanowienia z dnia 
17.10.2018 r., które przedłużył termin uzupełnie-
nia projektu budowlanego, będącego załącznikiem 
do wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji, do 
dnia 31.12.2018 r. Konieczne uzupełnienia projektu 
budowlanego, objęte wyżej wymienionym Postano-
wieniem Starosty Kieleckiego, wynikają w głównej 
mierze ze złożonych w trakcie postępowania prze-
ze mnie jako Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, przez 
Radnych Gminy Sitkówka-Nowiny i również przez 
mieszkańców Nowin i Zgórska, uwag i zastrzeżeń co 
do lokalizacji planowanej inwestycji w bezpośred-
nim sąsiedztwie istniejącej i planowanej zabudowy 
mieszkaniowej wielo – i jednorodzinnej. W dniu 27 
grudnia 2018 r. Wnioskodawca złożył wyszczegól-
nione w Postanowieniu Starosty Kieleckiego uzu-
pełnienia projektu budowlanego, tym samym Staro-
sta Kielecki nie miał prawnych możliwości odmowy 
udzielenia pozwolenia na budowę i dnia 18 stycznia 
2019 r. wydał Decyzję o zatwierdzeniu projektu bu-
dowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sta-
cji bazowej telefonii komórkowej 55506, polegającej 
na: budowie wieży stalowej o wysokości h=38,8 wraz 
z fundamentem oraz systemem antenowym, instala-

cji urządzeń teletechnicznych, posadowieniem ramy 
stalowej u podstawy wieży, budowie wewnętrznej li-
nii zasilającej (zasilanie energetyczne) oraz budowie 
ogrodzenia, na działce nr ewid. 458/16, obręb 0005 
Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny. Stronom postępo-
wania administracyjnego w teh sprawie służy odwo-
łanie do Wojewody Świętokrzyskiego, które wnosi 
się za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w termi-
nie 14 dni od doręczenia decyzji.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w świetle obowią-
zującego prawa, które w Polsce ustawowo preferuje 
tego rodzaju inwestycje, nadaje im charakter spe-
cjalnego znaczenia i wprowadza szczególne warun-
ki ułatwiające ich realizację, w przypadku złożenia 
w terminie wyszczególnionych w Postanowieniu Sta-
rosty Kieleckiego uzupełnień projektu budowlanego, 
Starosta Kielecki może nie mieć prawnych możliwo-
ści odmowy udzielenia pozwolenia na budowę stacji 
bazowej telefonii komórkowej, zgodnie ze złożonym 
przez Inwestora wnioskiem. Tym bardziej, ani Wójt 
Gminy, ani Rada Gminy Sitkówka-Nowiny, nie ma 
innych, niż zastosowane do tej pory, prawnych moż-
liwości niedopuszczenia do realizacji przedmioto-
wego przedsięwzięcia.

Tym nie mniej jako Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny po-
dejąłem wszelkie będące w mojej kompetencji, moż-
liwe kroki, aby w jak największym stopniu ograniczyć 
negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji 
dla mieszkańców Gminy, w szczególności dla miesz-
kańców miejscowości Nowiny i Zgórsko. •

Sebastian Nowaczkiewicz
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Punkt podawczy w Urzędzie Gminy
Z dniem 7 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Sitków-
ka-Nowiny uruchomiono punkt podawczy. Znajduje 
się on na parterze budynku, tuż przy głównym wej-
ściu. Pracownicy przyjmują tam całą korespondencję 
napływającą do Urzędu.

- Dotychczas przyjmowaliśmy pisma w sekretariacie 
Urzędu, jednak było to dość niewygodne - zwłaszcza 
dla starszych mieszkańców naszej gminy. Dlatego zde-
cydowaliśmy się na utworzenie punktu podawczego na 
parterze budynku - wyjaśnia sekretarz gminy Ryszard 
Kusak.

To jedno z wielu udogodnień dla mieszkańców, jakie 
w ostatnim czasie wprowadzono w Urzędzie Gminy. 
Wszelkie opłaty w kasie Urzędu mogą oni uiszczać za 
pomocą terminala płatniczego lub telefonu. W tym 
drugim przypadku akceptacja zapłaty następuje po-
przez podanie kodu wygenerowanego na telefonie 
płatnika. W ten sposób można uiścić opłatę bezpośred-
nio u urzędnika m.in. za potwierdzenie zameldowania 
czy jakąkolwiek inną opłatę skarbową. •
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Prawie 300 nagród, wyróżnień i statuetek wręczono 
podczas uroczystego podsumowania roku sportowe-
go 2018. Wyróżnienie trafiło m.in. do gminy Sitków-
ka-Nowiny.

20 grudnia, podczas uroczystej gali w budynku Fil-
harmonii Świętokrzyskiej uhonorowano sportowców, 
osoby zasłużone na rzecz sportu województwa świę-
tokrzyskiego, szkoleniowców, kluby i związki sportowe, 
samorządy lokalne oraz organizatorów imprez sporto-
wych. Nagrody wręczali: Mariusz Gosek, członek zarzą-
du województwa świętokrzyskiego oraz Łukasz Korus 
reprezentujący Annę Krupkę, wiceministra sportu i tu-
rystyki.

Wśród samorządów wyróżnionych za realizację zadań 
inwestycyjnych poprawiających infrastrukturę sporto-
wą województwa znalazła się gmina Sitkówka-Nowiny. 
– Za modernizację, a w zasadzie budowę kompleksu 

Wyróżnienie za stadion

• Wręczenie wyróżnień.

dwóch pełnowymiarowych boisk, wraz z bieżnią lek-
koatletyczną, a także rzutnią lekkoatletyczną do rzutu 
oszczepem i pchnięcia kulą – odczytywał uzasadnienie 
wyróżnienia prowadzący galę.

Modernizacja stadionu kosztowała 5 mln zł. Zakres 
inwestycji objął przebudowę pełnowymiarowej płyty 
boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wy-
miarach pola gry 67x105 metrów wraz z drenażem i in-
stalacją automatycznego nawadniania oraz oświetlenia. 
Przebudowano boisko treningowe na pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy 
o wymiarach pola gry 60x100 metrów wraz z ogrodze-
niem, piłkochwytami i oświetleniem. Powstała nowa 
bieżnia lekkoatletyczna, wykonano skocznię poliureta-
nowa do skoku w dal wraz z zeskokiem oraz rzutnię do 
pchnięcia kulą. Zainstalowano nowe oświetlenie obu 
boisk, dzięki któremu możliwe jest trenowanie oraz 
rozgrywanie meczów nawet w godzinach wieczornych. 
– Cieszę się, że nasze działania zostały dostrzeżone 
przez zarząd województwa świętokrzyskiego. To jedna 
z najważniejszych inwestycji minionej kadencji. Jestem 
przekonany, że jej realizacja przyniesie wymierny efekt 
w postaci większego zainteresowania naszą gminą ze 
strony klubów sportowych z całej Polski – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.

Wśród wyróżnionych w tej kategorii znalazły się także: 
Gmina Pawłów oraz miasto Starachowice. •

Protest wyborczy odrzucony
Sąd Okręgowy w Kielcach pozostawił bez dalszego bie-
gu protest wyborczy, jaki wniosła kandydatka na rad-
ną w wyborach samorządowych z KWW Moja Mała 
Ojczyzna Gmina Sitkówka-Nowiny. W dniu 9 listopada 
złożyła ona protest wyborczy przeciwko ważności wy-
borów samorządowych we wszystkich okręgach gmi-
ny Sitkówka-Nowiny w zakresie wyboru wójta i rad-
nych.

Wnioskodawczyni zarzuciła naruszenie przepisów doty-
czących głosowania mających wpływ na wynik wybo-
rów polegający na dopisaniu do spisu wyborców osób 
nieuprawnionych i dopuszczenie ich do głosowania.
Sąd pozostawiając protest wyborczy bez dalszego bie-
gu podkreślił, że wnioskodawczyni nie przedłożyła żad-
nych dowodów wskazujących na ewentualne niepra-
widłowości. – W złożonym proteście wskazała jedynie, 

że uzyskała informacje na temat dopisania osób nie-
uprawnionych do spisu wyborców (…) Podała również, 
że osoby te miały być widziane w lokalach wyborczych. 
Również nie wiadomo, w których lokalach, których 
okręgów to dotyczyło i czy osoby te faktycznie nie za-
mieszkują na terenie Gminy – czytamy w uzasadnieniu 
postanowienia.

Sąd Okręgowy podkreślił również, że wnioskodawczyni 
nie miała uprawnienia do złożenia protestu dotyczące-
go ważności wyborów w całej gminie, a jedynie w okrę-
gu, w jakim była kandydatką na radną i wyborcą. •
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Kolęda płynie z wysokości
Za nami VII Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Świątecznych. Ponad 250 wykonawców wzięło udział 
w VII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek 
i Piosenek Świątecznych „Kolęda płynie z wysokości”. 
Koncert finałowy odbył się w kościele pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Nowinach 13 stycznia 2019 r.

Eliminacje do konkursu trwały dwa dni. Przyjechali na 
nie wykonawcy przede wszystkim z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego, ale także z Katowic, Krosna, 
a nawet Starogardu Szczecińskiego. – Niezwykle cieszy 
mnie fakt, że wielu z Was uczestniczy w naszym konkur-
sie od lat, równie cieszy to, że pojawiają się także nowe 
twarze – mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w sześciu katego-
riach: soliści w wieku 5-8 lat, soliści w wieku 9-13 lat, 
soliści w wieku 14-18 lat, zespoły młodsze oraz soliści 
starsi i zespoły starsze, a oceniała ich Komisja konkur-
sowa: Janusz Król – wykładowca Instytutu Edukacji 
Muzycznej UJK w Kielcach, dyrygent, chórmistrz, Anna 
Hamela – wokalistka, kompozytorka oraz Marcin Sadko 
muzyk, gitarzysta.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I: soliści w wieku 5-8 lat
I miejsce: Michalina Cedro
II miejsce: Lena Dobek
III miejsce: Sandra Grabowska
Wyróżnienia: Elżbieta Bujnowska, Oliwia Stępień

Kategoria II: soliści 9-13 lat
I miejsce: Oliwia Jarosz
II miejsce: Julia Tłuczkiewicz
III miejsce: Anna Wieleńska
Wyróżnienia: Krystian Sońta, Diana Wijas, Zuzanna 
Bera, Damian Kasprzyk, Zuzanna Bochman

 

Kategoria III: soliści 14-18 lat
I miejsce: Urszula Szumska
II miejsce: Agata Fugat
III miejsce: Wiktoria Basiak
Wyróżnienia: Marcel Podgórski

Kategoria V: zespół młodszy (do 18 lat)
I miejsce: Zespół Tonika z Kielc
II miejsce: Zespół Klimat Małogoszcza

Kategoria IV soliści powyżej 18 r.ż.
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Zofia Sydor
III miejsce: Viktoria Pongowska
 
Kategoria VI: zespół starszy
I miejsce: Zespół ARS z Sędziszowa
II miejsce: Zespół Dąbrowianki
III miejsce: Orkiestra Dęta z Morawicy
Wyróżnienia: Zespół Śpiewaczy Bolechowiczanie

Nagrodę specjalną – dwudniową wycieczkę po Kielcach 
i okolicy od prezydenta Bogdana Wenty otrzymali: Zu-
zanna Bochman z Łukowa, Diana Wijas z Gnieździsk, 
Oliwia Jarosz ze Skarżyska-Kamiennej, Julia Tkacz-
kiewicz z Ostrowca Świętokrzyskiego, zespół Klimat. 
Wśród laureatów konkursu znaleźli się wykonawcy 
z gminy Sitkówka-Nowiny: Wiktora Basiak oraz zespół 
ludowy Bolechowiczanie.

Nagrody w VI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pasto-
rałek i Piosenek Świątecznych ufundowali: Urząd Mar-
szałkowski, Wodociągi Kieleckie oraz organizatorzy: 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach i Urząd 
Gminy Sitkówka-Nowiny. •

• Najmłodsi uczestnicy konkursu.

• Wspólne kolędowanie na zakończenie konkursu.
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Ulicami Nowin przemaszerował
Orszak Trzech Króli
Szóstego stycznia trzej królowie wyruszyli za gwiaz-
dą wskazującą im drogę do Betlejem, gdzie narodził 
się Zbawiciel. Coroczne wydarzenie kultywowane 
w całej Polsce w tym roku odbyło się również w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny. W Orszaku Trzech Króli wzięło 
udział kilkuset mieszkańców. W role królów wcielili 
się: Piotr Piotrowicz, Dariusz Giełżecki oraz Jacek Chu-
dzicki, Maryją została Marta Nowaczkiewicz, Józefem 
– Grzegorz Gałuszka, zaś narratorami” Sebastian No-
waczkiewicz i Jacek Kania. W snuciu barwnej opowie-
ści sprzed 2000 lat towarzyszyły im dzieci z placówek 
edukacyjnych, zespoły ludowe oraz pracownicy GOK.

- Wraz z Trzema Królami, którzy pochodzą z różnych 
stron świata oraz reprezentują trzy pokolenia, wyrusza-
my w drogę, aby zanieść do Stajenki nasze pragnienia 
odnowy oblicza Ziemi, odnowy oblicza naszej Ojczyzny 
oraz odnowy serca każdego z nas – dodał drugi z nar-
ratorów, dyrektor GOK Perła w Nowinach Jacek Kania.

Trzej królowie
Na czele orszaków stanęli królowie, którym towarzy-
szyli chorążowie niosący flagi oraz tablicowi z nazwa-
mi orszaków. Radny Piotr Piotrowicz, ubrany w bogaty 
strój królewski w kolorze czerwonymi, wcielił się w rolę 
Kacpra XI stojącego na czele orszaku europejskiego. 
Wraz z nim wędrowali uczniowie ze szkoły w Bolecho-
wicach, gimnazjum w Nowinach oraz zespół ludowy 
Bolechowiczanie. Na czele orszaku azjatyckiego stanął 
król Melchior XI, którego zagrał przedsiębiorca Dariusz 
Giełżecki. W orszaku, przywdziani w zielone korony, 
stanęli uczniowie szkoły w Nowinach oraz zespół lu-
dowy Szewczanki. Dyrektor Przychodni w Nowinach 
wystąpił jako król Baltazar XI przewodzący orszak afry-
kański. Towarzyszyli mu uczniowie szkoły w Kowali oraz 
przedszkolaki z Nowin.

Do każdego z orszaków dołączyli mieszkańcy, wyposa-
żeni w korony, flagi i śpiewniki, wykrzykując orszakowe 
hasła: „Niech stajenka was zachwyca – tam jest dar 
i tajemnica!”, „Nocą, w dzień, wieczorem, rano – dbaj 

• Orszak Trzech Króli.

• W rolę narratorów wcielili się Sebastian Nowaczkiewicz
 i Jacek Kania.

• Piotr Piotrowicz jako Kacper XI.

• Dariusz Giełżecki - Melchior XI.
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ro odczytali na niebie znak i wyruszyli w drogę. Drugi 
powiedział – Być czy mieć? Ze spotkania z Chrystusem 
wyłania się misja dla każdego z nas, żeby bronić swo-
jego sumienia i swojego człowieczeństwa. Trzeci zaś 
powiedział, że musimy od siebie wymagać, nawet, jeśli 
inni nie wymagają. Wyrażam radość, ze możemy od-
dać wspólnie cześć nowo narodzonemu – dziękował za 
uczestnictwo w orszaku i we mszy świętej ksiądz Józef 
Kubicza.

Na zakończenie przedszkolaki z Nowin oraz uczniowie ze 
szkół w Bolechowicach i Nowinach zaśpiewały kolędy.

Podziękowania
- Pragnę serdecznie podziękować za pomysł i inicjaty-
wę mojemu zastępcy Łukaszowi Barwinkowi. Dziękuję 
również za udział w orszaku uczniom szkół w Nowi-
nach, Bolechowicach i Kowali, gimnazjalistom, przed-
szkolakom, Szewczankom, Bolechowiczanom, Orkie-
strze Dętej w Nowinach oraz pracownicom GOK „Perła” 
w Nowinach. Dziękuję Piotrowi Piotrowiczowi, Jackowi 
Chudzickiemu i Dariuszowi Giełżeckiemu za wciele-
nie się w postacie Trzech Króli, mojej żonie Marcie za 
wcielenie się w postać Marii i Grzegorzowi Gałuszce 
za postać Józefa, a także Jackowi Kani za współprowa-
dzenie. Dziękuję również straży OSP Kowala oraz Policji 
z Posterunku w Nowinach za zabezpieczenie pochodu, 
podopiecznym i opiekunom Domu Pomocy Społecznej 
w Zgórsku, a także Stadninie Koni w Bilczy Justyny Pła-
tek za udział w orszaku – wylicza wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Niezwykle cieszy mnie ogromne za-
interesowanie ze strony mieszkańców, z jakim spotkała 
się nasza inicjatywa. Z całą pewnością orszak odbędzie 
się w naszej gminie w przyszłym roku – zapowiada. •

o pamięć i tożsamość!”, „Chcesz receptę idealną? – mi-
łość i odpowiedzialność!” oraz śpiewając kolędy.

Wędrówka
Orszak składający się z kilkuset osób wyruszył z osiedla 
przy ulicy Perłowej w Nowinach. Na jego czele ruszy-
li trzej królowie na koniach, a za nimi kolejno orszaki: 
europejski, azjatycki i afrykański. W czasie wędrówki 
do kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach 
śpiewano znane kolędy. Po drodze do uczestników or-
szaków dołączały kolejne osoby. Na placu przy Szkole 
Podstawowej w Nowinach uczniowie szkoły w Bolecho-
wicach odegrali biblijną scenę walki Dobra ze Złem oraz 
zatańczyli taniec Aniołów do piosenki „Magia Świąt”.

Złożenie darów
Po dotarciu do kościoła trzej królowie złożyli dary Je-
zusowi Chrystusowi. W rolę Matki Boskiej wcieliła się 
żona wójta Marta Nowaczkiewicz, zaś w rolę Józefa 
radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Grze-
gorz Gałuszka.

- Myślę, że treścią dzisiejszego orszaku są słowa wy-
powiedziane przez mędrców. Pierwszy powiedział, że 
mieli mądrość i rozum. I faktycznie musieli ją mieć, sko-

• Jacek Chudzicki - Baltazar XI.

• Maryja i Józef - Marta Nowaczkiewicz i Grzegorz Gałuszka.

• Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach.
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Wigilia dla samotnych
Jak co roku, na kilka dni przed świętami Bożego Na-
rodzenia w gminie Sitkówka-Nowiny odbywa się spo-
tkanie wigilijno-opłatkowe dla osób samotnych.

Miało ono miejsce także i w tym roku, 20 grudnia w Ze-
spole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, a jego 
gospodarzami byli: Marcin Król kierownik GOPS w Sit-
kówce-Nowinach oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz. Podczas oficjalnej części 
uroczystości życzenia wszystkim obecnym na sali złożyli 
m.in. wójt Sebastian Nowaczkiewicz czy radny powiatu 
kieleckiego Zenon Janus. – Życzę Wam i sobie, byśmy 

w przyszłym roku spotkali się tu w takim samym gronie, 
by nikogo z nas nie zabrakło – mówił przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Pyk.

Po przemówieniach zaproszonych gości uczniowie Ze-
społu Placówek Integracyjnych w Kowali zaprezento-
wali jasełka w swoim wykonaniu, które zostały nagro-
dzone gromkimi brawami. Następnie wszyscy udali się 
na wigilijną wieczerzę, gdzie rozmawiali o radościach 
i troskach dnia codziennego. Nie zabrakło osobistych 
życzeń i chwil wzruszenia. •

• Wigilia dla samotnych.

Świąteczna pomoc

• Na scenie wystąpiły dzieci ze szkoły w Kowali.

W okresie przedświątecznym wiele osób włącza się 
w akcje charytatywne, których celem jest wsparcie 
potrzebujących na nadchodzące święta. Nie inaczej 
było w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 
wraz z mieszkańcami gminy Sitkówka-Nowiny postano-
wili wesprzeć dwie rodziny z terenu gminy i urządzić 
zbiórkę na ich rzecz. – Wytypowaliśmy dwie rodziny 
po konsultacjach z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Przekazaliśmy im m.in. odkurzacz, 
sanki, pościel, środki czystości, artykuły spożywcze 
i słodycze – wyjaśnia wicewójt Łukasz Barwinek, koor-
dynator akcji.

W czwartkowie popołudnie wszystko już było gotowe: 
pięknie zapakowane prezenty trafiły do potrzebują-
cych. – Mamy nadzieję, że okażą się przydatne – mówi 
Zenon Janus radny powiatu kieleckiego, który również 
włączył się do akcji. •

• Dary dla potrzebujących rodzin.
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Szkolne przygotowania do świąt
Jak co roku, przedświąteczny okres to czas przygo-
towań do nadejścia Jezusa Chrystusa. W nowińskich 
szkołach, jak w całej Polsce, uczniowie przedstawia-
li jasełka przepełnione świąteczną magią. Opowieść 
o narodzeniu Chrystusa sprzed ponad 2000 lat po-
zwoliła na zaprezentowanie umiejętności uczniów, ale 
i wprowadziła świąteczną atmosferę.

 – Niech Pan wkroczy w nasze życie i zmieni smutek 
w radość – mówił ksiądz Władysław Świątek odczytu-
jąc fragmenty Ewangelii według św. Łukasza i życząc 
wszystkim zebranym na Wieczornicy Bożonarodzenio-
wej w Kowali spokoju, szczęścia i miłości. Tradycyjnie 
już w Szkole Podstawowej im. gen Antoniego Hedy ps. 
„Szary” w Kowali Wieczornica została połączona z kier-
maszem świątecznym. Można było nabyć produkty rę-
kodzielnicze wykonane przez uczniów szkoły, a wśród 
nich między innymi świąteczne ozdoby i zdobione pier-
niczki.

Z kolei w Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowi-
cach jednym z najważniejszych elementów jasełek był 
taniec aniołów w mieniących się sukniach. Same jaseł-
ka zaprezentowane w nowoczesnym stylu jako podróż 
z walizkami do Betlejem, wywarła duże wrażenie na 
widzach. – Muszę przyznać, że przeniesienie historycz-
nych wydarzeń do czasów współczesnych bardzo mi się 
spodobało. W ten sposób uczniowie pokazali, jak bliska 
jest nam historia sprzed tysięcy lat – mówi wicewójt 
Łukasz Barwinek.

Chór Szkoły Podstawowej w Nowinach uzupełnił trady-
cyjne jasełka zaprezentowane przez uczniów tej szkoły. 
– Choć chór działa dość krótko, młodzi wokaliści wspa-
niale się rozwijają, a aranżacje kolęd w ich wykonaniu 
potrafią zachwycić każdego – podkreśla dyrektor szkoły 
Joanna Wojcieszyńska.

Wielka orkiestra złożona z przedszkolaków i zaproszo-
nych gości zaśpiewała kolędę „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. Grzechotki, rurki, trójkąty i kołatki poszły 
w ruch, a na dodatek akompaniament muzyczny rad-
nego Piotra Piotrowicza na harmonii – radości było co 
nie miara. – W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia 
z innowacyjności muzycznej, to nasz autorski projekt – 
mówi dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowi-
nach Alina Banasik. – Jak widać wszyscy bawią się przy 
tym znakomicie – dodaje. Repertuar artystyczny zapre-
zentowała grup Serduszka pod opieką Ilony Słodowicz 
– Pręndoty i Katarzyny Bzymek.

Wyjątkowość jasełek zaprezentowanych w świetlicy 
środowiskowej w Nowinach polegała na tym, iż był to 
teatrzyk kukiełkowy. Wszystkie pacynki zostały przygo-
towane przez dzieci i ich opiekunów podczas zajęć na 
świetlicy. Poza przedstawieniem mali artyści zaśpiewali 
gościom tradycyjne kolędy, wśród nich „Dzisiaj w Be-
tlejem”, które wykonała 7-letnia Liliana, a wtórowali jej 
zaproszeni goście. •

• Jasełka w Bolechowicach.

• Przedszkolaki z Nowin zachwyciły widownię.

• Pokaz kukiełek w świetlicy środowiskowej.
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Dla babć i dziadków

Sobotnie zmagania przedsiębiorców

11 stycznia w Przedszkolu Samorządowy w Kowali 
odbyła się impreza dla babć i dziadków połączona z 
zabawą choinkową.

Każda grupa przedszkolna przygotowała bogaty pro-
gram artystyczny, piękne prezenty dla swoich ukocha-
nych dziadków. Następnie zaproszeni goście wraz ze 
swoimi pociechami i rodzinami ucztowali swoje święto 
przy kawce, herbatce i słodkościach. Później wszyscy 
mieli okazję pokazać swoje umiejętności taneczne na 
zabawie karnawałowej, podczas której odbyła się licy-
tacja laleczek UNICEF. Wszystkie laleczki zostały sprze-
dane.

tekst: nauczycielki z Przedszkola Samorządowego
 w Kowali

• Dzień Babci i Dziadka w Kowali.

Wolontariusz Aiesec w Nowinach
Dhanuja Weerasinghe 21 letni student logistyki z Ko-
lombo na Sri Lance, przebywał jako wolontariusz Aie-
sec w Nowinach.

W ramach wolontariatu prowadził zajęcia językowe 
z młodzieżą, przybliża im kulturę, historię i obyczaje 
tego pięknego azjatyckiego kraju, a także zwiedzał oko-
licę, Kielce, w planach ma inne polskie miasta. Jest to 
jego pierwsza europejska podróż. Zajęcia z Dhanuja 
nie tylko podnoszą kompetencje językowe uczniów, ale 
również wzbudzają w nich otwartość, ciekawość świa-
ta i tolerancję międzykulturową. Został bardzo ciepło 
przyjęty przez uczniów, którzy od razu go polubili.

Źródło: ZSP w Nowinach

• Dhanuja z uczniami ZSP w Nowinach.

Zwycięstwem drużyny Kaskop&Sibet zakończył się 
II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sit-
kówka-Nowiny. W rozgrywkach wzięło udział sześć 
zespołów z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

12 stycznia na hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach zmierzyli się ze sobą przedstawiciele 
Trzuskawica SA, Dyckerhoff Polska, Kaskop&Sibet, Ana-
dent Usługi Medyczne Stomatologiczne, Midas oraz 
gminy Sitkówka-Nowiny. Mecze zostały rozegrane w 
dwóch grupach, których zwycięzcy walczyli o miejsce 
na turniejowym podium. Finałowy mecz rozegrano po-
między Kaskop&Sibet a Anadent Usługi Medyczne Sto-
matologiczne. Po zaciekłej walce pierwsze miejsce na 

podium zdobył Kaskop&Sibet, Anadent Usługi Medycz-
ne Stomatologiczne uplasował się na drugiej pozycji. 
Również zmagania o trzecie miejsce pełne były emocji. 
Pomimo znacznej przewagi ostatecznie gmina Sitków-
ka-Nowiny musiała uznać wyższość rywala, oddając 
Midasowi trzecie miejsce, a sama znajdując się poza 
podium. Na piątym miejscu uplasowała się Trzuskawica 
SA, zaś na szóstym – Dyckerhoff Polska.
- To zauważalne, że coraz więcej osób w gminie gra 
w piłkę siatkową. Mam nadzieję, ze w tym roku uda 
nam się stworzyć ligę i nasze rozgrywki będą odby-
wały się regularnie - mówił wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz po zakończonym turnieju. •
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• Midas. • Gmina Sitkówka-Nowiny.

• Dyckerhoff Polska. • Trzuskawica SA.

• Kaskop&Sibet. • Anadent Usługi Medyczne Stomatologiczne.
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Wspomnienia i doświadczenie pozostaną na długo, 
niewiele dzieciaków w tym wieku ma możliwość za-
grać na takim świetnym turnieju.

W dniach 18-20 stycznia młodzi zawodnicy naszego 
zespołu rywalizowali w Mistrzostwach Polski futsalu 
w kategorii U12. Podczas dwudniowej rywalizacji roze-
graliśmy 4 mecze uzyskując bilans: 1 zwycięstwo (AZS 
UW Warszawa - KS Wilanów 5-2), remis (GSF Gliwice 
1-1) i dwie porażki (Constract Lubawa 0-6 i Gwiazda 
Ruda Śląska 1-4). Co w ostatecznym rozrachunku dało 

Wygrana z liderem
To był wyjątkowy mecz – na rozpoczęcie rundy rewan-
żowej do futsalowej stolicy świętokrzyskiego przyje-
chał lider i niekwestionowany faworyt do awansu GSF 
Gliwice – Futsal.
Gliwicka drużyna ma w swoim składzie reprezentantów 
Polski, a cały sztab szkoleniowy jest praktycznie tym, 
który prowadzi naszą seniorską kadrę narodową. Na 
papierze, ostatnia drużyna podejmowała pierwszą. Nie 
trzeba było długo się zastanawiać, żeby wskazać fawo-
ryta. Sponsor Futsal Ekstraklasa, a więc STS.pl oceniał 
nasze szanse na 10/1 – przy każdym postawionym 100 
zł, zarabiało się 1000 zł. Kto się odważył?
Mimo wszystko, nasza kadra wygląda zdecydowanie le-
piej niż do tej pory punktowaliśmy. Rok 2019 znakomi-
cie rozpoczęliśmy na Pucharze Polski w Tarnowie, gdzie 
pewnie wygraliśmy z mistrzem Małopolski.
Spotkanie z GSF zaczęło się dla nas znakomicie – kil-
ka zaczepnych akcji i w końcu bramka Ponikowskiego, 
a za moment samobójcze trafienie obrońcy z Gliwic 
po strzale Lekkiego. Zespół Korczyńskiego początkowo 
w lekkim szoku, jednak szybko odpowiedział, doprowa-
dził do wyrównania i wyszedł na prowadzenie. Wyda-
wało się, że gliwiczanie opanowali sytuację.
Druga połowa należała jednak tylko i wyłącznie do na-
szego zespołu. Ponownie świetnie zaczęliśmy bramką 
wyrównującą z rzutu rożnego – Musiał wypatrzył Lek-

kiego i mieliśmy remis. Taki stan rzeczy utrzymywał 
się długi czas, my remis wzięlibyśmy przed meczem 
w ciemno, dlatego też skupiliśmy się na szczelnej de-
fensywie. Rywale grali pozycyjnie, szukali sytuacji, ale 
nie mieli na nas za wiele pomysłów. Niespełna 5 minut 
przed końcem kolejny rzut rożny przyniósł nam trafie-
nie Dominika Szymkiewicza i wtedy to my wyszliśmy na 
prowadzenie 4:3 z GSF Gliwice. W ekipie rywala kon-
sternacja. Wycofanie bramkarza i gra w przewadze na 
niewiele się zdała. Udało się wytrzymać napór przeciw-
nika i niezwykle ważne dla nas trzy punkty pozostały 
w Nowinach!
Cieszy fakt, że drużyna zagrała naprawdę znakomite za-
wody, a sam pojedynek był prawdziwą reklamą futsalu. 
Co więcej, wydostaliśmy się ze strefy spadkowej i nie 
zamierzamy już tam wracać. Tabela ułożyła się w ten 
sposób, że aktualnie do 5. miejsca tracimy zaledwie 4 
punkty. Jeszcze wszystko w tej lidze jest możliwe! 
Podczas tego spotkania przeprowadziliśmy również 
pierwszą własną transmisję video za pośrednictwem 
Facebooka. Wydaje nam się, że wyszło całkiem dobrze 
i wiele kibiców z całej Polski mogło oglądać na żywo na-
sze zwycięstwo! •

tekst: Norbert Sinkiewicz

Wielki turniej za nami
nam 11. miejsce w Polsce. Co ciekawe, w sobotę jednej 
bramki zabrakło nam do awansu do najlepszej ósemki 
w Polsce. Mimo wszystko podopieczni trenera Tomka 
zaprezentowali się z dobrej strony. Patrząc na uzyskane 
rezultaty warto mieć na uwadze iż tegoroczne mistrzo-
stwa rozgrywane były w kategorii rocznika 2006. W na-
szym zespole mieliśmy tylko 5 zawodników z tejże kate-
gorii, trzech kolejnych to chłopcy urodzeni w roku 2007, 
a dwóch w 2008. Najbardziej cieszy nas fakt, że nasz 
zespół mógł wziąć udział w tak prestiżowych i świetnie 
zorganizowanych rozgrywkach. Oczywiście każdy z nas 
miał nadzieję na awans do najlepszej ósemki, która była 
na wyciągnięcie ręki, ale mimo wszystko jesteśmy nie-
zmiernie szczęśliwi i wdzięczni za możliwość zdobycia 
tak cennego doświadczenia.

Na mistrzostwach wystąpiliśmy w składzie: Karol Mi-
gnano, Dominik Glegoła, Franciszek Lagierski, Mikołaj 
Wojtaszek, Jakub Michalak, Piotr Bilinkin, Daniel Janu-
szek, Antoni Pieski, Sebastian Mrozek i Kacper Trela. 
Trenerem zespołu jest Tomasz Rybiński, asystentem/
kierownikiem Radosław Piasecki

Dziękujemy chłopcy za zaangażowanie i walkę! Jeste-
śmy przekonani, że wrócicie do Warszawy za rok jeszcze 
silniejsi! •

tekst: Norbert Sinkiewicz

• Nowińska drużyna.
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Od września w Nowinach powstanie liceum sportowe. 
– Naszą ofertę kierujemy do miłośników piłki nożnej 
i futsalu. Zakładamy, że w przyszłości powstaną kolej-
ne klasy o innych specjalizacjach – mówi wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz.

Z nowym rokiem szkolnym w obecnym Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach powstaną dwie 
klasy o profilu sportowym – trzy – i czteroletnia, do-
stosowane do podstawy programowej dla roczników 
rozpoczynających naukę w liceach. – Misją tworzonych 
klas jest kształcenie przyszłych sportowców kadry wo-
jewódzkiej. Tworząc klasy mistrzostwa sportowego 
chcemy zadbać zarówno o wysoki poziom treningów 
sportowych, jak i nauczanych przedmiotów. Wizją szko-
ły jest równoległy rozwój sportowy, edukacyjny oraz 
społeczny – mówi dyrektor Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych Kornelia Bem-Kozieł. – Jako szkoła dołoży-
my wszelkich starań, aby uczniowie opuszczający nasze 
mury osiągnęli na maturze wyniki dające im możliwość 
ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia – dodaje.

Szkoła zamierza zapewnić uczniom wszechstronny, spe-
cjalistyczny trening na najwyższym poziomie – trening 
ogólnoruchowy, jak i specjalistyczny trening konkret-
nej pozycji piłkarskiej (bramkarz, napastnik, obrońca). 
W planach jest również organizowanie dodatkowych 
zajęć dydaktycznych zarówno dla uczniów zdolnych, jak 
i słabszych. – Chodzi nam przede wszystkim o rozsze-
rzenie przedmiotowe z biologii i języków obcych – wy-
jaśnia Kornelia Bem-Kozieł. – Będzie to dawało uczniom 
możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 
związane z wychowanie fizycznym. Mając świadomość, 
jak ważne w dzisiejszym świecie są języki obce planuje-
my położyć duży nacisk na ten aspekt edukacji. Dobra 
znajomość języków obcych da też szanse przyszłym za-
wodnikom na trening w klubach zagranicznych – kon-
tynuuje. Uczniowie będą mieć też możliwość uzyskania 
równolegle do nauki w szkole, uprawnień sędziowskich 
w dyscyplinie piłka nożna.

Oferta dla miłośników piłki nożnej i futsalu
Obecnie szkoła posiada wykwalifikowana kadrę na-
uczycieli, pod okiem których uczniowie odnoszą suk-
cesy w konkursach przedmiotowych i uzyskują wysokie 
noty na egzaminach. Szkoła jest objęta międzynarodo-
wym programem nauczania języka niemieckiego DSD. 
Obecnie trwają rozmowy z zawodowymi trenerami 
piłkarskimi podsiadającymi certyfikaty UEFA. Jednym 
z nich jest Gerard Juszczak, który już dziś zadeklarował 
współpracę ze szkołą.

Szkoła posiada wszelkie warunki do zorganizowania 
profesjonalnych treningów. Na terenie szkoły znajdu-
je się: hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami 
do piłki siatkowej, koszykówki, futsalu, sala aerobiku, 
siłownia oraz kort tenisowy. Na terenie przyszkolnym 
znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej, 
koszykówki, bieżnia. Uczniowie będą mieli możliwość 
korzystania z basenu „Perła” położonym tuż nieopodal 
oraz znajdujących się na jego terenie gabinetu odnowy 
biologicznej.

W ramach tworzonej klasy mistrzostwa sportowego 
szkoła nawiązała już współpracę z lokalnymi klubami 
sportowymi, a w przyszłości zamierza nawiązać współ-
pracę z ośrodkami badawczymi i naukowymi zajmują-
cymi się prowadzeniem badań sportowców, mających 
na celu podniesienie ich wydajności poprzez uspraw-
nienie treningów, sposobu żywienia itd., uczelniami 
(m.in. UJK), które oferują kierunki studiów wyższych 
bezpośrednio związanych z wychowanie fizycznym, 
Świętokrzyskim Związkiem Piłki nożnej, Polskim Związ-
kiem Piłki Nożnej.

Współtwórcami programu sportowego są znani i do-
świadczenie trenerzy: Tomasz Willman – wieloletni tre-
ner Korony Kielce oraz Piotr Lichota trener pierwszoli-
gowej drużyny utsalu. Obaj panowie posiadają licencje 
UEFA.  – Razem z Piotrem Lichotą, który jest prezesem 
i trenerem pierwszoligowego klubu futsalu GKS Ekom 
Invex Remedies Nowiny oraz we współpracy z Toma-
szem Wilmanem będziemy chcieli stworzyć to liceum. 
Tomasz Wilman ma doświadczenie w tej dziedzinie, był 
koordynatorem grup młodzieżowych w Koronie Kielce. 
Chcemy stworzyć liceum, które będzie oferować nie tyl-
ko trening piłki nożnej, ale również naukę na wysokim 
poziomie. Zapraszamy do Nowin – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. •

• Na zdjęciu: Piotr Lichota i Sebastian Nowaczkiewicz.
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Co słychać u gminnych zespołów?
Świeta Bożego Narodzenia to czas, w którym gminne 
zespoły są wyjątkowo aktywne. Uczestniczą nie tylko 
w gminnych uroczystościach, ale również w wielu wy-
darzeniach w regionie.

Koncert w sanatorium
16 grudnia 2018 r. chór Nowina pod kierunkiem Krzysz-
tofa Jończyka z Gminy Sitkówka-Nowiny na zaroszenie 
dyrektora sanatorium Krystyna Pana Grzegorza Ga-
łuszki wykonał koncert dla pensjonariuszy przebywają-
cych w uzdrowisku Krystyna w Busku Zdroju. Koncert 
w wykonaniu chórzystów miał wyjątkowy charakter. 
W pierwszej części koncertu licznie przybyli słuchacze 
mieli możliwość wysłuchanie utworów o tematyce 

rozrywkowej jak również utwory z operetek kompozy-
torów zagranicznych. W drugiej części koncertu z oka-
zji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chórzy-
ści wspólnie ze słuchaczami wspólnie śpiewali kolędy 
i pastorałki. W trakcie koncertu słowa wprowadzające 
w klimat koncertu przedstawili: Maria Gruszczyńska-
-Tkacz, Zofia Szmidt i Henryk Skowerski. Odbiór był 
wspaniały. Artyści z naszej gminy otrzymali gromkie 
brawa, otrzymując od słuchaczy serdeczne życzenia na 
następne lata. Na zakończenie koncertu jako bis chór 
Nowina zaśpiewał dla wszystkich przybyłych słuchaczy 
„Żegnamy Was kochani".

Siano, światy, podłaźniki
Na brak zajęcia nie może marzekać Jadwiga Betka. 
Do 28 lutego prowadzi ona w w Dworku Laszczyków 
w Kielcach i Parku Etnograficznym w Tokarni warsztaty 
„Siano, światy, podłaźniki – ludowe ozdoby bożonaro-
dzeniowe”. Na zajęciach uczestnicy poznają tradycje 
bożonarodzeniowe w Polsce, dowiadują się jak chłopi 
ozdabiali swoje domy przed świętami, a także uczą się 
wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych, które 
są charakterystyczne dla dawnej kieleckiej wsi, m.in. 
łańcuchów bibułowo – słomianych, pajączków czy bi-
bułowych jeżyków.

Na kiermszu w Dworku Laszczyków
Tradycyjnie już przedstawiciele gminy SItkówka-Nowi-
ny wzięli udział w świątezcnym kiermaszu zorganizowa-
nym przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Dworku Laszczy-
ków w Kielcach. Zespoły prezentowały własnoręcznie 
przygotowane potrawy i ozdoby świąteczne, a także 
wzięły udział we wspólnym kolędowaniu. •

• Chór Nowina.

ZAMÓW:
TEL.: 41 347-50-60,

41 366-78-24
PON. - PT.:  9.00 - 17.00

Z A M Ó W  D O  D O M U

DOSTAWA DO DOMU:
KAŻDY WTOREK

GODZ. 11.00 - 15.00

KSIĄŻKA NA TELEFON
Gminna Bibl ioteka Publiczna

w Nowinach

Inicjatywa pn. „Książka na telefon" adresowana jest  do mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny, 
którzy ze względu na wiek, stan zdrowia (przewlek ła choroba) lub stopień  niepe łnosprawności  
ruchowej  nie mogą  przyjść  do siedziby Gminnej  Bibl ioteki  Publicznej  w Nowinach.
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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.

Nie zawsze cie słuchałam Panie

Pomimo twoich dobrych rad

Lecz ty cierpliwy byłeś dla mnie

Pomimo moich ukrytych wad

Wiem ze zbyt często cię raniłam

Zbyt rzadko z tobą rozmawiałam

Lecz zawsze blisko z tobą byłam

W swym sercu zawsze ciebie miałam

Dziś wiele mam do naprawienia

Wiem że naprawiać błędy trzeba

Bo znałeś wszystkie moje pragnienia

Dawałeś je z samego nieba

Nigdy od ciebie się nie odwrócę

Kochasz mnie taka jaką mnie stworzyłeś

Zawsze w modlitwie do ciebie wrócę

Ty w ciężkich chwilach przy mnie byłeś

Dzisiaj przyznaje się do błędów

Które tak często popełniałam

To było z dobrych lub złych względów

Dzisiaj to wszystko zrozumiałam

Bądź przy mnie zawsze w każdym dniu

Ja zawsze jestem dzieckiem twoim

Życzysz mi zawsze dobrych snów

Jesteś mym Bogiem-Miłością-Ostoją

Irena Kostrzewska

Przyznaję się do błędów Utracona miłość 
Weszła na styku dnia i nocy. Znalazła 

miejsce i pozwoliła spostrzec się z bliska.
Na sercu rozlała burgund, w oczach iskry,

odblask. Objęła w pasie. Na krótko. 
Wyziębiona bladym świtem, zostawiła

swoje resztki, zadrapania i wypłynęła ze łzą.
Usta bez smaku, w spojrzeniu szklany błękit,

na policzkach sól. Miała kochać. 
Jak kamień w rzece, przepadła.

Nawet echo jej nie odbiło. Bez śladu po sobie.
Z tyłu plecy. Nie ma odwrotu. Zostaje czekać

na zbliżone spotkanie.
Może w ciemnościach się odrodzi. 

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Miłość
Tak nagle wyrwała się z objęć.

W oczach zostawiła chłód, tęsknotę

i obrazy z wczoraj. Wciąż wyraźne.

Zahaczyła też myśli, a te

rozebrane z twojej twarzy 

biegają po głowie. Cicho, szybko.

W dotyku utknął pogłos, 

a wspomnienia przyklejone do serca

nie pozwolą się zapomnieć.

Już nie moja.

Może we śnie powróci i znów pokocha.

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Trzy konkursy dla przedsiębiorców
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 pla-
nuje w II kwartale 2019 roku ogłoszenie trzech kon-
kursów w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyj-
ne sektora MŚP.

Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony w ramach Regio-
nalnej pomocy inwestycyjnej.
O dofinansowanie w ramach przedmiotowego kon-
kursu będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z sektora 
MŚP. Intensywność pomocy zostanie określona zgod-
nie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 tj. 
do 55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro 
i małych przedsiębiorstw oraz do 45% kosztów kwalifi-
kowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.
Drugi konkurs zostanie ogłoszony w ramach pomo-
cy de minimis. Konkurs będzie skierowany do przed-
siębiorstw z sektora MŚP. Maksymalna intensywność 
dofinansowania wyniesie do 80% wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu. Należy mieć na uwadze, 
iż pomoc de minimis może być udzielana pod warun-
kiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku 
podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat 
podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie 
przekroczy kwoty 200.000,00 euro dla jednego przed-
siębiorcy a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowa-
dzącego działalność w sektorze transportu drogowego 
towarów 100 000 euro.

W ramach trzeciego z konkursów wsparcie uzyskają 
mikroprzedsiębiorstwa. Dofinansowanie, które rów-
nież zostanie udzielone w ramach pomocy de minimis 
dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 
200.000,00 PLN. Maksymalna intensywność dofinan-
sowania może wynieść 100% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. W ramach przedmiotowego konkursu mają 
zastosowanie przepisy dotyczące limitów maksymalnej 
kwoty pomocy udzielonej w ramach pomocy de mini-
mis otrzymanej w danym roku podatkowym oraz w cią-
gu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych 
źródeł i w różnych formach.

W ramach powyższych konkursów o wsparcie może 
ubiegać się przedsiębiorstwo, które nie uzyskało do-
finansowania w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwe-
stycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 oraz prowadzi działalność 
gospodarczą minimum rok.

Szczegółowe warunki powyższych konkursów zostaną 
określone w dokumentacji konkursowej, która zostanie 
opublikowana na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl 
oraz portalu funduszy europejskich. •

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wymień piec i uzyskaj dofinansowanie
Choć program dofinansowania do wymiany pieców 
w gminie Sitkówka-Nowiny działa już od dwóch lat, 
w tym roku wprowadzono w nim istotne zmiany. 
O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy chcą 
zakupić piec węglowy lub pelletowy.

 – Jednym z celów przyjętego w 2016 r. Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej jest realizacja działań prowadzą-
cych do obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
– – mówi Witold Mroczek, pracownik Urzędu Gminy. – 
Wymieniając niskosprawne i nieekologiczne kotły oraz 
piece węglowe na nowoczesne urządzenia grzewcze 
w istotny sposób przyczyniamy się do poprawy jakości 
powietrza – dodaje.

Także na węgiel i pellet
Podczas grudniowej sesji Rada Gminy zmieniła nieco 
zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł 
ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń po-
wietrza. Dofinansowanie obejmuje wymianę źródeł 
ciepła z paliwa stałego na gazowe, a także węglowe 
i pelletowe piątej generacji w budynkach mieszkalnych 
w nieruchomościach położonych na terenie gminy Sit-
kówka-Nowiny. Programem objęta jest również insta-
lacja źródeł ciepła w nowo budowanych budynkach 
mieszkalnych. – To krok w kierunku tych mieszkańców, 
którzy zamieszkują tereny, gdzie nie przebiega sieć ga-

zowa. Tylko w tych przypadkach bowiem dofinanso-
wujemy wymianę pieca na węglowy bądź pelletowy 
– mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Zachę-
cam Państwa także do nie palenia w starych piecach 
czym popadnie. Przez to szkodzimy przede wszystkim 
sobie i swojemu zdrowiu – wyjaśnia.

Przyjęcie programu ma na celu finansowe wsparcie 
mieszkańców przez gminę w tym zakresie. Środki fi-
nansowe na ten cel pochodzą z opłat za korzystanie ze 
środowiska i kar pieniężnych wymierzanych w oparciu 
o ustawę Prawo ochrony środowiska, a także środków 
budżetu gminy.

Jakie warunki należy spełnić?
Dotacja obejmuje przedsięwzięcia wykonane po dniu 
wejścia w życie Uchwały, czyli nie wcześniej, niż 14 dni 
po ogłoszeniu Uchwały w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Dotacja może być przezna-
czona na:
• zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasila-
nego gazem, a także węglem lub pelletem. W tym przy-
padku musi to być piec 5 generacji.
• budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymia-
ny pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem 
stałym na piec zasilany gazem.
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Decyzja Starosty Kieleckiego
znak: GN-I.6620.5.78.2018.DG       Kielce, 2019 – 01 – 11

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. 
z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2096/ 

orzekam:
Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka – Nowiny obr. Zagrody jako działki nr 182 
i 188 o łącznej pow. 0,0200 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE
Na wniosek Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne 
nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Sitkówka – Nowiny obr. Zagrody jako działki nr 182 i 188 o łącznej 
pow. 0,0200 ha.
Zgodnie z oświadczeniami mieszkańców wsi Zagrody z 24.10.2018r., 9.11.2018r. i 14.11.2018r. na działkach nr 182 
i 188 znajdują się drogi, które były i są wykorzystywane przez ogół mieszkańców wsi jako dojazd do posesji, pól 
uprawnych i zabudowań. Drogi te zostały uwidocznione na wydanych przez Archiwum Państwowe w Kielcach: Pier-
worysie scalenia gruntów wsi Zagrody z 1939r. /sygn. archiw. 1304/ i na Planie gruntów wsi Zagrody z 1944r. /sygn. 
archiw. 172/.

W rejestrze gruntów wsi Zagrody z 1969r. działki nr 182 i 188 zapisane są jako drogi we władaniu Prezydium Pow. 
Rady Narodowej Pow. Zarząd Dróg Lokalnych w Kielcach.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje 
decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, 
stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w ży-
cie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. 
Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, 
takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi 
dojazdowe do pól i domostw itp.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody 
ustalono, że działki nr 182 i 188 położone w obr. Zagrody gm. Sitkówka – Nowiny, na dzień wejścia w życie ustawy 
z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były użytkowane wspólnie przez mieszkańców 
wsi jako drogi, w świetle przepisu art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowią mienie (gromadzkie) gminne.
Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ogra-
niczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz roz-
porządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw 
sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kielec-
kiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświad-
czenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się osta-
teczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania.

Dotacją mogą zostać objęte wyłącznie fabrycznie nowe 
urządzenia i materiały, które posiadają co najmniej 
2-letnią gwarancję.

Kto może ubiegać się o dotację?
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne za-
mieszkałe i zameldowane na terenie gminy, które po-
siadają tytuł prawny do nieruchomości, na której będę 
realizowane przedsięwzięcie. Dotacja może być udzie-
lona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji. 
Oznacza to, że mieszkaniec może otrzymać środki fi-
nansowe po złożeniu wniosku i zakończeniu inwestycji. 
Dotacja nie może przekroczyć kwoty 3000,00 zł brutto, 
jednak nie więcej, niż 50% kosztów całego przedsię-
wzięcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania 
dofinansowania można uzyskać na stronie interneto-
wej gminy, a także telefonicznie w Referacie Infrastruk-
tury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska: 
41-347-50-85. •
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Przekaż 1%

KRS: 0000270809

cel szczegółowy: Soboń, 10536

" D Z IĘK I  W A M  I  1 % M Ó GŁB Y M  ĆW I C Z YĆ  

J E S Z C Z E  I N T E N S Y W N I E J ,  D L A T E G O  

B A R D Z O  L I C ZĘ  N A  W A S Z E  W S P A R C I E "

Dziękuję!
Paweł Soboń
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