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Na Czarnej Nidzie

Przystań w Tokarni Ognisko w Tokarni na zakończenie spływu

Przed spływem w Wolicy
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i Nidy dla kajakarzy mówił wiele razy i to on 
„otworzył” wielu ludziom oczy na rzekę. Jego 
ciekawe wizje trafi ły w końcu na możliwości 
pozyskania środków z Unii Europejskiej za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy”.
– To piękna inicjatywa dla ludzi, żeby po-
prawić ich tężyznę fi zyczną i psychikę. Na-
stępny krok to łapanie umiejętności. Jak się 
raz zacznie to potem się już po prostu pły-
wa. Pływanie wciąga i daje pozytywne efek-
ty zdrowotne. Na kajaku trzeba pamiętać 
o ogromnym szacunku dla wody. Tu nigdy nie 
wiadomo na co się trafi . Trzeba umieć czytać 
wodę, ale wszystko przychodzi z czasem – 
mówił Wojciech Polaczyk.
Wiosną 2014 roku ziści się następne marze-
nie Wojciecha Polaczyka, a zarazem pragnie-
nie wójta Stanisława Baryckiego – właśnie 
o utworzeniu sekcji kajakarstwa dla młodzieży 
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Jak poin-
formował Arkadiusz Jędras, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, UKS 
Futsal Nowiny napisał kolejny projekt unijny, 
który przeszedł pozytywną weryfi kację.

tego nie zrobił ryzykował wywrotkę. Tu „chrzest 
wodny” zaliczył burmistrz Chęcin Robert Ja-
worski. Następną godzinę zajęło nam wiosło-
wanie do pola biwakowego przy skansenie 
w Tokarni. Po drodze mijaliśmy ptactwo wod-
ne. Chociaż dzikie kaczki wcale nie bały się ka-
jakarzy. Bardziej zestresowani byli wędkarze, 
którym uderzenia wioseł mogły płoszyć ryby.
Pod skansenem wciągnęliśmy kajaki na brzeg 
i zasiedliśmy do ogniska, przy którym można 
było wysuszyć mokrą odzież i posilić się chru-
piącą kiełbaską.

PANIE WOJTKU: DZIĘKUJĘ!
Tym razem kajakiem nie popłynął Stanisław 
Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny, ale cze-
kał na uczestników spływu w Tokarni. – Podpi-
sanie umowy związanej z utworzeniem szlaku 
kajakowego ma na pewno swoją wymowę. 
W naszej gminie o utworzeniu tego szlaku 
myśleliśmy od kilku lat. Chciałem podkreślić 
zasługi dla sprawy pana Wojciecha Polaczyka 
ze Zgórska, który wielokrotnie namawiał mnie 
do popłynięcia kajakiem Bobrzą i Nidą, żebym 
się przekonał, że taki szlak jest potrzebny. To 
piękna trasa, na której można przeżyć wiele 
emocji. Dziękuję osobiście panie Wojtku za tę 
inicjatywę. Liczę, że dalej będzie pan wspierał 
nas swoimi pomysłami – mówił wójt Stanisław 
Barycki. – Naszą intencją jest zainteresowanie 
młodzieży i nauczenie jej kajakarstwa.
Wojciech Polaczyk, przedsiębiorca i pasjo-
nat kajakarstwa był zadowolony i szczęśliwy. 
– Cieszę się, że to, o czym mówiłem od kilku 
lat zostało zrealizowane – mówił Wojciech Po-
laczyk. Pan Wojciech o udostępnieniu Bobrzy 

Porozumienie trzech gmin Chęciny, Morawica 
i Sitkówka-Nowiny o utworzeniu szlaku kajako-
wego na Bobrzy i Czarnej Nidzie zostało podpi-
sane 1 września 2013 r. w Tokarni. Podpisanie 
umowy zostało przypieczętowane spływem 
kajakowym ponad 30 przedstawicieli gmin – 
sygnatariuszy, a potem wspólnym ogniskiem.

POCHMURNO, WIETRZNIE, 
NIE ZA CIEPŁO, ALE MIŁO
Spływ rozpoczął się w niedzielne, pochmurne 
przedpołudnie na parkingu przed skansenem 
w Tokarni. Stamtąd uczestnicy spływu prze-
jechali autokarem w okolicę młyna w Wolicy. 
Deszcz, który zaczął zalewać szyby autokaru 
w końcu ustał. Opuściliśmy autokar i po kilku-
nastu minutach marszu wzdłuż Czarnej Nidy 
dotarliśmy na miejsce spływu. Tu każdy dostał 
kapok ratunkowy i wiosło. Jeśli ktoś przyje-
chał na spływ sam musiał znaleźć partnera do 
płynięcia kajakiem. Pozostało jeszcze zabez-
pieczenie sprzętu fotografi cznego przed zamo-
czeniem pakując go w worek na śmieci lub pla-
stikową beczkę i … na wodę. Było pochmurno, 
ale nie padało i to było najważniejsze. Tempe-
ratura powietrza sięgała 18 stopni Celsjusza. 
Ponieważ stan wody był niski więc od czasu 
do czasu trzeba było przepchnąć kajak i wtedy 
ktoś z płynących sprawdzał temperaturę wody. 
Miała maksimum 10 stopni Celsjusza – brrrrr.
Wiosłowanie zakolami Czarnej Nidy trwało po-
nad 2 godziny. Wiatr wiał w twarz, delikatnie 
falował wodę. Trzeba było omijać wystające 
korzenie i zwalone drzewa. Po godzinie dotar-
liśmy do mostu w Tokarni. Bezpieczniej było 
przeciągnąć brzegiem kajaki kilka metrów. Kto 
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Trójporozumienie gmin 
o utworzeniu szlaku kajakowego 
na Bobrzy i Czarnej Nidzie
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Porozumienie o utworzeniu szlaku podpisali (od lewej): Arkadiusz Jędras, Rafał Wilk, Marcin Dziewięcki 
– wszyscy z zarządu LGD „Perły Czarnej Nidy”, Stanisław Barycki – wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Robert 

Jaworski – burmistrz Chęcin, Marian Buras – wójt gminy Morawica i Leszek Zbróg – kierownik Parku 
Etnografi cznego w Tokarnii
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– Na wiosnę kupujemy za pieniądze unijne 10 
kajaków dwuosobowych i 3 kajaki jednooso-
bowe w tym jeden tzw. sit-on-top. Będziemy 
je wykorzystywać do szkolenia młodzieży, do 
pływania po Bobrzy, Nidzie i wielu innych 
akwenach. Poza projektem będziemy musieli 
dokupić przyczepę do transportu kajaków – 
tłumaczył Arkadiusz Jędras.
Podczas spływu inaugurującego pan Wojciech 
płynął w parze z Lidią Korban z Nidy w gminie 
Morawica. – Bardzo mi się podobało pływanie 
kajakiem i namawiam wszystkie kobiety żeby 
spróbowały – mówiła pani Lidia.
Trasę z Wolicy do Tokarni przepłynęli także 
Ewa i Ryszard Fudali z Szewc. Pan Ryszard 
w młodości zdobył mistrzostwo Polski w wyści-
gach jedynek na Olzie. – Pływanie kajakiem to 
wspaniały relaks i świetna zabawa. Trzeba wy-
czuć gdzie jest piasek, trzeba myśleć i patrzeć. 
Mimo, że cały czas siedzi się w kajaku to jest to 
aktywne spędzanie czasu – mówiła Ewa Fudali, 
sołtys Szewc – Zawady. Najmłodszym uczestni-
kiem wyprawy był 4,5 letni Leopold Żyła, który 
płynął razem z tatą – Dominikiem. Spływ i pod-
pisanie umowy obserwował „z brzegu” Włady-
sław Zapała, sołtys Woli Murowanej.

HISTORYCZNA CHWILA 
I OTWARCIE RZEKI DLA LUDZI
Do podpisania umowy przy wspólnym stole 
w Tokarni zasiedli: Leszek Zbróg – kierow-

nik Parku Etnografi cznego w Tokarni, Marian 
Buras – wójt Morawicy, Robert Jaworski – 
burmistrz Chęcin, Stanisław Barycki – wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, Marcin Dziewięcki 
– prezes LGD „Perły Czarnej Nidy” i dwa wi-
ceprezesi LGD: Rafał Wilk i Arkadiusz Jędras.
– To historyczna chwila, gdy 3 gminy się tu 
spotykają i wspólnie mówią o nowym produk-
cie turystycznym. Rzeka Nida meandruje od 
wielu lat, a ja dzisiaj doświadczyłem płynięcia 
kajakiem w różny sposób, także sprawdzając 
temperaturę i głębokość wody – mówił Robert 
Jaworski, burmistrz Chęcin. – Bardzo się cie-
szę, że wykorzystujemy potencjał, który tu od 
wieków drzemie. Myślę, że zarówno samorzą-
dy jak i przedsiębiorcy wykorzystają dzisiejsze 
wydarzenie do promocji i do zarabiania na 
turystyce. Płynąc w tak szerokim zespole do-
świadczyliśmy relaksu i stwierdziliśmy, że Nida 
jest piękną i czystą rzeką. Obcowanie z naturą 
bardzo wiele nam daje. Dzisiejsze podpisanie 
porozumienia poprzedziła praca Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Czarnej Nidy”. To pokazuje, że 
jeden samorząd może wiele, ale nie aż tak dużo. 
Dzisiaj mamy nowy produkt, którym każdy z na-
szych samorządów będzie mógł się chwalić na 
zewnątrz i ściągać turystów. Wszyscy mamy po-
wód do dumy, stworzyliśmy coś niezwykłego – 
mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski.
Zdaniem Mariana Burasa, wójta Morawicy, 
podpisanie umowy otworzyło rzekę dla ludzi. 

– Dla ludzi którzy chcą odpoczynku i to się 
udało. Patrząc ile kajaków codziennie startuje 
z Morawicy, spod muszli koncertowej, mogę 
powiedzieć, że to udana sprawa. Dzisiejsze 
podpisanie umowy to dokumentowanie na pa-
pierze tego, co w życiu już się dzieje – mówił 
wójt Marian Buras.
Wszyscy dziękowali Lokalnej Grupie Działania 
„Perły Czarnej Nidy” – to ich sukces. – Chcia-
łem podziękować pracownikom LGD na ręce 
Przemysława Strójwąsa, gdyż na nich spoczy-
wała ta praca u podstaw. A panom wójtom 
i panu burmistrzowi życzę dalszej sąsiedzkiej 
współpracy, bo to jest przykład, że pomysły 
które wydają się odległe jesteśmy w stanie 
wspólnie realizować – mówił Arkadiusz Ję-
dras, wiceprezes LGD „Perły Czarnej Nidy”.
Rafał Wilk, wiceprezes LGD „Perły Czarnej 
Nidy”, prosił wszystkich o cierpliwość. – By 
powstały wiaty i ławki na trasie spływu mu-
simy spełnić szereg wymogów formalnych, 
ale one po kolei powstaną – zapewniał Rafał 
Wilk.
Leszek Zbróg, kierownik Parku Etnografi czne-
go w Tokarni dziękował za wybór skansenu na 
zakończenie szlaku. – Spływy kajakowe cały 
czas tu się odbywają. U nas rozbijają namioty 
kajakarze z kraju i zagranicy i są zadowoleni. 
Teraz powstanie tu infrastruktura, która wzbo-
gaci to miejsce. – dodał Leszek Zbróg.

Piotr Piestrzyński

Do zawodów zgłosiło się około 60 drużyn 
reprezentujących: WOPR, straże zawodowe 
i ochotnicze. Startowano w konkurencjach 
ratownictwa medycznego i sprawnościowych. 
Pływano na czas łodziami motorowymi i wio-
słowymi. Drużyna z OSP Kowala pokonała 
wielu faworytów tych zawodów ulegając je-
dynie zawodowcom i jednej drużynie ochot-
ników. 

Naszym druhom kibicowała silna grupa 
mieszkańców Kowali wśród których najmłod-
szym kibicem była 3 letnia wnuczka druha Ja-
nusza Wierzbickiego, a najstarszym 80-letni 
druh Stanisław Kubicki. Także wójt Stanisław 
Barycki mimo pobytu w Norwegii aktywnie 
kibicował naszym wodniakom. Widać doping 
pomógł bo wynik zmagań był doskonały! Ileż 
emocji przyniosło słuchanie odczytywanego 

protokołu sędziowskiego. Za każdym razem 
kiedy sędzia główny wypowiadał słowa: Miej-
sce .... OSP ...... dostawaliśmy gęsiej skórki. 
Mijały numery miejsc, a my nadal czekaliśmy. 
kiedy sędzia doszedł do miejsca 10 nadal nie 
wymienił OSP Kowala. Jakaż to była radość 
kiedy przy miejscu III padła nazwa naszej 
jednostki! Wracaliśmy z zawodów szczęśliwi 
i dumni, z planami na następne XIII mistrzo-
stwa.
W tym miejscu należy jeszcze przypomnieć, 
że OSP Kowala od kilku lat utrzymuje się 
w czołówce drużyn ratownictwa wodnego.
Naszą drużynę tworzyli: bracia Marcin Gło-
gowski i Jarosław Głogowski, Dawid Buras 
i Artur Bentkowski.
Gratulujemy i dziękujemy za wielkie emocje!

Dariusz Krajewski

Kolejny sukces OSP Kowala na wodzie
Kolejny raz druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowala odnieśli 
sukces zajmując III miejsce w XII Mistrzostwach Grup Szybkiego Reagowania na 
Wodzie rozegranych 31 sierpnia 2013 r. na zbiorniku wodnym Chańcza.
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oraz Płotach. Są to przepiękne nad-
morskie miejscowości, które warto 
było zobaczyć. W wolnych chwilach 
mogli wypoczywać nad morzem 
wygrzewając się w słoneczku lub 
bawiąc się w wodzie pod czujnym 
okiem opiekunów i  ratownika. 
Uczestniczyli także w rejsie statkiem 
po Bałtyku i ognisku zorganizowa-
nym na terenie ośrodka.

W INTENCJI POLEGŁYCH 
OBROŃCÓW OJCZYZNY
8 września 2013 r. nowińska or-
kiestra pod batutą kapelmistrza 
Józefa Janaszka uświetniła uro-
czystość w Kajetanowie, na tere-
nie gminy Zagnańsk, związaną z odsłonięciem 
Pomnika Żołnierzom Września 1939 r.
W samo południe została odprawiona msza 
święta w miejscowym kościele pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w  intencji poległych 
za Ojczyznę, którą koncelebrowali: ks. ppłk 
Witold Mach, proboszcz parafi i garnizonowej 
w Kielcach i ks. Leszek Struzik, proboszcz pa-
rafi i w Wiśniówce.
Po mszy orkiestra, poczty sztandarowe, dele-
gacje, zaproszeni goście i mieszkańcy przeszli 
na plac przy pętli w Kajetanowie, gdzie zo-
stał odsłonięty i poświęcony pomnik. Podczas 
przemarszu pod pomnik orkiestra grała mię-
dzy innymi „Rozszumiały się wierzby płaczą-
ce” oraz „Marsz Czwartaków”.
Pod pomnikiem historię bitwy pod Kajetano-
wem przybliżył Marek Jończyk z kieleckiej 
Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. We-

dług niego była to jedna ze 150 najważniej-
szych bitew oręża polskiego podczas II wojny 
światowej. W uroczystościach wzięli udział 
m.in. Beata Oczkowicz – wiceminister obrony 
narodowej, senator Krzysztof Słoń oraz Hen-
ryk Milcarz prezes Wodociągów Kieleckich. 
Pod pomnikiem orkiestra wykonała hymn 
państwowy. Wzięła udział w  ceremoniale 
wojskowym, odegrała pieśń reprezentacyjną 
wojska polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”, 
a na koniec „Wiązankę pieśni żołnierskich”.
W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika uczestniczyła rodzina dowódcy płk. 
Bronisława Kowalczewskiego – wnuczka, 
znana dziennikarka Katarzyna Dowbor, wraz 
ze swoim bratem – Tomaszem Kokocińskim. 
Obecne były także córki – Krystyna Kokociń-
ska i Hanna Rytko.

pie

orkiestra

PRACA POŁĄCZONA Z WYPOCZYNKIEM
Od 15 do 23 lipca 2013 r. Gminno-Szkolna Or-
kiestra Dęta z Nowin przebywała na warsztatach 
muzycznych w Mrzeżynie. Do dyspozycji orkie-
stry był ośrodek wypoczynkowy „MORS”. Uczest-
nicy warsztatów bardzo pracowicie spędzali 
czas. Oprócz codziennych prób, mieli występy 
w Mrzeżynie, Kołobrzegu, Trzebiatowie, Rewalu 

Wypoczęci muzycy nowińskiej 
orkiestry grali w Kajetanowie
Dzieci i młodzież grające w Gminno-
Szkolnej Orkiestrze Dętej „Nowiny”, 
po letnim wypoczynku w nadmorskim 
Mrzeżynie, koncertują na terenie gminy 
i województwa świętokrzyskiego. 8 
września 2013 r. orkiestra uświetniła 
uroczystość w Kajetanowie związaną 
z odsłonięciem Pomnika Żołnierzom 
Września 1939 r. 

fot
. G

m
inn

o-
Sz

ko
lna

 O
rk

ies
tra

 D
ęta

 „N
ow

iny
”

fot
. G

m
inn

o-
Sz

ko
lna

 O
rk

ies
tra

 D
ęta

 „N
ow

iny
”

Wydarzenie pod honorowym patronatem pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego zostało 
zorganizowane przez Krajową Federację Sportu 
dla Wszystkich. W poprzednim roku owe pod-
sumowanie odbywało się w naszej gminie. 
Uroczystości rozpoczęły się od występu ma-
żoretek na zamkowym dziedzińcu. Przed wrę-
czeniem nagród na scenie w Sali Akustycz-
nej Zamku Królewskiego zaprezentowali się 
zawodnicy z Akademii Karate Tradycyjnego. 
Wśród obecnych byli m.in. zastępca dyrektora 
Departamentu Sportu Powszechnego w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki – Wojciech Kudlik, 

honorowy prezes Krajowej Federacji Sportu 
dla Wszystkich – Mieczysław Borowy oraz 
prof. dr hab. Włodzimierz Starosta – światowy 
autorytet w dziedzinie medycyny sportowej.
Prezes Zarządu Krajowej Federacji Sportu An-
tonii Bara wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył 
puchary i dyplomy dla nagrodzonych miast 
i gmin. Wśród najlepszych w grupie samo-
rządów liczących od 5 do 7,5 tysięcy miesz-
kańców znalazła się gmina Sitkówka-Nowiny. 
Na ręce wójta gminy Stanisława Baryckiego 
wręczono symboliczny czek na cztery tysiące 
złotych za zajęcie siódmego miejsca w Polsce.

Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz Euro-
pejski Tydzień Sportu dla Wszystkich mają 
na celu popularyzację aktywnego spędzania 
wolnego czasu. W tegorocznej edycji, która 
miała miejsce w dniach 26 maja – 1 czerwca 
w całej Polsce czynny udział wzięło około 2,5 
mln osób.

Marta Czwartosz-Mołas

Nasza gmina na podsumowaniu V Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich
Podsumowanie V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich odbyło się 
13 września 2013 r. w XIV wiecznym zamku w Niepołomicach. Nasza gmina 
była reprezentowana przez wójta gminy Stanisława Baryckiego i Tomasza 
Gruszczyńskiego, dyrektora SP Bolechowice.
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Z sesji Rady Gminy

Problem przyłączenia Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowinach do GOK-u – to najważniej-
szy temat sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, 
która odbyła się 27 sierpnia 2013 r. Radni 
z Klubu „Wspólne Dobro” po raz kolejny w gło-
sowaniu zablokowali inicjatywę wójta gminy 
podyktowaną oszczędnościami budżetowymi 
i możliwościami pozyskiwania środków unijnych, 
które powstałyby po fuzji biblioteki i GOK-u.

FUZJA Z OSZCZĘDNOŚCI
W porządku pierwszej po wakacjach sesji Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny zapisany był punkt 
„podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połą-
czenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nowinach i Gminnego Ośrodka 
Kultury PERŁA”. Projekt omawiany był już 
przez radnych i wyjaśniany przez pracowników 
Urzędu Gminy na komisjach Rady Gminy.
Po co łączyć dwie instytucje kulturalne? Po prostu 
z oszczędności. Samorządowi na taką fuzję po-
zwala ustawa z 31 sierpnia 2011 r. W Nowinach 
u podstaw połączenia dwóch instytucji kultury le-
żały bardzo czytelne oszczędności w wydatkach 
administracyjnych związane m.in. z zarządza-
niem placówką, obsługą księgową itp.
Co można przeczytać w uzasadnieniu dołączonym 
do uchwały: „Połączenie obu instytucji kultury bę-
dzie miało wpływ na racjonalizację wydatków po-
noszonych przez gminę na działalność kulturalną 
oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administra-
cyjnych, w związku z czym większa część środ-
ków fi nansowych będzie mogła być przeznaczona 
na organizację imprez kulturalnych i uzupełnienie 
zbiorów bibliotecznych. Nastąpi centralizacja za-
rządzania, co pozwoli na stosowanie jednej obsługi 
fi nansowo-kadrowej i organizacyjnej oraz realizację 
jednego budżetu, dającego niższe koszty operacyjne 
i możliwości nadzoru. Otworzy większą możliwość 
pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność 
kulturalną. Połączenie (…) zapewni wyższy poziom 
usług, zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży 
oraz imprez kulturalnych organizowanych na terenie 
gminy. Umożliwi pełniejsze wykorzystanie zasobów 
materialnych obu instytucji. 
Połączenie instytucji kultury nie spowoduje 
uszczerbku w ich działalności, nie ulegnie obniże-
niu jakość świadczonych usług, nie będzie miało 
negatywnego wpływu na wykonywanie dotychcza-
sowych zadań biblioteki publicznej. Zostaną zacho-
wane wymagania organizacyjne określone ustawą 
o bibliotekach, w powiązaniu z ustawa o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nowo 
utworzona jednostka w pełni zaspokoi potrzeby kul-
turalne, a także zapewni mieszkańcom profesjonal-
ną obsługę czytelnictwa i bibliotekarstwa.”
Z zapisów uzasadnienia czytelnie i jasno wy-
nika, że połączenie biblioteki i GOK-u w jedną 
samorządową instytucję kultury jest w pełni 
uzasadnione. Taka uchwała została radnym 
przedstawiona do głosowania.

BIBLIOTEKA – INSTYTUCJA 
NA SPECJALNYCH PRAWACH
Po rozpoczęciu obrad sesji okazało się, że go-
ściem – zaproszonym wyłącznie przez przewod-
niczącego Rady Gminy Sebastiana Nowacz-
kiewicza – jest Andrzej Dąbrowski, dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 
Było to działanie niezgodne z uchwalanym w in-
nym punkcie sesji statutem gminy, który mówi, 
że listę zaproszonych na sesję gości ustala się 
z organem prowadzącym, czyli wójtem gminy.
Dyrektor Dąbrowski, tuż przed głosowaniem 
uchwały, odniósł się do planów gminy zapisanych 
w projekcie uchwały. Jego zdaniem biblioteki są 
od zawsze na specjalnych prawach, gdyż służą 
rozwojowi kreatywności społeczeństw. – Młodzi 
Polacy posługują się językiem ojczystym, tak jak-
by był to język obcy, a według socjologów 20% 
dorosłych Polaków to funkcjonalni analfabeci, nie 
potrafi ą zrozumieć tekstu o średnim stopniu trud-
ności – mówił dyrektor Dąbrowski. Jako przykład 
dbałości o biblioteki dyrektor podał Finlandię. 
Potem dyrektor Dąbrowski podsumował pracę 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach ujaw-
niając dane o poziomie czytelnictwa w gminie, 
o których dotychczas nikt nie słyszał.
– Macie 7500 mieszkańców, budżet 47 mln zło-
tych i budżet biblioteki na poziomie 277 tysięcy 
złotych. W stosunku do budżetu gminy budżet 
biblioteki nie jest olbrzymi – mówił. Następnie 
wziął pod uwagę wskaźnik zakupów nowych 
książek na 100 mieszkańców. – W Nowinach 
ten wskaźnik wynosi 4, a średni wskaźnik w gmi-
nach województwa świętokrzyskiego to 7,7 
wolumina, w Kielcach 12,2 wolumina na 100 
mieszkańców. Jest wiele gmin biedniejszych od 
gminy Sitkówka-Nowiny, a zdarza się tam nawet 
ponad 20 woluminów na 100 mieszkańców. Je-
żeli chodzi o liczbę czytelników na 100 miesz-
kańców to w Nowinach jest 12-13 osób. Średnia 
w województwie to 14,1, a w Kielcach ponad 
25. W Wąchocku i Ożarowie jest ponad 20 czy-
telników na 100 mieszkańców. Przytaczanie tych 
wskaźników jest istotne, jeżeli chcemy podjąć 
decyzję o połączeniu biblioteki – ciągnął dyrektor. 
Jego zdaniem biblioteka i GOK „Perła” to odległe 
od siebie instytucje, ich połączenie będzie niedo-
bre gdyż GOK może zakryć budżet biblioteki.
NIKT NIE CHCE SZKODZIĆ BIBLIOTECE, 
ALE POPRAWIĆ JEJ PRACĘ
Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego gmina pro-
ponując fuzję instytucji kulturalnych jest przekona-
na o swoich racjach. – Od 12 lat dbam o rozwój 
biblioteki łącznie z zagwarantowaniem jej siedziby 
w budynku urzędu gminy. Myślimy też o nowych 
rozwiązaniach lokalowych dla biblioteki, ale na 
razie środki fi nansowe na to nie pozwalają. O pie-
niądze na zakup nowych książek występowała dy-
rektor biblioteki i zawsze je otrzymywała. Jeżeli by 
uzasadniała większe potrzeby pewnie byśmy się 
na to zdecydowali. Odnośnie połączenia instytucji. 

Jak to się stało, że gminne ośrodki kultury połą-
czyły się z bibliotekami w Chęcinach? W nowej 
organizacji nie jest zagrożone stanowisko pani dy-
rektor. W nowej organizacji jest większa możliwość 
pozyskiwania środków unijnych i po to tworzymy 
nowe struktury, żeby po te środki sięgnąć. Dobrze, 
że otworzył mi pan oczy na poziom czytelnictwa 
w naszej gminie, bo od dzisiaj zajmę się wyjaśnia-
niem dlaczego u nas jest tak niski poziom. My 
patrzymy na to połączenie z punktu poprawy orga-
nizacji pracy instytucji. Nigdy nie było tak, że kosz-
tem jednych jednostek przekazywaliśmy budżet 
innym. Poziom dofi nansowania biblioteki cały czas 
rośnie i uwzględniamy potrzeby. Pani dyrektor nie 
przedstawiała programu rozwoju biblioteki, żyjemy 
z dnia na dzień. Nikt nie chce szkodzić bibliotece, 
ale poprawić jej pracę – zakończył wójt Barycki.
– Ja bronię statusu biblioteki i jej samodzielności. 
Nie będzie zarządzana przez bibliotekarza i utraci 
swoją nazwę – mówił dyrektor Dąbrowski.
Według skarbnik gminy Joanny Młynarczyk-
-Kusińskiej wnioski do budżetu składają dyrek-
torzy jednostek samorządowych. – Nie przypo-
minam sobie sytuacji, w której ograniczaliśmy 
wydatki na zakup nowych pozycji książkowych, 
to nie są duże koszty. Chcąc ograniczyć wydat-
ki na koszty administracyjne, obsługę księgową 
– zaoszczędzone środki moglibyśmy przezna-
czyć na rozwój biblioteki i taki był nasz cel – 
mówiła Joanna Młynarczyk-Kusińska. – Przy 
połączeniu GOK-u z biblioteką nie ma obawy, 
że pieniądze z biblioteki zostaną przekazane na 
inną działalność. Dotację podmiotową można 
rozliczyć wyłącznie według działalności.
A co dyrektor biblioteki powiedziała o połącze-
niu? – Jeżeli chodzi o całą działalność mieści-
my się w ocenie dobrej. Moje obawy związane 
z połączeniem wynikały z obaw o realizację 
procesów bibliotecznych. W bibliotece nie ma 
podziałów i każdy, kto przychodzi jest jak naj-
lepiej obsłużony. Katalogowanie to mrówcza 
praca. Ani wójt ani radni nigdy nie traktowali 
biblioteki w sposób zły. Nie chcę być osią nie-
porozumień – mówiła Beata Januchta, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.
Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego biblio-
teka w nowej organizacji uzyskała by pomoc 
personalną, którą zawsze miała np. w postaci 
stażystów. – My chcemy by biblioteka lepiej 
funkcjonowała niż dotychczas, bo gdzieś jest 
schowana. Chcemy poprawić czytelnictwo, 
kupujemy nowe publikacje wydawane przez 
poetów i pisarzy. Obawy nie są uzasadnione 
i nie ma żadnych niebezpieczeństw związa-
nych z likwidacją biblioteki – mówił wójt.
Potem radni przeszli do głosowania. Za przy-
jęciem uchwały opowiedziało się 5 radnych, 
a 10 – z klubu „Wspólne Dobro” – było prze-
ciw. Uchwała została odrzucona. Nie będzie 
połączenia dwóch instytucji kultury.

not. pie

Czytelne korzyści po połączeniu 
biblioteki i GOK-u nieczytelne dla radnych
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Sołectwo/miejscowość/ulica
Zmieszane 

odpady komunalne
Papier, tektura, odpady

wielomateriałowe, metale,
tworzywa sztuczne

Szkło
Popiół, 
trawa 

i bioodpady

Odpady komunalne zbierane selektywnie

Osiedle Nowiny (zabudowa wieloblokowa)
ul. Białe Zagłebie, ul. Parkowa, ul. Perłowa, 

ul.Przemysłowa, ul. Szkolna
Sitkówka (zabudowa wieloblokowa)

Środa
Sobota 

co tydzień
Każda środa

Każda 
środa

Każda 
środa

Kowala
Kowala Mała, Wola Murowana

Pierwszy i trzeci 
poniedziałek każdego 

miesiąca Trzecia środa 
każdego miesiąca

Trzecia 
sobota

każdego 
miesiąca

Trzeci 
wtorek
każdego 
miesiąca

Słowik, Trzcianki, Sitkówka (zabudowa 
jednorodzinna), Zagrody, Nowiny (zabu-

dowa jednorodzinna), Bolechowice

Pierwsza i trzecia
 środa każdego 

miesiąca

Zgórsko
Zgórsko ulice: Azaliowa, Berberysowa, Cedrowa, 
Cicha, Cyprysowa, Dębowa, Grabowa, Jaśminowa, 

Kalinowa, Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Magno-
liowa, Malinowa, Ogrodowa, Różana, Salonowa, 

Słoneczna, Szewska, Wiosenna, Wrzosowa

Pierwszy i trzeci
 wtorek każdego

miesiąca Pierwsza środa 
każdego miesiąca

Druga
sobota

każdego 
miesiąca

Czwarty
wtorek
każdego
miesiąca

Szewce wszystkie ulice, Zawada,
Zgórsko Osiedle Pod Lasem

Pierwszy i trzeci 
czwartek każdego 

miesiąca

Harmonogram odbierania odpadów w gminie Sitkówka-
Nowiny obowiązujący od dnia 1 października 2013 r.

Opady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – termin odbioru: wrzesień 2013, marzec 2014 
określony odrębnym harmonogramem zbierania.

Uwaga: 
1) Powyższy harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie dotyczy właścicieli nieruchomości którzy złożyli 
deklaracje o selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych.
2) Właściciele nieruchomości którzy złożyli deklaracje o zbieraniu odpadów komunalnych jako odpady zmieszane, wyżej 
wymienione rodzaje odpadów obowiązani są składować w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane i wysta-
wiać do odbioru zgodnie z harmonogramem , w terminach odbioru odpadów zmieszanych.

Niedzielna uroczystość była dziękczynieniem 
Matce Bożej Cudownego Medalika za 10-lecie 
istnienia Apostolatu Maryjnego w parafi i. Pod-
czas mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz 
Lucjan Rożek, Chór „Nowina” zaśpiewał utwo-
ry: „Śpiewajmy dziś radosną pieśń”, „Sankta-
-Sankta”, „Bądź uwielbiony” i „Santa Maria”.

Po mszy świętej, podczas festynu rodzinnego, 
który miał charakter charytatywny Chór „No-
wina” wykonał szereg utworów o  tematyce 
rozrywkowej. W podziękowaniu z rąk organi-
zatorów chórzyści otrzymali Śpiewnik Litur-
giczny „Niepojęta Trójco”.

Tekst i zdjęcia: Krystyna Janiec

Chór „Nowina” występował na Podkarczówce
8 września 2013 r. Chór „Nowina” pod 
kierownictwem dyrygenta Krzysztofa 
Jończyka uczestniczył w Niedzieli Maryjnej 
w parafi i pw. Św. Wincentego Pallottiego 
na kieleckim osiedlu Podkarczówka.
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Miasto i gmina Michałowo było gospodarzem 
110 sesji Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej 
(PSPL), do której należy także Głos Nowin. Oka-
zją do dziennikarskiego spotkania w dniach 6-8 
września 2013 r. było 18-lecie samorządowego 
miesięcznika Gazeta Michałowa. To był podwójny 
jubileusz, gdyż świętowaliśmy także 18-lecie twór-
czej pracy naczelnego gazety – redaktora Mikołaja 
Gresia. Mikołaj Greś już dwa razy przebywał na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny. Łączą nas wspólne 
pasje, a dzieli odległość – 400 kilometrów i ok. 6 
godzin jazdy samochodem.

INWESTYCYJNE 
I TURYSTYCZNE MICHAŁOWO
Jeśli ktoś planuje wakacyjny lub weekendowy 
wypad, szuka zacisznego, pięknego terenu – to 
polecamy Michałowo, jedno z najpiękniejszych 
miejsc Podlasia. Miasto i gmina Michałowo liczy 
prawie 7 tysięcy mieszkańców czyli tyle ile na-
sza gmina. Stolica gminy od pięciu lat ma prawa 
miejskie, a od 3 lat – wytworny ratusz. 1,5 roku 
temu zbudowano tu krytą pływalnię „Na Fali”.
– W 2002 roku pracę w gminie zacząłem od 
budowy dróg i wodociągów. Potem otrzymali-
śmy prawa miejskie. Zbudowaliśmy więc ra-
tusz, a teraz basen. Moglibyśmy dowozić dzieci 
na pływalnię, ale po co, jak teraz do nas mogą 
inni przyjeżdżać – tłumaczy Marek Nazarko, 
burmistrz miasta i gminy Michałowo. W holu ra-
tusza, na stand up-ach, widać plany gminy. Naj-
ważniejszym z nich jest lotnisko w miejscowości 
Topolany. Do jego utworzenia skłania się Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego. – 
Czekamy na wydanie decyzji środowiskowej 
– mówi burmistrz Marek Nazarko. – Lotnisko 
otworzy przed gminą możliwości, których nawet 
sobie nie uświadamiamy. Ponieważ mamy 300 
hektarów należących do Skarbu Państwa i ak-
tualny plan zagospodarowania przestrzennego, 
budowę możemy rozpocząć choćby jutro.
Kolejną inwestycją, która według burmistrza 
ma ściągnąć do gminy Michałowo inwestorów 
jest tor wyścigowy. Gmina chce także budo-
wać infrastrukturę turystyczną nad zalewem 
Siemianówka.
– Nie możemy być papierowym pokoleniem. 
Musi coś po nas zostać – mówi burmistrz Ma-
rek Nazarko.
Teren gminy obfi tuje w dziką zwierzynę, zalew 
w Siemianówce w ryby, a pójście jesienią na 
grzyby, to w tej gminie obowiązkowy punkt dnia. 
7 września obchodzono gminne Święto Grzyba. 
Michałowo to także najbardziej muzykalna gmina 
w Polsce. To słuchacze michałowskiej akademii 
gitary nagrali sygnał Teleekspressu, a ich umiejęt-
ności można było podziwiać m.in. w wieczornej 
części festynu z okazji Święta Grzyba.
Bogatą ofertę wypoczynku oferują kwatery 
agroturystyczne na terenie gminy.

FILMOWE MICHAŁOWO
Michałowo to także bardzo fi lmowa gmina. To 
na terenie gminy znajduje się kultowy Królowy 
Most znany z cyklu fi lmów Jacka Bromskiego 
„U Pana Boga za piecem”. Z kolei nad zalewem 
w Siemianówce kręcone były sceny „Opowieści 
z Narnii”. Ze środków unijnych w Michałowie 
powstała Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografi i 
Niezbudka. To ewenement na skalę ogólnopol-
ską, a do jej powstania doprowadziła …kolekcja 
kilkudziesięciu przedwojennych kart i wido-
kówek. Właśnie w tej interaktywnej pracowni 
można było obejrzeć fi lm pt. „Archimandryta” 
o prawosławnym duchownym o. Gabrielu. Ga-
briel jest założycielem i jedynym mieszkańcem 
pustelni pobliskiego uroczyska Kudak nad Na-
rwią. Dzięki pomocy prawosławnych mieszkań-

ców okolicznych wsi zbudował tam drewnianą 
cerkiew i zabudowania gospodarcze. Ostatnie-
go dnia sesji PSPL gościliśmy u ojca Gabriela. 
W niedzielne popołudnie, podobnie jak wszyst-
kich wiernych, ugościł nas zupą o nazwie „Po-
wiew jesieni” i wspaniałą herbatą zaparzoną 
z zebranych przez siebie ziół.

WIELOKULTUROWE MICHAŁOWO
Siłą gminy jest jej wielokulturowość. Michałowo 
zostało założone w 1832 roku przez polskiego 
szlachcica Seweryna Michałowskiego. On spro-
wadził do Michałowa niemieckich fabrykantów, 
którzy założyli tu pierwsze fabryki włókiennicze. 
Swoją historię zapisali tu także Żydzi. Przed 
wojną w Michałowie było 46 takich fabryk 
włókienniczych. Swoje wpływy ma także znaj-
dująca się w odległości kilkunastu kilometrów 
od miasta Białoruś. Obecnie najbliższe przejście 
graniczne znajduje się w Bobrownikach.
Mieszkańcy gminy są w większości wyznania 
prawosławnego. Katolicy stanowią tu mniej-
szość. Niemniej wszyscy żyją w zgodzie i bu-
dują przyszłość swojej małej ojczyzny. Na 
Szlaku Cerkwi Prawosławnych znajduje się 5 
świątyń z terenu gminy Michałowo.
Przykładem takiej zgodnej współpracy jest cho-
ciażby utworzenie hospicjum w Nowej Woli. Za 
symboliczną złotówkę Rada Gminy przekazała 
miejscowej parafi i prawosławnej budynek po 
zlikwidowanej szkole. Tak więc prawosławny 
ksiądz Jarosław Szczerbacz wspólnie z katoli-
kiem dr. Pawłem Grabowskim utworzyli w starej 
szkole hospicjum Proroka Eliasza. Gdy prze-
bywaliśmy w Nowej Woli trwał właśnie bieg, 
z którego dochód przeznaczony był na utrzyma-
nie hospicjum. Niestety placówka nie ma pod-
pisanej umowy z NFZ. Utrzymuje się wyłącznie 
z 1% i darowizn (www.hospicjum.podlasie.pl).
Zdaniem burmistrza Marka Nazarko o historii 
trzeba pamiętać, ale nie można nią żyć.
O Michałowie można pisać wiele. Na pewno tam 
wrócę, a Czytelników Głosu Nowin także zachę-
cam do odwiedzenia tej uroczej Perły Podlasia.

Piotr Piestrzyński

Michałowo – Perła Podlasia zaprasza
Jeśli ktoś planuje wakacyjny lub weekendowy wypad, szuka zacisznego, pięknego 
zakątka – to polecamy Michałowo, jedno z najpiękniejszych miejsc Podlasia. 
W dniach 6-8 września 2013 r. miasto i gmina Michałowo było gospodarzem 110 
sesji Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej (PSPL), do której należy także Głos 
Nowin.

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i
fot

. P
iot

r P
ies

trz
yń

sk
i

Ratusz w Michałowie

Prawosławny ksiądz Jarosław Szczerbacz wspólnie Prawosławny ksiądz Jarosław Szczerbacz wspólnie 
z katolikiem dr. Pawłem Grabowskim prowadzą z katolikiem dr. Pawłem Grabowskim prowadzą 
w starej szkole hospicjum Proroka Eliaszaw starej szkole hospicjum Proroka Eliasza

Dziennikarze prasy lokalnej – uczestnicy 110 sesji Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z burmistrzem Dziennikarze prasy lokalnej – uczestnicy 110 sesji Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z burmistrzem 
Michałowa Markiem Nazarko (szósty od prawej)Michałowa Markiem Nazarko (szósty od prawej)
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aktualności

Wójt Stanisław Barycki witał wszystkich, któ-
rzy w deszczowe niedzielne przedpołudnie 
przyszli pod obelisk ustawiony na skraju lasu 
w Szewcach. A zebrało się tam około 300 
osób. Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny oprócz 
wójta Baryckiego reprezentowali zastępca 
wójta Krzysztof Rym i sekretarz gminy Iza-
bela Dziewięcka. Był przewodniczący Rady 
Gminy Sebastian Nowaczkiewicz i radni gmi-
ny, strażacy z OSP Szewce – Zawada, dzieci 
i nauczyciele ze szkół podstawowych w Bole-
chowicach, Kowali i Nowinach, harcerze ze 
Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawi-
ciele Lasów Państwowych z leśniczym Mariu-
szem Wertką a przede wszystkim liczna grupa 

mieszkańców sołectwa Szewce – Zawada. 
Na uroczystość przybyli także: poseł Rena-
ta Janik, wicestarosta kielecki Zenon Janus, 
wicekurator oświaty Grzegorz Bień i Henryk 
Milcarz – prezes spółki Wodociągi Kieleckie. 
Mszę świętą odprawiał ksiądz Wojciech 
Oczkowicz z  parafii pw. Św. Bartłomieja 
w Chęcinach. 
– Nasze serca chcą dzisiaj dziękować za dar 
bohaterów. Pamięć nasza wyraża się w mo-
dlitwie. Dopóki pamiętamy, to oni żyją i są tu 
obecni. Dlatego złóżmy ten dar wdzięczności 
za ich ofi arę, ich obecność i dar mądrości, któ-
rym się wykazali, bo dzięki nim żyjemy w wol-
nej Polsce – mówił ksiądz Wojciech Oczkowicz.

Po mszy delegacje złożyły wiązanki kwiatów 
pod obeliskiem upamiętniającym zwycięską 
bitwę żołnierzy Armii Krajowej dowodzonych 
przez generała Antoniego Hedę ps. „Szary” z 17 
września 1944 roku. Głos zabrał por. Zdzisław 
Szunke ps. „Czerw”, który jako strzelec uczest-
niczył w bitwie. Jako ostatni żyjący uczestnik 
opowiedział o wydarzeniach z 1944 roku.
Oprawę muzyczną mszy świętej zapewniła 
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” pod 
batutą Józefa Janaszka. Orkiestra poprowa-
dziła poczty sztandarowe z polany w Szew-
cach na mszę pod pomnik, a po mszy, spod 
pomnika na polanę, gdzie dla wszystkich ser-
wowano grochówkę.

pie

Dzięki nim żyjemy 
w wolnej Polsce
– Złóżmy ten dar wdzięczności za ich ofi arę, ich obecność i dar mądrości, którym 
się wykazali, bo dzięki nim żyjemy w wolnej Polsce – mówił ksiądz Wojciech 
Oczkowicz odprawiając 15 września 2013 r. mszę świętą w rocznicę zwycięskiej 
bitwy w Szewcach z 17 września 1944 roku. Organizatorami uroczystości byli 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
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Wieniec składają kombatanci

Od lewej: sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, wójt Stanisław Barycki, zastępca wójta Krzysztof RymOd lewej: sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, wójt Stanisław Barycki, zastępca wójta Krzysztof Rym

Przemarsz pocztów sztandarowychPrzemarsz pocztów sztandarowych

Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” wystąpiła Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” wystąpiła 
pod batutą kapelmistrza Józefa Janaszkapod batutą kapelmistrza Józefa Janaszka

Kwiaty od Rady Gminy Sitkówka-Nowiny (od prawej): Kwiaty od Rady Gminy Sitkówka-Nowiny (od prawej): 
przewodniczący Sebastian Nowaczkiewicz, radne – przewodniczący Sebastian Nowaczkiewicz, radne – 
Halina Musiał, Krystyna Janiec, Elżbieta AntoniakHalina Musiał, Krystyna Janiec, Elżbieta Antoniak

Mszę św. odprawił ksiądz Wojciech OczkowiczMszę św. odprawił ksiądz Wojciech Oczkowicz
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budżet

 Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicz-
nych (Dz.U. z 2013r, poz. 885), oraz uchwa-
ły nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: okre-
ślenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Sitkówka-Nowiny, 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fi nan-
sowej, w tym o przebiegu realizacji przedsię-
wzięć oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowego zakładu 
podstawowej opieki zdrowotnej i samorządo-
wej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku 
budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
przedstawia informację o przebiegu wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
Informacja została sporządzona na podstawie 
danych z ewidencji księgowej budżetu.
Budżet gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony 
został w dniu 30 stycznia 2013 r. uchwałą 
nr RG-XXVII/219/13 Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny i określał:
1. planowane dochody w   wysokości 
47 698 338,28 zł, z tego:
• dochody bieżące 42 109 376,28 zł.
• dochody majątkowe 5 588 962,00 zł.
2.  p lanowane wydatki  w   wysokości 
46 498 338,28 zł, z tego:
• wydatki bieżące 40 218 854,72 zł.
• wydatki majątkowe 6 279 483,56 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 
30.06.2013. budżet zamknął się następują-
cymi kwotami:
• dochody: plan 47 565 278,11 zł. Wykonanie 

21 079 105,60 zł, co stanowi 44,32% planu, 
• wydatki: plan 46 365 278,11 zł. Wykona-

nie 20 733 904,13 zł. co stanowi 44,72% 
planu.

A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. 
przedstawia się następująco:
I. DOCHODY:
Dochody są realizowane przez gminne jed-
nostki budżetowe. Realizacja dochodów 
w I półroczu 2013 roku przez poszczególne 
jednostki przedstawia tabela 1.
Jak wynika z zestawienia największe dochody 
uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane 

przez Urząd Gminy wynoszą 20 585 174,17 
zł, co stanowi 97,66% dochodów wykonanych 
ogółem. Na podstawie powyższych danych na-
leży stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne 
jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na 
realizację przyjętych zadań do budżetu.
Szczegółowe wykonanie dochodów według 
poszczególnych źródeł oraz ich strukturę 
przedstawiono w załączniku nr 1 „Plan i wy-
konanie dochodów za I półrocze 2013 r”.
1. Dochody wykonane przez jednostkę 
– Urząd Gminy.
Planowane dochody Urzędu Gminy w Sit-
kówce-Nowinach na 2013 rok w  kwo-
cie 46  635  088,11 zł zostały zrealizo-
wane w  I  półroczu 2013  r. w  kwocie 
20 585 174,17 zł co stanowi 44,14% planu.
Z przeprowadzonej analizy wykonania do-
chodów za I półrocze 2013 roku wynika, że 
niektóre dochody zostały wykonane na wyż-
szym, inne na niższym poziomie niż zgodnie 
ze wskaźnikiem upływu czasu. 
Największym i najważniejszym źródłem do-
chodów własnych gminy Sitkówka-Nowiny 
jest podatek od nieruchomości. Wykonanie 
dochodów z tego tytułu w I półroczu 2013 
roku stanowi przeszło 46% wykonanych do-
chodów ogółem w  tym okresie. Realizacja 
ww. dochodów przedstawia się następująco:
1. Podatek od nieruchomości od osób fi zycznych:
• plan 1 300 000,00 zł
• wykonanie 712 875,87 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:
• plan 17 000 000,00 zł. 
• wykonanie 8 845 828,80 zł.
Dochody te zostały wykonane w wyższej wy-
sokości niż wskaźnik upływu czasu w związku 
z dodatkowymi przypisami, większej ściągal-
ności zaległości i wpłatami należnych podat-
ków przez osoby fi zyczne za cały rok, zamiast 
w ratach.
Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyż-
szym procencie to:
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:
• plan: 21 700,00 zł
• wykonanie 21 337,08 zł
W związku z terminem płatności przypadają-
cym na 31 marzec.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych:
• plan: 100 000,00 zł.
• wykonanie 80 180,16 zł.
W związku płatnościami w trzech ratach.
Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu odse-
tek od nieterminowych wpłat z tytułu podat-
ków i opłat i dochodów różnych.
Niektóre dochody zrealizowano na niższym 
poziomie niż wskaźnik upływu czasu, między 
innymi z następujących z tytułów:
1. sprzedaży mienia
• plan: 4 272 460,91 zł
• wykonanie: 10 306,07zł
Sprzedaż pozostałego mienia zaplanowano do 
realizacji w II półroczu 2013 roku jeżeli bę-
dzie taka konieczność.
2. udziałów gminy w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa tj: 
– podatek dochodowy od osób prawnych 
• plan 900 000,00 zł. 
• wykonanie 158 584,30 zł.
– podatek dochodowy od osób fi zycznych 
• plan 4 338 030,00 zł. 
• wykonanie 1 810 012,00 zł.
oraz przekazywanych z Urzędów Skarbowych, 
a dotyczy to podatku od czynności cywilno-
prawnych 
– od osób fi zycznych:
• plan: 200 000,00 zł.
• wykonanie 75 437,00 zł.
- od osób prawnych :
• plan 10 000,00 zł. 
• wykonanie - 77 581,00 zł.
3. Opłata eksploatacyjna:
• plan 3 300 000,00 zł. 
• wykonanie 1 490 443,79 zł.
4. z  tytułu opłat pobieranych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska:
• plan 1 500 000,00 zł. 
• wykonanie 491 013,76 zł.
Realizacja powyższych dochodów nie jest zależna 
od gminy. Mogą tu występować zagrożenia w reali-
zacji z uwagi na występujący kryzys w gospodarce.
Nie były realizowane dochody z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwo-
cie 813 560 zł (756 75618 § 0490), ponieważ 
terminy ich płatności przypadają na II półrocze.
Na dzień 30.06.2013 r. Urząd Gminy posiadał 
należności wymagalne w kwocie 809 179,04 
zł, które stanowią zaległości z tytułu podatków 
i opłat w kwocie 774 393,16 zł i pozostałe za-
ległości w kwocie 34 785,88 zł.
Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od 
nieruchomości od osób fi zycznych i innych jedno-
stek nie posiadających osobowości prawnej w kwo-
cie 557 726,05 zł. i od osób prawnych w kwocie 
146 671,43 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu 
podatku od środków transportowych od osób fi zycz-
nych i innych jednostek nie posiadających osobo-
wości prawnej w kwocie 30 433,07 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2013 roku

I

Nazwa jednostki Plan Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach 46 635 088,11 20 585 174,17
GOPS w Sitkówce-Nowinach 500,00 6 458,82
ZOSiP w Nowinach 1 210,00 810,90
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 32 420,00 9 716,84
Szkoła Podstawowa w Nowinach 142.130,00 80.125,35
Szkoła Podstawowa w Kowali 21 710,00 13 987,13
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 47 430,00 26 369,55
Przedszkole Samorządowe w Nowinach 356 700,00 188 689,22
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach 328 090,00 167 773,62
Ogółem: 47 565 278,11 21 079 105,60

Tabela 1. Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku przez poszczególne jednostki
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budżet

W zakresie zaległości w sposób ciągły prowa-
dzona jest egzekucja administracyjna poprzez 
upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytu-
acja podatników powoduje, że w bardzo wielu 
przypadkach należności te są nieściągalne.
2. Dochody wykonane przez jednostkę Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.
Dochody z zrealizowane przez GOPS dotyczą wy-
nagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzę-
du Skarbowego podatku dochodowego od osób 
fi zycznych w kwocie 71,00 zł. oraz dochodów 
z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze 
w kwocie 5552,26 zł. Na dzień 30.06.2013 r. 
GOPS nie posiadał należności wymagalnych.
3. Dochody wykonane przez jednostkę 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Zespół w I półroczu 2013 zrealizował docho-
dy z tytułu: 
– odsetek od środków gromadzonych na ra-

chunku bankowym w kwocie 721,90 zł.
– prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbo-
wego w kwocie 89,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Zespół nie posiadał 
należności wymagalnych.
4. Dochody wykonane przez jednostkę Szko-
łę Podstawową w Nowinach.
Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 
30.06.2013 r. zreal izowa ła dochody 
w kwocie 80 125,35 zł. przy planowanych 
142 130,00 zł. tj. w 56,37%.
Największą część dochodów stanowiły docho-
dy z tytułu żywienia uczniów tj. 74 867,00 
zł, które w stosunku do ogólnego planu do-
chodów plasowały się na poziomie 52,68%.
Na drugiej pozycji ukształtowały się docho-
dy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, 
głównie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych 
w łącznej kwocie 4020,00 zł. 
Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:
– prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbo-
wego w kwocie 380,80 zł,

– odsetek od środków gromadzonych na rachun-
ku bankowym szkoły w kwocie 857,55 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 
30.06.2013 r. nie miała należności wyma-
galnych.
5. Dochody wykonane przez jednostkę Szko-
łę Podstawową w Bolechowicach.
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I pół-
roczu 2013 r. zrealizowała dochody w kwocie 
26 369,55 zł przy planowanych 47 430,00 
zł (55,60%) z tytułu:
– wynajmu pomieszczeń  szkolnych – 

1658,16 zł;
– dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej 

przez opiekę społeczną – 3255,50 zł
– odsetek od środków zgromadzonych na ra-

chunku bankowym – 723,49 zł;
– prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbo-
wego – 148,40 zł; 

– dożywiania dzieci z oddziału przedszkolne-
go – 11 234,00 zł;

– opłaty opiekuńczo-wychowawczej w od-
działach przedszkolnych – 8850,00 zł;

– darowizny od Karpackiej Spółki Gazownic-
twa – 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 
30.06.2013 r. nie miała należności wymagalnych.
6. Dochody wykonane przez jednostkę Szko-
łę Podstawową w Kowali.
Szkoła Podstawowa w  Kowali w  pierw-
szym półroczu 2013 roku realizowała do-
chody w kwocie 13 987,13 zł. przy planie 
21 710,00 zł. (64,43%).
Szkoła w pierwszym półroczu 2013 roku 
otrzymała dochody z tytułu:
– żywienia uczniów w  szkole (refundacja 

przez GOPS) – 3323,50 zł,
– odsetek od środków gromadzonych na ra-

chunkach bankowych – 952,78 zł,
– prowizji za terminowe wpłaty składek do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzę-
du Skarbowego – 141,85 zł,

– żywienia dzieci w  oddziale zerówki – 
6169,00, 

– usługi opiekuńczo-wychowawczej w od-
dziale zerówki – 3400,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. szkoła nie posiadała 
należności wymagalnych.
7. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach w pierwszym półroczu 2013 r. wyko-
nał dochody na łączną kwotę 9716,84 zł, 
przy planowanych 32 420,00 tj. w 29,97%, 
w tym z tytułu:
– wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali 

sportowej w kwocie 8417,00 zł,
– odsetek od środków zgromadzonych na ra-

chunku bankowym w kwocie 825,03 zł,
– prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbo-
wego w kwocie 474,81 zł.

Niski poziom dochodów z  tytułu wynajmu 
pomieszczeń szkolnych (28,06%) spowodo-
wany jest tym, że zapotrzebowanie na ten 
rodzaj usług jest wyższe w drugim półroczu 
roku szkolnego.
Na dzień 30.06.2013 rok Zespół nie posiadał 
należności wymagalnych.
8. Dochody wykonane przez jednostkę 
Przedszkole Samorządowe w Nowinach.
Przedszkole w pierwszym półroczu 2013 r. 
otrzyma ło dochody na łączną  kwotę 
188 689,22 zł, przy palowanych w kwocie 
356 700,00 zł (52,90%) w tym z tytułu:
– odsetek od środków gromadzonych na ra-

chunku bankowym i odsetek od nietermino-
wych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowaw-
czej – 914,17 zł, 

– op łat opiekuńczo-wychowawczych – 
83 616,18 zł,

– żywienia dzieci – 104 117,50 zł,
– odsetek od nieterminowych wpłat za żywie-

nie dzieci – 41,37 zł. 
Głównym źródłem dochodów były wpływy za 
żywienie dzieci oraz wpływy z tytułu usługi 
opiekuńczo-wychowawczej. 
Na dzień 30.06.2013 rok przedszkole nie po-
siadało należności wymagalnych.
9. Dochody wykonane przez jednostkę Szkol-
ne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.
Schronisko w  pierwszym półroczu 2013 
roku otrzymało dochody na łączną kwo-
tę 167 773,62 zł, przy planie 328 090 zł 
(51,14%) w tym z tytułu:
– wp ływów z  us ług o  łącznej kwocie 

166 704,82 zł, w tym za:
– obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych – 30 477,00 zł 
– żywienie gości – 72 461,00 zł 
– noclegi – 63 766,82 zł 
– odsetek od środków gromadzonych na 

rachunku bankowym o  łącznej kwocie 
1019,80 zł, 

– wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji 
za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych i Urzędu Skarbowego 
w kwocie 49,00 zł. 

Na dzień 30.06.2013 rok schronisko posia-
dało należności wymagalne z tytułu dostaw 
towarów i usług w kwocie 1296,64 zł.
II. WYDATKI
Plan wydatków po zmianach na dzień 
30.06.2013 r. wynosił 46 365 278,11 zł. 
Wydatki wykonane w I półroczu 2013 roku 
wynoszą 20 733 904,13 zł, co stanowi 
44,72% wydatków planowanych. 
Na wydatki ogółem składają się; wydatki 
bieżące plan 39 768 554,55 zł, wykonanie 
20 261 839,77 zł, co stanowi 50,95% planu 
i wydatki majątkowe plan 6 596 723,56 zł, 
wykonanie 472 064,36 zł, co stanowi 7,16% 
planu. 
Szczegółowe wykonanie wydatków przedsta-
wiono w załączniku „Zestawienie wydatków 
za I półrocze 2013 roku”.
Wydatki są realizowane przez gminne jed-
nostki budżetowe. Realizacja wydatków przez 
poszczególne jednostki przedstawia tabela 2.

II

Nazwa jednostki Plan Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach 23 933 718,50 9 063 013,24
GOPS w Sitkówce-Nowinach 4 191 791,00 2 024 897,48
ZOSiP w Nowinach 1 842 000,00 785 245,46
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 5 240 910,00 2 773 131,55
Szkoła Podstawowa w Nowinach 4 315 100,00 2 415 634,78
Szkoła Podstawowa w Kowali 1 607 340,00 921 095,95
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 1 679 530,00 918 166,89
Przedszkole Samorządowe w Nowinach 2 703 100,00 1 440 507,77
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach 828 327,00 392 211,01
Ogółem: 46 365 278,11 20 733 904,13

Tabela 1. Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku przez poszczególne jednostki
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1. Wydatki wykonane przez jednostkę – 
Urząd Gminy.
WYDATKI
Plan wydatków na dzień 30.06.2013r r. 
wynosił 23 933 718,50 zł. Wydatki wyko-
nane wynoszą 9 063 013,24 zł, co stanowi 
37,87% wydatków planowanych. 
Na wydatki ogółem składają się; wydatki 
bieżące plan 17 374 994,94 zł, wykonanie 
8 624 948,88 zł, co stanowi 49,64% planu.
Wydatki majątkowe plan 6 558 723,56 zł, 
wykonanie 438 064,36 zł. co stanowi 6,68% 
planu. 
Realizacja wydatków wg poszczególnych dzia-
łów i rozdziałów wydatków przedstawia się 
następująco:
Dział 010 „Rolnictwo i  łowiectwo” plan – 
1 592 322,88 zł, wykonanie – 99 125,49 
zł – 6,23%.
Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za 
umieszczenie urządzeń wodociągowo kanali-
zacyjnych w pasie drogowym – 26 210,22 zł, 
zwrotu części podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej przez producentów 
rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania 
w sprawie jego zwrotu – 5602,22 zł, wpła-
ty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 
2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego 
– 761,92 zł,. inne wydatki między innymi wy-
wóz odpadów ciekłych ścieków ze studzienek 
kanalizacyjnych – 1361,13 zł. 
Wydatki inwestycyjne plan 1 483 520,66 – 
wykonanie 65 190,00 zł.
1. Przebudowa sieci wodociągowej w m. 
Kowala. Na wykonanie sieci wodociągowej 
w m. Kowali zostały zlecone następujące 
prace:
– inwentaryzacja fi rmie Biuro Usług Geode-
zyjnych „GEOCENTR” Paweł Stępień za któ-
rą poniesiono koszty w kwocie 65 190,00 zł 
zgodnie z umową GKB-2222/475/U/INW/13 
z dnia 19.02.2013 r.
– opracowanie dokumentacji projektowej 
budowlano – wykonawczej firmie – Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowe „ADIR” Spółka zo.o. Wykonawca do 
15.12.2013 wykona dokumentację projek-
tową za kwotę brutto 66 420,00 zł z godnie 
z umową nr GKB – 2222/475/U/PP/13 z dnia 
22 lipca 2013 r.
2. Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej 
na terenie ogródków działkowych w Nowi-
nach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457.
Zlecono opracowanie dokumentacji projek-
towej budowlano-wykonawczej fi rmie – Pro-
jektowanie i nadzory instalacyjne SANIT-
-PRO Sebastian Riabcew. Wykonawca do 
30.11.2013 wykona dokumentację projek-
tową za kwotę brutto 28 000,00 zł z godnie 
z umową nr GKB –2 222/514/U/PP/13 z dnia 
22 lutego 2013 r.
3.Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągo-
wej na terenie ogródków działkowych w No-
winach na działkach nr 456/2 i 533/15. Na 
przebudowę wewnętrznej sieci wodociągowej 
na terenie ogródków działkowych zaangażo-

wano środki w wysokości 47 695,72 zł, zgod-
nie z umową GKB-2232/510/U/12 z dnia 
18 marca 2013 r. na wykonanie przebudowy 
sieci wodociągowej z fi rmą Zakład Wodocią-
gowy Jadwiga Kafar z siedzibą w Wolbórzu 
na kwotę 46.807,64, oraz zgodnie z umo-
wą GKB-2232/510/IN/13 z dnia 18 marca 
2013 r. o nadzór inwestorki z fi rmą Spółka 
„Wodociągi Kieleckie” z siedzibą w Kielcach 
na kwotę 742,07 zł i opłatą za przegląd tech-
niczny wykonany przez Spółkę „Wodociągi 
Kieleckie” za kwotę 146,01 zł.
4.Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na 
terenach byłego zakładu I Cementowni Nowi-
ny i byłej budowy FTG w msc. Nowiny. Na 
przebudowę sieci wodociągowej na terenie 
byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej 
budowy FTG w m Nowiny podpisano umowę 
na prace związane z wykonaniem zadania 
według dostarczonego projektu wykonane-
go w 2012 r. nr GKB-272.2614.511.U.13 
w dniu 15.05.2013 na kwotę 147 372,43 
z fi rmą ROSMOSIS – Wawrzyniak sp. z o.o. 
z siedzibą w Perzycach – umowa w trakcie 
realizacji oraz podpisano umowę na nadzór 
inwestorski z Czesławem Cesarzem na kwo-
tę 2300,00 zł zgodnie z umową nr GKB-
272.2614.511.IN.13 – umowa w  trakcie 
realizacji.
5. Budowa sieci wodn.-kan. grup inicjatyw-
nych – umowa nr GKB-272.529.U.13 zosta-
ła podpisana dnia 1 lipca 2013 r. na kwotę 
195 847,27 zł. z fi rmą Firma Transportowo-
-Handlowo Usługowa „TRANS-KOP” Piotr 
Gwóźdź z siedzibą w Drochowie Górnym oraz 
umowa GKB-272.529.IN.13 z dnia 10 lipca 
2013 r. o nadzór inwestorki z fi rmą Spółka 
„Wodociągi Kieleckie” z siedzibą w Kielcach 
na kwotę 3821,41 zł .
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowi-
ny – trwają prace przygotowawcze do zlecenia 
robót w drugim półroczu 2013 r.
Dział 600 „Transport i  łączność” plan 
2 337 224,00 zł, wykonanie 509 450,00 
zł – 21,80%.
Wydatki bieżące wykonane w tym dziale prze-
znaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy 
dróg gminnych i wysokości 236 300,00 zł. 
W związku z zawartą umową pomiędzy gminą 
Sitkówka-Nowiny a miastem Kielce corocz-
nie przekazywana jest dotacja na organizację 
transportu zbiorowego. dotacja wyniosła – 
208 452,00 zł. 
Wydatki inwestycyjne plan 1 642 320,00 – 
wykonanie 64 698,00 zł.
1. Utwardzenie nawierzchni wewnętrznych 
dróg dojazdowych gminnych na dz. 268/2 
w Bolechowice poniesiono wydatki w kwocie 
64 698,00 zł, z czego 20 048,87 wydat-
kowano z Funduszu Sołeckiego. W ramach 
zadania została wykonana podbudowa drogi 
z gruzu i szlaki zgodnie z umową nr GKB-
-2222/505/U/13 z dnia 14 lutego 2013 r. 
z fi rmą Usługi Transportowo-Sprzętowe Łu-
kasz Gwóźdź z siedzibą w Drochowie Górnym.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala 

Mała – działki nr 675, 638/1, 710/1.
Prace przygotowawcze do zlecenia prac 
w drugim półroczu 2013 r., po uaktualnieniu 
projektu uprawomocnieniu się zgłoszenia prac 
nie wymagających pozwolenia na budowę.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik 
Markowizna. Na przebudowę drogi gminnej 
zaangażowano w  roku 2013 następującą 
kwotę 504 485,97 zł zgodnie z umowami:
– GKB-2232/477/U/12 z dnia 28 września 
2012 r. na kwotę 769 000,00 zł z  firmą 
ŚPRD TRAKT sp.zo.o. z siedzibą w Górkach 
Szczukowskich do wypłaty w 2013 roku 
474 000,00 zł;
– GKB-2222/477/RD/U/13 z dnia 20 czerw-
ca 2013 r. na kwotę 18 385,56 zł z fi rmą 
ŚPRD TRAKT sp.zo.o. z siedzibą w Górkach 
Szczukowskich;
– GKB-2232/477/IN/12 z dnia 8 paździer-
nika 2012 r. na kwotę 15 150,00 zł z  fir-
mą PIiB z siedzibą w Kielcach do wypłaty 
w 2013 roku 12 100,41 zł.
4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny. Prowadzone są kon-
sultacje z Lasami Państwowymi.
5. Budowa dróg gminnych, chodników i par-
kingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 
398/94, 398/92, 398/53, 398/54. Przygo-
towywanie zakresu prac do ogłoszenia prze-
targu na II etap. Ogłoszenie przetargu w  II 
półroczu 2013 r.
6. Budowa ulicy Grabowej w msc. Zgórsko. 
Zlecono opracowanie dokumentacji projekto-
wej budowlano-wykonawczej zgodnie z umo-
wą nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 
2013 r. na kwotę 9225,00 zł z fi rmą Przed-
siębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” 
Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umo-
wa w trakcie realizacji.
7.Budowa ulicy Bukowej w msc. Zgórsko. 
Opracowanie dokumentacji projektowej bu-
dowlano-wykonawczej zgodnie z  umową 
nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 
2013 r. na kwotę 7380,00 zł z fi rmą Przed-
siębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” 
Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umo-
wa w trakcie realizacji.
8. Budowa ulicy Klonowej w msc. Zgórsko. 
Opracowanie dokumentacji projektowej bu-
dowlano-wykonawczej zgodnie z  umową 
nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 
2013 r. na kwotę 7380,00 zł z fi rmą Przed-
siębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” 
Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umo-
wa w trakcie realizacji.
9. Budowa ulicy Wrzosowej w msc. Zgórsko.
Opracowanie dokumentacji projektowej bu-
dowlano-wykonawczej zgodnie z  umową 
nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 
2013 r. na kwotę 9840,00 zł z fi rmą Przed-
siębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” 
Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umo-
wa w trakcie realizacji.
10.Budowa ulicy – działki nr 250/36 i 250/37 
w msc. Zgórsko. Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowlano-wykonawczej zgodnie 
z umową nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 

III

budżet



13Głos Nowin, wrzesień 2013

lutego 2013 r. na kwotę 2952,00 zł z fi rmą 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAG-
BUD” Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach 
– umowa w trakcie realizacji.
11. Budowa ciągów pieszo-jezdnych na tere-
nach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 
w m. Sitkówka – Oczekiwanie na zakończe-
nie prac przez Wodociągi Kieleckie związane 
z przyłączami.
Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 
1 307 964,00 zł, wykonanie 651 967,34 zł 
– 49,85%.
Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej dotację przedmiotową w wysokości 
474 481,98 zł. 
Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny 
nieruchomości gruntowej, wykonanie doku-
mentacji geodezyjnej podziału działek, wyko-
nanie mapy regulującej stan prawny w spra-
wie rozgraniczenia nieruchomości, wypisy 
z rejestru gruntów, opłaty notarialne, i inne – 
10 556,58 zł, opłaty za użytkowanie wieczy-
ste wg decyzji – 9588,78 zł opłaty sądowe, 
koszty komornicze – 3260,00 zł.
W związku z porozumieniem zawartym po-
między PKP S.A. a, gminą Sitkówka-Nowiny 
w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodo-
wania za przejętą nieruchomość wydzieloną 
pod drogę gminną przeznaczonej pod drogę 
o przebiegu Słowik-Markowizna wraz z pra-
wem własności obiektów budowlanych od-
szkodowanie za prawo użytkowania wieczy-
stego wyniosło – 154 080,00 zł. 
Modernizacja budynków socjalnych przy ul. 
Perłowej w gminie Sitkówka-Nowiny – prace 
przygotowawcze do zlecenia prac w drugim 
półroczu 2013 r.
Dział 710 „Działalność usługowa” plan 
208 000,00 zł, wykonanie 10 431,88 zł – 
5,02%.
Wykonane wydatki opracowanie projektu 
zmiany do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, ogłoszenia w prasie 
o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny –10 431,88 zł .
Dział 750 „Administracja publiczna” plan 
5 469 300,00 zł, wykonanie 2 770 749,73 
zł – 50,66%.
W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:
– realizację zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji rządowej – 25 557,00 zł,
– Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych 
za udział w sesjach, komisjach , zryczałtowa-
ne diety dla przewodniczącego Rady Gminy 
i wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady 
Gminy, zakupy rzeczowe – 57 340,80 zł,
– utrzymanie administracji i  urzędu – 
2 512 075,99 zł z tego: wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń – 2 044 766,95 
zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – 35 817,98 zł, zakup usług po-
zostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty 
za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, 
prowizje bankowe, utrzymywanie strony inter-
netowej BIP, przeglądy techniczne samochodu 

służbowego, prace instalacyjne, aktualizacje 
oprogramowań oraz prawa do korzystania 
z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, 
odprowadzanie nieczystości płynnych i inne – 
99 107,31 zł, zakup materiałów biurowych, 
środków czystości, zakup akcesoriów kompu-
terowych, komputerów, licencji oprogramo-
wania, prenumerata czasopism specjalistycz-
nych, dzienników urzędowych, zakup paliwa 
do samochodu służbowego, pieczątek, dru-
karek – 102 034,52 zł, energia elektryczna 
i cieplna, pobór wody – 70 394,79 zł, ekwi-
walent za używanie samochodów prywatnych 
do celów służbowych, wyjazdy służbowe kra-
jowe i zagraniczne 25 056,52 zł, poprawa 
pokrycia dachu budynku UG, konserwacja 
ksero, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za do-
stęp do Internetu, okresowe badania pracow-
nicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie 
pojazdu służbowego i kierowcy, wydatki wy-
nikające z przepisów bhp – 114 971,92 zł. 
Wydatki związane z  promocją gminy – 
63  331,46 zł, Pozostała działalność – 
112 444,48 zł – obejmuje między innymi 
diety sołtysów uczestniczących w sesjach 
Rady Gminy – 6000,00 zł, wydawanie 
Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty 
za usługi teleinformatyczne i  inne wydatki 
– 65 144,18 zł, składki członkowskie: do 
Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy 
Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiej-
skich Rzeczypospolitej Polskiej – 21 756,60 
zł. W dziale tym ujmowane są również wy-
datki związane z poborem podatków obej-
mujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego 
dla inkasentów podatków i opłaty targowej, 
wynagrodzenia związane ze zleceniem dorę-
czenia decyzji wymiarowych – 18 038,26 
zł. Koszty postępowania sądowego związane 
z egzekucją należności – 1505,44 zł.
Wydatki inwestcyjne – plan 107 040,00 zł – 
wykonanie 19 926,00 zł.
Na modernizację budynku Urzędu Gminy 
poniesiono wydatki w kwocie 19 926,00 zł. 
Modernizacja budynku Urzędu Gminy polega-
ła na wykonaniu adaptacji części holu przed 
salą konferencyjną na pom. biurowe i POM. 
magazynku oraz wykonanie pomostów tech-
nologicznych pomiędzy różnymi poziomami 
dachów na budynku Urzędu Gminy wraz 
z instalacją grzewczą rur spustowych zgodnie 
z umową:
– GKB-272.525.U.13 z dnia 19 kwietnia 
2013 r. na kwotę 19 926,00 zł z fi rmą „BUD-
-ART.” Artur Olejarczyk z siedzibą w Górnie;
– GKB-272.527.U.13 z dnia 30 kwietnia 
2013 r. na kwotę 28 000,00 zł z fi rmą „BO-
NUM” M. Chojna z siedzibą w Radlinie – za-
płata w lipcu 2013r. 
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów pań-
stwa, kontroli i ochrony państwa oraz są-
downictwa” – plan 1222,00 zł, wykonanie 
612,00 zł – 50,08%.
Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznacze-
niem otrzymanych dotacji poniesiono na pro-
wadzenie rejestru wyborców – 612,00 zł, 

Dzia ł  754 „Bezpieczeństwo publicz-
ne i  ochrona przeciwpożarowa” – plan 
1 242 409,61 zł, wykonanie 295 075,35 
zł – 19,13%.
Na podstawie porozumienia z Komendą Woje-
wódzką Policji w Kielcach przekazano środki 
fi nansowe na Fundusz Wsparcia Policji środki 
w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem 
na rekompensatę pieniężną na czas służb po-
nadnormatywnych.
Wydatki poniesione na funkcjonowanie 
Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie 
wyposażenia, utrzymania i zapewnienia go-
towości bojowej jednostek ochrony przeciw-
pożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń – 51 107,35 zł, odpis na 
ZFŚS – 415,69 zł, wypłaty ekwiwalentów dla 
członków OSP za udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych i szkoleniowych – 17 455,95 
zł, zakupy materiałowe, w  tym: wyposaże-
nie, paliwo do wozów strażackich, części 
do samochodów, sprzętu pożarniczego i ga-
śniczego, umundurowania, olej opałowy do 
ogrzewania remiz, prenumerata czasopisma 
Strażak, i inne wydatki 75 774,31 zł energia 
elektryczna, pobór wody w budynkach remiz, 
koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie 
OC, NW wozów strażackich, koszty napraw 
i przeglądów rejestracyjnych samochodów 
specjalistycznych, badania lekarskie straża-
ków, obsługa serwisowa kotłowni, monito-
ring, konserwacja i przegląd sprzętu i  inne 
– 48 325,10 zł.
Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 
3008,25 zł.
W związku z sytuacją kryzysową jaka miała 
miejsce w czerwcu 2013 przejście gradobicia 
połączonego nawałnicą deszczu uruchomiono 
środki zabezpieczone w budżecie w rozdziale 
75421 Zarządzanie kryzysowe – w wysokości 
9421,92 zł.
Wydatki inwestycyjne – plan 742 480,00 
– wykonanie 79 566,78 zł.
1. Na przebudowę budynku remizy OSP Wola 
Murowana poniesiono wydatki w  kwocie 
79 526,78 zł.
2. Na budowę wiaty z zapleczem do prze-
chowywania sceny oraz budowa grillowiska 
z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na te-
renie remizy OSP w m. Kowala wydatkowano 
40,00 zł.
Na powyższe zadanie zawarto umowę nr 
GKB-272.524.U.13 z dnia 15 maja 2013 r. 
na kwotę 95.940,00 zł z fi rmą Usługi Stolar-
skie Remontowo-Budowlane Grzegorz Śnioch 
z siedzibą w Woli Morawickiej oraz nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z umową nr GKB-
272.524.IN.13 z dnia 15 maja 2013 r. na 
kwotę 2500,00 z panem Bogusławem Mi-
chalskim.
3. Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-
-Zagrody – prowadzone są konsultacje z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Kielcach odnośnie 
umieszczenia urządzeń rejestrujących na poste-
runku policji znajdującym się w Nowinach.
4. Modernizacja ogrodzenia budynku remizy 
OSP Szewce. Prace przygotowawcze do zlece-
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nia prac w drugim półroczu 2013 r.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 
plan 600 000,00 zł, wykonanie 229 539,07 
zł, - 38,26%.
Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów 
zaciągniętych w  latach ubiegłych w Banku 
Spółdzielczym w Kielcach, PKO S.A., BRE 
BANK S.A. 
Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 
3 102 764,00 zł, wykonanie 1 447 444,98 
zł, - 46,65%.
Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest 
zobowiązana do dokonania wpłaty do bu-
dżetu państwa. Dokonywane miesięcznie 
wpłaty za 2013 rok stanowią łącznie kwotę 
– 1 447 444,98 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 
Wydatki inwestycyjne plan 491 000,00 
1. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP 
w Nowinach. Prace przygotowawcze do zlece-
nia prac w drugim półroczu 2013 r.
2. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej w m. Kowala. W ramach tego 
zadania zostały zlecone prace przygotowaw-
cze związane z dostosowaniem zaprojekto-
wanego placu zabaw na terenie remizy OSP 
Kowala do nowej lokalizacji na terenie Szko-
ły Podstawowej w Kowali zgodnie z umową 
nr GKB- 2222/512/U/13 z dnia 28 lutego 
2013 r. za kwotę 3650,00 zł z fi rmą Biuro 
Usług Inżynieryjno-Technicznych „BIT” z sie-
dzibą w Kielcach.
3. Wymiana nawierzchni Sportowej Hali Wie-
lofunkcyjnej w ZSP w Nowinach przy ul. Gim-
nazjalnej. Prace przygotowawcze do zlecenia 
prac w drugim półroczu 2013 r.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 459 338,72 
zł, wykonanie 60 214,08 zł – 13,11%.
Dotacja dla Samorządowego Zakładu Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej głównie na re-
alizację programów profi laktyki za 2013 r. 
wyniosła 6300,00 zł. W związku z zawartą 
umową w sprawie udzielenia pomocy fi nan-
sowej dla powiatu kieleckiego na realizację 
programu pn „Powiat Kielecki przyjazny 
dla mieszkańców w ograniczaniu skutków 
niepełnosprawności’’ gmina zadeklarowa-
ła kwotę wsparcia fi nansowego wysokości 
6000,00 zł. 
Wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu przeciwdzia łania alkoholizmowi 
określone zostały w Gminnym Programie 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
to: dotacja celowa dla GOK „PERŁA’’ – 
25 219,36 zł, wynagrodzenia dla członków 
gminnej komisji, wynagrodzenia z  tytułu 
umów zleceń między innymi za prowa-
dzenie konsultacji z  zakresu profilaktyki 
i uzależnień w punkcie konsultacyjnym – 
10 290,00 zł, organizacja przedstawień 
i spektakli profi laktycznych dla dzieci i mło-
dzieży w szkołach, dyżury terapeuty punk-
cie konsultacyjnym, badania psychiatry 
i psychologa osób uzależnionych od alko-
holu, wydatki dotyczące utrzymania świe-
tlicy środowiskowej, opłaty sądowe i  inne 
– 12 404,72 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska’’ – plan 2 873 473,29 zł, wyko-
nanie 910 272,28 zł – 31,68%.
Wydatki bieżące.
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze-
nia pracowników utrzymującego porządek 
w miejscowości Szewce Zawada, Kowala, Bo-
lechowice – 13 062,32 zł. 
Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości 
stałych – 8045,00 zł. 
Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konser-
wację oświetlenia ulicznego – 277 573,51 zł. 
Zakup materiałów edukacyjno-szkolenio-
wych z zakresu ochrony środowiska i inne – 
1575,32 zł.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagro-
dzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac 
interwencyjnych i robót publicznych – 490 169,18 
zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych – 35 074,13 zł, zakup oleju opałowego do 
budynku komunalnego – 10 591,00 zł., usługi 
weterynaryjne – znakowanie psów trwałymi trans-
ponderami, wyłapanie bezpańskich psów, bada-
nia wstępne pracowników prac interwencyjnych, 
świadczenia wynikające z zakresu BHP, energia 
elektryczna, wykorzystywana w budynku komunal-
nym, i inne – 34 639,29 zł.
Wydatki inwestycyjne plan – 226  212,90 – 
wykonanie 39 542,53 zł.
1. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. 
Zgórsko dz. 306/15 poniesiono wydatki 
w kwocie 3382,50 zł, wydatek pokryty z fun-
duszu sołeckiego. W  ramach tego zadania 
została wykonana dokumentacja budowlano-
-wykonawcza oświetlenia ulicznego (zgodnie 
z umową nr GKB-2222/507/U/13 z dnia 13 
lutego 2013 r. z fi rmą Pracownia Usług In-
westycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. 
Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach).
2. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. 
Zagrody działki 339/2, 332/4, wydatkowa-
no kwotę 36 160,03 zł, wydatek poniesio-
no z funduszu sołeckiego. W ramach zada-
nia zostało wykonane oświetlenie uliczne na 
działkach nr 339/2 i 332/4 zgodnie z umową 
nr GKB-2222/506/U/13 z dnia 13 lutego 
2013 r. 36 160,03 zł z fi rmą Zakład Usług 
Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z sie-
dzibą w Chęcinach.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejsco-
wości Zgórsko działki nr 254/12, 255/7. Za-
niechanie wykonania zadania ze względu na 
brak zgody na przejście instalacją elektryczną 
nad działkami sąsiednimi przez ich właścicieli.
4. Budowa zasilania elektroenergetycznego 
dla budynku komunalnego nr 16 w miejsco-
wości Sitkówka. Prace przygotowawcze do 
zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.
5. Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO 
w Osiedlu Nowiny – inwestycja do wykonania 
w terminie późniejszym, ponieważ stan tech-
niczny kotłowni pozwala na jej eksploatacje 
do 2016 roku.
6. Wykonanie modernizacji komina na terenie 
po FTG Nowiny wraz z wykonaniem eksper-
tyzy stanu technicznego. Wykonanie eksper-
tyzy stanu istniejącego wraz z  inwentaryza-

cją i projektem oświetlenia przeszkodowego 
na kominach znajdujących się na terenach 
po FTG Nowiny zgodnie z umową nr GKB-
-2222/518/U/13 z dnia 8 marca 2013 r. na 
kwotę 59 655,00 zł z fi rmą „A.S INŻYNIER” 
Aneta Sikora z siedzibą w Kielcach – umowa 
w trakcie realizacji.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego” – plan 3 597 400,00 zł, wykona-
nie 1 896 854,77 zł – 52,73%.
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści i działalności artystycznej, upowszechnia-
nia i kultywowania tradycji kulturalnych i inne 
– 592,25 zł. Pozostałe zadania w zakresie 
kultury obejmują wydatki.
Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA’’ w No-
winach w wysokości – 1 569 333,35 zł.
Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmo-
wało koszty wynagrodzenia pracownika, po-
chodnych od wynagrodzeń – 1174,07 zł, po-
zostałe wydatki – 17 801,05 zł (m.in.: opłaty 
telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, 
zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi 
internetowe, zakup oleju opałowego).
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowinach wyniosła 137 325,00 zł.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to do-
fi nansowanie dla zespołu ,,Bolechowiczanie’’ 
– 1488,00 zł.
Wydatki inwestycyjne – plan 1 241 250,00 – 
wykonanie 169 141,05 zł.
1. Na wykonanie i montaż drewnianej alta-
ny rekreacyjnej obok Świetlicy Wiejskiej w m. 
Szewce wydatkowano kwotę 40,00 zł. Wyko-
nano kompletną wiatę grilową zgodnie z umo-
wą nr GKB-272.524.U.13 z dnia 15 maja 
2013 r. na kwotę 70 110,00 zł z fi rmą Usługi 
Stolarskie Remontowo-Budowlane Grzegorz 
Śnioch z siedzibą w Woli Morawickiej oraz 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr 
GKB-272.524.IN.13 z dnia 15 maja 2013 r. 
na kwotę 2100,00 z panem Bogusławem Mi-
chalskim – zapłata w lipcu 2013 r.
2. Na budowę centrum kulturalno-sportowo-
-rekreacyjnego w Nowinach na projekt wyda-
no 70 602,00 zł. W ramach zadania wyko-
nawca ma wykonać dokumentację projektową 
zgodnie z umową z dnia 20 lutego 2013 r. na 
kwotę 720 780,00 zł z fi rmą RODAK&JAŻ-
DŻYK Pracownia Projektowa „Rogal-projekt” 
AUH S.C. z siedzibą w Radomiu – umowa 
w trakcie realizacji.
3. Na budowę boiska wielofunkcyjnego 
w m. Szewce wydano 98 499,05 zł, z cze-
go 47  486,19 wydatkowano z  funduszu 
sołeckiego. W  ramach tego zadania zosta-
ła wykonana nawierzchnia z  tartanu wraz 
z osprzętem sportowym typu kosze do gry 
w  koszykówkę oraz słupki i  siatki do gry 
w piłkę siatkową zgodnie z umową nr GKB 
– 2222/509/U/13 z dnia 18 marca 2013 r. 
z fi rmą Central Kort Nawierzchnie Sportowej 
Aleksander Michałowski z siedzibą w Lublinie 
oraz na nadzór inwestorski zgodnie z umową 
nr GKB – 2222.509.P.U.13 z dnia 15 kwiet-
nia 2013 r. z panem Zbigniewem Królem za-
mieszkałym w Kielcach.
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Dział 926 „Kultura fi zyczna i sport” – plan 
315 400,00 zł, wykonanie 176 276,27 zł, 
– 55,89%.
W ramach działu przekazano dotacje:
– celową w wysokości 31 000,00 zł dla 
Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUT-
SAL-Nowiny
– celową w wysokości 37 000,00 zł dla 
Gminnego Klubu Sportowego Nowiny
W związku z postępowaniem w trybie konkur-
su na opracowanie koncepcji architektonicz-
nej dla zadnia inwestycyjnego pn. „Budowa 
centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego” 
poniesiono kwotę w wysokości 28 597,50 zł. 
Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców 
oraz pochodnych – 78 178,77 zł. Inne wy-
datki w tym zakup nagród na imprezę sporto-
wą, na zawody – 1500,00 zł.
Wydatki inwestycyjne – plan 300 000,00 – 
wykonanie 0,00 zł.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku 
krytej pływalni „Perła”. Prace przygotowawcze 
do zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.
Zgodnie z uchwałą nr RG -XXV/206/12 Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 
r. wydatki zaplanowane w budżecie na 2012 
r. na realizację zadań inwestycyjnych, które nie 
wygasły z upływem roku budżetowego i przewi-
dziane były do realizacji w ostatecznym terminie 
do 30.06.2013 r. stanowiły źródło fi nansowania 
następujących zadań inwestycyjnych: przebudo-
wa budynku remizy OSP Wola Murowana plan 
209 401,99 wykonano 209 401,99 zł.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 
zadania gminy w zakresie pomocy społecznej 
zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zle-
conych z zakresu administracji rządowej na 
podstawie ustaw. Na plan wydatków GOPS na 
2013 rok w kwocie 4 191 791,00 zł zrealizo-
wano 2 024 897,48 zł. tj. 48,31%. Wykona-
nie wydatków w I półroczu 2013 r. Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowi-
nach przedstawia się następująco:
Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi”.
Wykonanie planu w rozdziale 85154 na dzień 
30.06.2013 r. wynosi 1281,68 co stanowi 
98,67% wykonania planu, w tym wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1281,68 
zł, stanowiące wypłatę dodatkowego wyna-
grodzenia rocznego dla pracowników realizu-
jących Gminy Program Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.
Dział 852 „Pomoc Społeczna”.
Plan wydatków zakresu pomocy społecznej na 
dzień 30.06.2013 r. 4 013 152,00 zł, wyko-
nanie wydatków wyniosło 2 006 275,80 zł 
co stanowi 49,99% wykonania planu. 
Wydatki na zadania własne, które łącznie wy-
niosły 971 577,61 zł, pokryte zostały ze środ-
ków własnych 647 903,88 zł oraz z dotacji 
z budżetu państwa w kwocie 323 673,73 
zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone 
w kwocie 1 034 698,19 zł fi nansowane są 

wyłącznie z otrzymanych dotacji. 
W ramach działu 852 wykonywane zostały 
zadania.
Zadania zlecone, fi nansowane są w całości 
z budżetu państwa na dzień 30.06.2013 r. 
wyniosły 1 034 698,19 co stanowi 47,46% 
wykonania planu. 
Wydatki z  zakresu zadań zleconych ujęte 
w rozdziale 85212 obejmowały:
– wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń 
społecznych od świadczeń 990 416,90 zł.
Średnio miesięcznie wypłacanych jest świad-
czeń rodzinnych dla 409 rodzin.
Średnio miesięcznie z funduszu alimentacyjne-
go wypłacanych jest dla 75 rodzin, 99 osób.
– wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracow-
nika prowadzącego obsługę tych świadczeń 
i funduszu alimentacyjnego za okres I półro-
cza wyniosło – 22 334,05 zł.
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych i fun-
duszu alimentacyjnego – 7378,44 zł.
85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 
– 3088,80 zł.
85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne 
dla 1 dziecka – 2880,00 zł.
85295 – w ramach pomocy fi nansowej Rzą-
dowego Programu Wspierania Niektórych 
Osób Pobierających Świadczenia Pielęgna-
cyjne zostało objętych pomocą 14 osób – 
8600,00 zł
Zadania własne fi nansowane w części z bu-
dżetu państwa na dzień 30.06.2013 r. wy-
niosły 971 577,61 zł co stanowi 53,01% 
wykonania planu. 
W dziale tym wydatki obejmowały:
– opłaty za pobyt podopiecznych w Domach 
Pomocy Społecznej w  rozdziale 85202 
w pierwszym półroczu wyniosły 52 233,03 
zł. Do końca I półrocza procent wykona-
nia wydatków wynosił 43,53% planu. Na 
II półrocze planowane są wyższe wydatki, 
ponieważ zwiększa się ilość podopiecznych 
w Domu Pomocy Społecznej o 4 osoby.
– pokrycie kosztów utrzymania dzieci prze-
bywających w  rodzinie zastępczej wynosi 
281,03 zł. Koszty dotyczą 1 dziecka.
Wykonanie planu w rozdziale 85206 Asystent 
rodziny wynosi 4151,70 co stanowi 8,97% 
wykonania planu. 
Zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane 
w rozdziale 85214, 85216 i 85295 fi nan-
sowane ze środków własnych – 450 867,15 
zł w tym:
– zasiłki okresowe przyznano dla 60 pod-
opiecznych,
– zasiłki stałe fi nansowane w całości z dotacji 
z budżetu państwa, gdzie udzielono pomocy 
dla 32 osób,
– zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe 
zrealizowane były zarówno w formie rzeczo-
wej, jak i pieniężnej. Przyznano łącznie po-
moc dla 110 rodzin.
– pomoc w zakresie dożywiania, gdzie po-
mocą objętych zostało 655 osób w  tym: 
163 rodzin i 424 osób w formie pieniężnej, 
świadczenia rzeczowe 59 rodzin w tym 85 

osób oraz 143 dzieci z 79 rodzin w formie 
posiłków w szkołach oraz 3 osoby dorosłe 
korzystające z posiłków. W ramach progra-
mu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
otrzymujemy 60% wydatkowanych środków 
z budżetu państwa – o tak wysokim dofi nan-
sowaniu zadecydował udział środków fi nanso-
wych gminy na ten cel;
– dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 któ-
rych średnio miesięcznie wypłaconych jest 59 
szt. wyniosły do 30.06.2013 r. – 37 240,70 zł.
Funkcjonowanie GOPS ujęte w  rozdzia-
le 85219 kosztowało łącznie w pierwszym 
półroczu 359 979,55 zł, w  tym wynagro-
dzenia i  pochodne pracowników GOPS – 
318 318,97 zł.
Na usługi opiekuńcze ujęte w  rozdziale 
85228 wydano łącznie 35 585,21 zł, są to 
koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowni-
ków zatrudnionych na umowę zlecenie w ra-
mach usług opiekuńczych, gdzie objęto opie-
ką 17 osób.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 
w kwocie – 6964,18 zł.
W rozdziale 85220 Ośrodki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki 
interwencji kryzysowej poniesione zostały wy-
datki za pobyt 10 podopiecznych w schroni-
sku dla bezdomnych – 23 825,06 zł.
85415 „Pomoc materialna dla uczniów”
W ramach tego działu zostały wypłacone za-
siłki szkolne dla 34 uczniów po 510,00 zł. 
W tym kwota dotacji wynosiła 13 244,00 zł, 
wkład własny 4 096,00 zł.
85395 „Pozostała działalność”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz 
szósty realizuje ze środków unijnych projekt 
„Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pra-
cownikiem” o wartości 160 000,00 zł, w tym 
16 801,00 zł to wkład własny a 143 199,00 
zł to środki unijne oraz środki z budżetu pań-
stwa. W  ramach programu POKL zostaną 
zorganizowane: szkolenia m.in.: „Obsługa 
wózka widłowego”, „Kosmetyczka/wizażyst-
ka”, „Pracownik administracyjno- biurowy”; 
Każdy z uczestników weźmie udział mini-
mum w dwóch szkoleniach. A także odbędą 
się warsztaty i doradztwo w tym „Organizacja 
Ognisk Opiekuńczych wg „Warsztaty Aktywi-
zacyjne i Nauka Autoprezentacji”; „Wsparcie 
Doradcy Zawodowego i Doradcy do spraw 
własnej działalności gospodarczej”; „Obsługa 
komputera i aplikacji biurowych w stopniu 
średniozaawansowanym lub podstawowym”; 
„Internet w pracy zawodowej”. Do projektu za-
kwalifi kowanych zostało 20 osób, w tym 11 
kobiet i 9 mężczyzn. Okres realizacji programu 
to 1.01.2013 do 31.12.2013 r. Z ww. dotacji 
w I półroczu nie zostały wydane żadne środki.
GOPS na dzień 30 czerwca 2013 r. nie po-
siadał żadnych zobowiązań wymagalnych. 
W 2013 r. GOPS realizuje jedynie wydatki 
bieżące. 

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Ze-
spół Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półro-
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czu 2013 wykonał ogółem wydatki w kwo-
cie 785  245,46 zł przy rocznym planie 
1 842 000,00 zł, co stanowi 42,63% planu.
Największy udział wykonania miały wydatki na:
– wynagrodzenia i pochodne pracowników ze-
społu, dowozu i orkiestry – 454 980,81 zł 
(57,94%);
– zakup us ług pozosta łych w  kwocie 
277 641,95 zł (35,36%), w tym:
 • dowóz uczniów do szkół, oraz na zajęcia 

pozalekcyjne, przewozy członków orkiestry 
na próby i koncerty – 224 482,64 zł

 • obsługa programu płacowego, obsługa 
informatyczna, BHP, monitoring, prowizje 
bankowe – 5664,49 zł,

 • nauka gry na instrumentach przez kapel-
mistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyży-
wienie członków orkiestry przebywających 
na warsztatach muzycznych w okresie ferii 
zimowych – 47 494,82 zł;

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 
8838,08 zł (1,12%), w tym: 
 • materiały biurowe, szkoleniowe, prenume-

rata prasy, druki, śr. czystości, pieczątki, ak-
cesoria komputerowe, tonery - 5 287,15 zł,

 • instrumenty i akcesoria muzyczne, utwo-
ry muzyczne – 3 550,93 zł;

– refundację kosztów dotacji na dzieci za-
mieszka łe w  gminie Sitkówka-Nowiny 
a uczęszczające do niepublicznych przed-
szkoli poza terenem gminy – 21 654,80 zł 
(2,76%); 
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych – 11 313,97 zł (1,44%).
Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwo-
cie 10 815,85 zł (1,38%) miały wydatki na: 
świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remon-
towych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, po-
dróże służbowe, szkolenia pracowników.
W  I półroczu 2013 r. Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli nie poniósł wydatków mająt-
kowych. Najwyższy poziom wykonania mia-
ły wydatki na refundację kosztów dotacji na 
dzieci zamieszkałe w gminie Sitkówka-Nowi-
ny uczęszczające do niepublicznych przed-
szkoli spoza terenu gminy, co spowodowane 
było tym, że na etapie ustalenia planu fi nan-
sowego wydatków brak było wytycznych co 
do tego rodzaju wydatków. 
Na dzień 30.06.2013 r. Zespół nie posia-
dał zobowiązań wymagalnych. W I półroczu 
2013 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie 
poniósł wydatków majątkowych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę Szko-
łę Podstawową w Nowinach.
Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. 
wyniosło 2  415  634,78 zł, przy planie 
4 315 100,00 zł tj. 55,98% planu, w tym 
największy udział wykonania miały wydatki na: 
– wynagrodzenia i pochodne – 1 877 125,07 
zł (77,71%); 
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych – 149 028,02 zł (6,17%)
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu 

BHP – 101 487,12 zł (4,20%);
– energię elektryczną i wodę, centralne ogrze-
wanie – 87 656,23 zł (3,63%); 
– zakup środków żywności – 68 253,57 zł 
(2,82%); 
– zakup usług pozostałych, w  tym głównie 
korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz 
śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa pro-
gramów płacowego i fi nansowo-księgowego, 
prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, 
czyszczenie przewodów kominowych, abona-
ment na licencję zabezpieczającą sieć Interne-
tową, dofi nansowanie do studiów nauczycieli 
oraz inne drobne usługi – 59 622,54 (2,47%);
– zakup materiałów i wyposażenia, w  tym 
środki czystości, materiały biurowe, szkolenio-
we, remontowe, prenumerata prasy, urządze-
nie wielofunkcyjne, migomat, zestaw mikro-
fonów, tonery, druki, programy komputerowe 
i licencje, krzesła uczniowskie, sprzęt kompu-
terowy i elektroniczny, szkolenia nauczycieli, 
rolety okienne – 48 983,46 (2,03%).
– wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo 
dobre wyniki w nauce w kwocie 13 750,00 
zł (0,57%).
Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwo-
cie 9728,77 zł (0,40%) miały wydatki na 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek, zakup usług remontowych, tele-
komunikacyjnych, podróże służbowe (dele-
gacje). Szkoła Podstawowa w Nowinach na 
dzień 30.06.2013 r. nie miała zaległości oraz 
zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Szko-
łę Podstawową w Bolechowicach.
Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. 
wynios ło 918  166,89 z ł przy planie 
1 679 530,00 tj. 54,67%, w tym największy 
udział wykonania miały wydatki na:
– wynagrodzenia i pochodne – 656 204,99 
zł (71,47%);
– materiały i wyposażenie, w tym głównie za-
kup oleju opałowego (56 822,92 zł), środki 
czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, re-
montowe, prenumerata prasy, tonery, sprzęt 
multimedialny, muzyczny, komputerowy, me-
ble m.in. krzesła – 102 687,73 zł (11,18%);
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych – 52 669,84 zł (5,74%); 
– zakup usług pozostałych, w tym korzysta-
nie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, 
odprowadzanie ścieków, obsługa programów 
płacowego i  finansowo-księgowego, BHP, 
abonament RTV, usługi cateringowe dla dzie-
ci z oddziału przedszkolnego, prowizje ban-
kowe, szkolenia nauczycieli – 37 813,49 zł 
(4,12%);
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i miesz-
kaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia 
z zakresu BHP – 35 902,94 zł (3,91%);
– energię elektryczną i wodę – 12 916,45 zł 
(1,41%). 
Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwo-
cie 15 681,45 zł (1,71%) miały wydatki na 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek, zakup usług remontowych, zdrowot-
nych, telekomunikacyjnych, internetowych, 
podróże służbowe (delegacje), szkolenia ob-
sługi, ubezpieczenia mienia szkoły. 
W  zakresie wydatków bieżących szko-
ła poniosła także wydatki na stypendia 
dla uczniów za bardzo dobre wyniki w na-
uce oraz osiągnięcia artystyczno-sporto-
we w kwocie 4290,00 zł, które stanowiły 
(0,46%) wykonania globalnego planu wydat-
ków. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 
na dzień 30.06.2013 r. nie miała zaległości 
i zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę Szko-
łę Podstawową w Kowali.
Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. 
wyniosło 921 095,95 zł przy planowanych 
1 607 340,00 tj. 57,31%, w tym największy 
udział wykonania miały wydatki na: 
– wynagrodzenia i pochodne – 670 709,22 
zł (72,82%);
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju 
opałowego (72 987,17 zł), środków czystości, 
materiałów remontowych, biurowych, mebli, 
prenumerata prasy – 89 967,00 zł (9,77%);
– zakup usług pozostałych, w  tym głównie 
korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa 
programów płacowego i  finansowo-księgo-
wego, BHP, monitoring, dofinansowanie do 
studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, wy-
wóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje 
bankowe, usługa cateringowa dot. żywienia 
uczniów, usługi kominiarskie, a także wydatki 
dotyczące zakupu biletów lotniczych (Come-
nius nr 2) – 50 149,90 zł (5,44%)
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych – 46 952,98 zł (5,10%); 
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu 
BHP – 35 766,95 zł (3,88%);
– energię elektryczną i wodę – 11 078,12 zł 
(1,20%).
Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwo-
cie 16 471,78 zł (1,79%) miały wydatki na: 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek, zakup usług remontowych (obsługa 
kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkol-
nego), zakup usług zdrowotnych, telekomuni-
kacyjnych, internetowych, podróże służbowe 
krajowe (delegacje), podróże zagraniczne pro-
jektu unijnego „Comenius 2” oraz stypendia 
dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.
W pierwszym półroczu 2013 roku w ramach 
ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła 
poniosła także wydatki na realizację projek-
tów unijnych:
– „Comenius nr 2” – wydatki o łącznej kwocie 
12 657,06 zł objęły diety zagraniczne i opłaty 
za bilety lotnicze do Norwegii. 
– „Mali Kowalanie” – wydatki o łącznej kwo-
cie 4800,00 zł dotyczyły nauki tańca.
W pierwszym półroczu 2013 r. szkoła nie 
poniosła wydatków majątkowych. Na dzień 
30.06.2013 rok szkoła nie posiadała zaległo-
ści i zobowiązań wymagalnych.
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10. Wydatki wykonane przez jednostkę Ze-
spół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. 
wynios ło 2   739   131,55 z ł ,  a   plan 
5 240 910,00 zł. tj. 52,26% planu. Najwięk-
szy udział wykonania miały wydatki na: 
– wynagrodzenia i pochodne – 2 080 867,24 
zł (75,97%); 
– zakup materiałów i wyposażenia, w  tym 
głównie oleju opałowego (166 406,81 zł), 
środków czystości, mebli, materiałów remon-
towych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzę-
tu komputerowego, elektronicznego, tonerów 
– 251 980,67 zł (9,20%);
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych pracowników i  emerytów– 
128 386,69 zł (4,69%); 
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu 
BHP – 121 206,73 zł (4,42%); 
– zakup usług pozostałych, w tym korzysta-
nie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, 
odprowadzanie ścieków, obsługa progra-
mów płacowego i  finansowo-księgowego, 
BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, 
dozór techniczny, szkolenia nauczycieli – 
78 348,61zł (2,86%);
– energię elektryczną i wodę – 60 317,99 zł 
(2,20%).
Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwo-
cie 18 023,62 zł (0,66%) miały wydatki na: 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek, zakup usług remontowych, zdrowot-
nych, telekomunikacyjnych, internetowych, 
podróży służbowych (delegacji), szkolenia 
pracowników obsługi. W pierwszym półroczu 
2013 roku szkoła poniosła wydatki majątko-
we w kwocie 34 000,00 zł na utworzenie 
ogrodzenia kortu tenisowego.
Realizacja dochodów i wydatków w okresie 
od stycznia do czerwca 2013 r. przebiegała 
zgodnie z planem, choć nie na każdym para-
grafi e wydatki oscylowały w granicach 50% 
wykonania planu. Wiąże się to ze specyfi ką 
funkcjonowania placówki oraz z tym, że po-
szczególne dochody i wydatki odbywają się 
lub zwiększają w różnych okresach.
Zespó ł Szkó ł Ponadpodstawowych na 
30.06.2013 r. nie posiadał zaległości oraz 
zobowiązań wymagalnych.

11. Wydatki wykonane przez jednostkę 
Przedszkole Samorządowe w Nowinach.
Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. 
wyniosło 1  440  507,77 zł, przy planie 
2 703 100,00 zł tj. 53,29% planu, w tym 
największy udział wykonania miały wydatki na: 
– wynagrodzenia i pochodne – 1 055 405,31 
zł (73,27%),
– zakup środków żywności – 104 293,06 zł 
(7,24%),
– energię elektryczną, centralne ogrzewanie 
i wodę – 87 475,50 zł (6,07%)
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych – 76 565,47 zł (5,32%),
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla na-

uczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 
49 066,04 zł (3,41%),
– zakup usług pozostałych, w tym korzystanie 
przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowa-
dzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowi-
zje bankowe, szkolenia nauczycieli, czyszczenie 
urządzeń sanitarnych, usługi kominiarskie, ga-
stronomiczne dla dzieci w Szewcach, czyszczenie 
separatora kuchennego – 29 567,05 zł (2,05%),
– materiały i wyposażenie w tym, środki czy-
stości, materiały szkoleniowe, remontowe, biu-
rowe, prenumerata czasopism, tonery, meble, 
sprzęt komputerowy – 26 173,45 zł (1,82%),
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych – 1367,00 zł 
(0,09%).
Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 
10 594,89 zł (0,73%) miały wydatki na: za-
kup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią-
żek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomu-
nikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników 
obsługi, delegacje i ryczałt samochodowy.
W pierwszym półroczu 2013 r. przedszkole 
nie poniosło wydatków majątkowych. Przed-
szkole Samorządowe w Nowinach na dzień 
30.06.2013 r. nie miało zaległości oraz zo-
bowiązań wymagalnych. Wystąpiły natomiast 
„nadpłaty” tzw. odpisy z tytułu żywienia dzieci 
za okres ich nieobecności w przedszkolu za 
czerwiec 2013 r. na łączną kwotę 7307,50 zł.

12. Wydatki wykonane przez jednostkę 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowi-
nach.
Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. 
wynios ło 392  211,01 z ł przy planie 
828 327,00 zł tj. 47,35% planu. Największy 
udział wykonania miały wydatki na:
– wynagrodzenia i pochodne – 271 868,60 
zł (69,32%),
– zakup środków żywności – 74 053,83 zł 
(18,88%), w tym:
 • środki żywności na obiady szkolne – 

31 819,15 zł,
 • środki żywności dla gości – 42 234,68 zł,
– zakup usług pozostałych, w  tym głównie 
pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa 
BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, 
sanepidu, opłaty za reklamę schroniska – 
15 606,55 zł (3,98%),
– materiały i wyposażenie, w  tym głównie 
środki czystości, artykuły remontowe, sani-
tarne, materiały techniczne i  reklamowe – 
11 868,19 zł (3,02%),
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych – 8204,48 zł (2,09%),
– świadczenia z  zakresu BHP, tj. odzież 
i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 
2673,98 zł (0,68%),
– zakup usług telekomunikacyjnych, w tym 
telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 
2464,80 zł (0,63%),
– zakup usług remontowych, w  tym kon-
serwacje wind, sprzętu ppoż. – 2024,28 zł 
(0,52%),
– szkolenia pracowników, w  tym szkolenia 
z zakresu BHP i ppoż. – 1550,00 zł (0,39%),

– podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt 
samochodowy – 1242,30 zł (0,32%),
– zakup usług zdrowotnych, w  tym bada-
nia profi laktyczne pracowników – 654,00 zł 
(0,17%).
W pierwszym półroczu 2013 r. schronisko nie 
poniosło wydatków majątkowych. Realizacja 
dochodów i wydatków w okresie od stycznia 
do czerwca 2013 r. przebiegała zgodnie z pla-
nem, pomimo iż wykonanie wydatków nie 
osiągnęło 50% planu, co wiąże się z bardziej 
wzmożonymi wydatkami w określonych okre-
sach czasowych, zwłaszcza w okresie waka-
cyjnym (zwiększona liczba grup przebywają-
cych w schronisku). Na dzień 30.06.2013 r. 
schronisko nie posiadało zobowiązań wyma-
galnych.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE
W okresie I półrocza 2013 roku w gminie Sit-
kówka-Nowiny funkcjonował jeden zakład bu-
dżetowy, który rozlicza się z budżetem gminy 
wynikiem fi nansowym. Ponieważ uzyskiwane 
przychody nie pokrywały kosztów działalności 
zakład otrzymywał dotacje przedmiotowe. 
Informacja o zakładzie budżetowym została 
sporządzona na podstawie złożonych spra-
wozdań.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej
Przychody zaplanowane na 2013 rok w wy-
sokości 3 747 451,00 zł. wykonano na kwo-
tę 1 857 756,89 zł. co stanowi 49,57%. 
Głównym źródłem przychodów były wpływy 
z usług. Na plan roczny 2 591 487,00 zł wy-
konano 1 340 280,17 zł. tj. 51,72% planu.
Zakład otrzymał dotację przedmiotowe 
w kwocie netto 474 481,98 zł, od której nali-
czono podatek VAT w wysokości 2017,04 zł.
Plan kosztów na 2013 rok wynosił 3 706 976 
zł, a wykonanie 1 558 241,62 zł tj. 42,04%. 
Ponadto zapłacono podatek dochodowy od 
osób prawnych w wysokości 200,00 zł.
Znaczną grupę kosztów stanowią pochod-
ne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 
522 108,37 zł oraz zakup materiałów i wy-
posażenia w kwocie 521 052,49 zł i zakup 
usług pozostałych 384 622,55 zł.
Na dzień 30.06.2013 roku ZGKiM po-
siadał należności wymagalne w  kwocie 
1 082 811,38, zł z tytułu dostawy usług dla 
lokatorów i właścicieli mieszkań.
ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagal-
nych.
IV WYNIK FINANSOWY 
Uchwała budżetowa po zmianach przewi-
duje nadwyżkę w kwocie 1 200 000,00 zł. 
W I półroczu 2013 r. budżet zamknął się nad-
wyżką w kwocie 345 201,47 zł.
Na dzień 30.06.2013 roku gmina posiada 
zadłużenie w kwocie 10 400 000,00 zł z ty-
tułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z ty-
tułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 
2 450 000,00 zł. Gmina nie planowała i nie 
realizowała przychodów z tytułu zaciąganych 
kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i porę-
czeń.

VIII

budżet
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kultura

Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. MKS NEPTUN Końskie 8 21 24:8

2. GKS Rudki 7 16 9:3
3. SPARTA Dwikozy 7 16 17:9
4. GKS Nowiny 7 13 16:9
5. MORAVIA Morawica 7 11 18:12
6. LZS Samborzec 7 10 13:12
7. SAMSON Samsonów 7 10 11:11
8. NIDZIANKA Bieliny 7 9 14:11
9. PIAST Stopnica 8 9 13:16
10. ZENIT Chmielnik 8 9 12:23
11. GRÓD Ćmińsk 7 8 12:12
12. STAL Kunów 7 8 10:9
13. STAR Starachowice 8 7 13:20
14. ASTRA Piekoszów 7 7 11:14
15. KAMIENNA Brody 7 7 7:11
16. SOKÓŁ Rykoszyn 7 3 5:25

Tabela klasy okręgowej (23.09.2013 r.), źródło: ŚZPN

GKS Nowiny

W KOWALI
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włą-
czyli się w zainicjowaną przez prezydenta 
Polski – Bronisława Komorowskiego ogólno-
polską akcję głośnego czytania narodowych 
dzieł. W  tym roku 7 IX w wielu miejscach 
naszego kraju zabrzmią utwory Aleksandra 
Fredry.
W przesłaniu czytamy: „Aleksander Fredro 
jest obecny w świadomości Polaków od po-
koleń. Jego utwory poznajemy już jako dzieci 
– któż z nas nie zna bajki Paweł i Gaweł – po-
tem omawiamy je w szkole, wracamy do nich 
jako ludzie dorośli. Mówimy Fredrą, znamy 
jego bohaterów, to wyróżnia nas jako obywa-
teli tego samego narodu”. Mija bowiem 220 
lat od narodzin twórcy.
My zorganizowaliśmy tę akcję z  jednodnio-
wym wyprzedzeniem, by umożliwić dzieciom 
wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu wspól-
nie z rodzicami. W piątek – 6 IX na górnym 
korytarzu zgromadzili się wszyscy uczniowie 
wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły. 
Szóstoklasiści, piątoklasiści i czwartoklasi-
ści przedstawili własne interpretacje „Paw-
ła i Gawła”, „Małpy w kąpieli” i „Bajeczki 
o osiołku”. Cała akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem słuchaczy.

W ZESPOLE 
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Na „Narodowe Czytanie”. Przybyło łącznie 40 
uczniów i nauczycieli. Wszyscy zebrani czy-
tali fragmenty wybranych dzieł Aleksandra 

Fredry. Wśród prezentowanych należy wymie-
nić takie tytuły jak: „Zemsta” „ Dożywocie”, 
„Pan Jowialski”, „Śluby panieńskie”, „Damy 
i huzary”, „Trzy po trzy”. Popularnością wśród 
czytających cieszyły się również wiersze, któ-
re pamiętamy z dzieciństwa. Młodzież naszej 
szkoły z entuzjazmem przystąpiła do II edycji 
Narodowego Czytania, a dowodem tego była 
miła atmosfera, jaką wszyscy obecni stwo-
rzyli. Uczestnicy podkreślili rangę tego przed-
sięwzięcia odświętnym ubiorem. Sobotnie 
czytelnicze wyzwanie zorganizowali nauczy-
ciele poloniści: Krystyna Banasik-Gajos, Lidia 
Kuta, Anna Łukasiewicz, Beata Więckowska-
-Sobańska oraz nauczyciele – bibliotekarze: 
Agnieszka Śliwa i Jolanta Wykurz.

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W klimat czasów, w których żył Fredro wpro-
wadziła obecnych gości prezentacja multi-
medialna opowiadająca o czasach i postaci 
bohatera spotkania. Wkład techniczny w jej 
artystyczną oprawę przygotował czytelnik bi-
blioteki Andrzej Szyba. W czasie spotkania 
recytowaliśmy kilka wierszy, np. „Nasza Oj-
czyzna”, „Trzeba by”, „Kat i łotr”, „Osiołkowi 
w żłoby dano”. Rodzeństwo Łukasz i Patrycja 
Zwierzchowscy czytało wiersze – bajki dla 
dzieci. Weronika Zygmunt przeczytała wspo-
mnienia „Trzy po trzy”, a Klaudia Moskal 
wiersz „Paweł i Gaweł”. 
Piękny gawędziarski styl pisarza i realia XIX 
wieczne były dla nas wszystkich, pomimo 
upływu czasu zrozumiałe. Wśród dorosłych 
recytatorów był te obecny Henryk Skowerski. 
Czytał wiersze Fredry oraz własne nawiązują-
ce do tematyki utworów pisarza. W bibliotece 

nie zabrakło też herbaty i ciasta, aby wspo-
móc ducha i ciało obecnych.

BOLECHOWICE
Nasza szkoła przyłączając się do tego jakże 
ważnego dla nas – Polaków przedsięwzię-
cia, zorganizowała uroczysty apel z udziałem 
przedszkolaków, uczniów i wszystkich pra-
cowników naszej placówki, w czasie którego 
czytane i  recytowane były dzieła wybitnego 
polskiego komediopisarza. I tak dzieci miały 
okazję wysłuchać „Bajki o osiołku” i utworu 
pt. „Koguty” w oryginalnej interpretacji pani 
Anny Koprowskiej dzielnie wspomaganej przez 
uczniów uczęszczających na zajęcia świetlico-
we. Teatrzyk kukiełkowy przygotowany przez 
„świetliczków” rozbawił wszystkich do łez. Bo-
haterowie wierszy Fredry: Koguty, Osiołek i In-
dyk uczyli nas jak nie należy postępować. Jako 
kolejne zaprezentowały się dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Spośród wielu czytanych 
utworów największy aplauz wzbudziło wykona-
nie „Pawła i Gawła” (grupa 5-cio i 6-ciolatków) 
oraz „Małpy w kąpieli” (grupa 4-latków), które 
zilustrowane zostały przez nich mistrzowską 
inscenizacją. Obserwowaliśmy jak uśmiech-
niętymi twarzami przedszkolaki wykrzykiwały: 
„Wolnoć Tomku w swoim domku”.

Justyna Wielgus
Marzanna Krajewska

Anna Łukasiewicz
Beata Januchta

Aleksander Fredro bliżej nas
Dzieła Aleksandra Fredry rozbrzmiewały we wrześniu 2013 r. we wszystkich 
zakątkach gminy Sitkówka-Nowiny. Czytanie utworów Fredry odbywało się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz 
w szkołach podstawowych w Bolechowicach, Kowali i Nowinach.

Czytanie Fredry w bibliotece ZSP w NowinachCzytanie Fredry w bibliotece ZSP w Nowinach
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Witamy na świecie
W sierpniu 2013 r. na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny przyszli na świat:
Bartłomiej Krzysztof – zam. Nowiny
Franciszek Zbigniew – zam. Bolechowice
Jan – zam. Nowiny
Iga – zam. Zawada
Julia Anna – zam. Nowiny

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy!

W słonecznym oknie

Upały minęły wraz z latem,
Nadeszła jesień sucha
Jesień przedwczesna, chłodna i mglista.
Słychać zza szyby chłód spadających listków,
Piękno przyrody podziwiam przez okno
A widok z niego szeroki, szeroki.
W pobliżu domu stoi jarzębinka
Strojna w korale, polna to dziewczynka.
Kiściami owoców, jakby do mnie kiwa,
A przy tej suchości, taka urodziwa.
Dalej trochę, brzoza dorodna,
Siwa, do mnie podobna,
Rozpuściła warkocze.
W biało – czerwonej sukni z wieńcem,
Gwiazd u czoła, do nieba szczerbiocze,
Do innych swych sąsiadów,
Zda się nawet woła:
„Patrzcie, patrzcie, jaki Pan Bóg jest dobry, jaki wielki”
Gdy przez kilkanaście dni
Straszna susza trwała
Rośliny były spragnione wody choć kropelki.
Myśl o chwili kiedy przyjdą deszcze
Bo po takim strasznym skwarze,
Deszcze idą z burzą w parze,
Z huraganem, nawałnicą, piorunami.
Dla żywiołu tego myśmy zabawkami.
Stało się inaczej, przychodzi ochłodzenie.
Ale by się przydał deszcz spokojny
Który by nam i ziemi przyniósł ożywienie,
Bardzo Cię Boże o deszcz prosimy.
A po deszczu znów lud boży
Wyszedłby na pole
By orać i siać i ziemniaki kopać
Uprawiać tę własną rolę.

Henryka Brzoza

kultura

Zdrowym być

Dobrze poznaj swoje ciało,
sygnałów daje ci niemało.
Nie próbuj ich lekceważyć,
na zdrowiu mogą zaważyć.
Dużo ruchu zażywaj,
zdrowo się odżywiaj.
Pij mineralną wodę,
dobrą na każdą pogodę.
Walcz z nadwagą,
nie z łazienkową wagą.
Od używek stroń,
przed obciążeniami organizm broń.
Nie stresuj się bez powodu,
lepiej wyjdź do ogrodu.
Łap szczęście całymi garściami,
nie martw się niepowodzeniami.
Bądź zawsze sobą,
miłą i sympatyczną osobą.

Lidia Jędrocha

Wrzesień

 Wrzesień już się ściele,
 liliowym kobiercem.
 Jesień go maluje,
 farby nie żałuje.
Wrzesień – od wrzosu wziął imię,
chwali się nim wszędzie.
Lecz popatrzmy mili,
co dalej będzie.
 Wrzesień pracowity,
 zwija się jak może.
 Bardzo dużo ma pracy,
 czy ktoś mu pomoże.
Pogoda chętnie się zgodziła,
pracownikom swym podała,
O co Wrzesień ich poprosi,
pomóc szybka przykazała.
 Ochoczo, razem, chętnie,
 do pracy się wzięli.
 I wspólnymi siłami,
 plony z pól sprzątnęli.
Pełne już spichlerze
aż pod sam dach.
Nic się już nie zmieści,
jeszcze pękną w szwach.
 Pola także zaorane,
 oziminy już zasiane.
 Całe kosze grzybów mamy,
 na Wrzesień nie narzekamy.
A dzieci do szkoły,
wracają ochoczo.
Roześmiane, opalone
z książkami pogodzone.
 Wszyscy bardzo szczęśliwi,
 wspólnie się zebrali.
 I na dowód wdzięczności,
 od Września – wrzos otrzymali.

Danuta Kilakiewicz
Marsz Kadrówki

Gdy wyszli z Krakowa, szli w nieznane.
Mimo trudu chcieli iść.
Przez Miechów, Jędrzejów i Kielce…
By Ojczyźnie wolność nieść.
 Chociaż droga wyboista,
 Szli, by walczyć o Ojczyznę.
 Poprzez lasy, łąki, pola…
 Do chwały szli na Kielecczyznę.
Kiedy w Kielcach już stanęli,
Choć za nimi ciężka droga,
Nowy rozkaz usłyszeli,
By iść dalej i bić wroga.
 Oni szli, walczyli, szli.
 Mimo deszczu, złej pogody.
 Ciężkie były dla nich dni…
 Nie szukali gdzieś wygody.
Drogę wskazał Orzeł Biały.
A przed sobą mieli cel.
Do wolności szli, do chwały.
Na sztandarze czerwień, biel.
 By pamiętać o ich czynie,
 Oddać im należną cześć,
 Pamięć o nich niech nie ginie
 Flagę młodzi chciejcie nieść.

Henryk Skowerski,
12 sierpnia 2013 r.

Chłopak na schwał
3 września 2013 r. urodził się Mateusz – 
pierwszy wnuk zastępcy wójta Krzysztofa 
Ryma. Pewnie dlatego Mateusz otrzymał 
drugie imię Krzysztof. Rodzicom – Magdzie 
i Rafałowi oraz szczęśliwym Dziadkom –

gratulujemy!

Dziecko wojny

Słońce świeciło, gdy zniknął świat,
nikt nie liczył mych dziecinnych lat.
Nie zdążyłem je zapakować,
i w bezpiecznym zakamarku schować.
 Nie zdążyłem pozbierać zabawek,
 wszędzie się poniewierały.
 Nie zdążyłem zamknąć drzwi,
 bo szybsze bomby je roztrzaskały.

Biegłem donikąd,
strach mnie gnał przed siebie.
Wpadłem w szarą mgłę,
z myślą że jestem w niebie.
 Żegnam cię spopielały domu,
 i garstkę ostatnich beztroskich dni.
 Dorosłem szybko – po kryjomu,
 i dorosłe czyny razem z dzieckiem szły.

Ku pamięci wszystkim dorosłym
Danuta Kilakiewicz

Wszystkiego najlepszego…
Dorota Pyk z Referatu Budownictwa Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny wstąpiła 3 wrze-
śnia 2013 r. w związek małżeński z Grze-
gorzem Tamborskim. Państwu Tamborskim 
życzymy zdrowia i pomyślności na nowej 
drodze życia!
Przyjaciele z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
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Konkurs „Sołtys Roku 2012” został rozstrzy-
gnięty w lipcu br. w Wąchocku. Dyplom z wy-
różnieniem dla sołtysa Kobca podpisali: Feliks 
Januchta – prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej i Adam Jarubas – marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego.
27 sierpnia, podczas sesji Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny, Stanisław Kobiec otrzymał 
gratulacje od wójta gminy Stanisława Baryc-
kiego, radnych, od kolegów i koleżanek soł-
tysów oraz od pracowników Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny.

– Stanisław Kobiec 
jako długoletni sołtys 
aktywnie uczestniczy 
w organizowaniu i ini-
cjowaniu życia kultu-
ralnego w gminie. Jest 
niekwestionowanym 
liderem społeczności 
wiejskiej. Był inicja-
torem wielu imprez 
kulturalnych oraz inwe-
stycji mających na celu 
wspieranie dziedzictwa 
kulturowego i tradycji. Aktywnie bierze udział 
w przygotowaniu dożynek i śpiewa w Chórze 
„Nowina”. Funkcję sołtysa pełni od 1994 roku 
i cieszy się zasłużonym szacunkiem mieszkań-
ców sołectwa i gminy Sitkówka-Nowiny – mówił 
wójt Stanisław Barycki dziękując sołtysowi za 
widoczną i pożyteczną działalność społeczną.

pie

Na VII Powiatowych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych zmierzyło się 37 drużyn z jed-
nostek OSP z  terenu Powiatu Kieleckiego. 
W swoich kategoriach startowali zwycięzcy 
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych: 
seniorzy, kobiety, dziewczęta i chłopcy. Gmi-
nę Sitkówka-Nowiny reprezentowała podczas 
zawodów OSP Kowala, która wygrała rozegra-
ne w lipcu br. zawody gminne. Nasze druhny 
i druhów dopingował z trybuny Stanisław Ba-
rycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. Klasyfi -
kacja kobiet wyglądała następująco: 1 – OSP 
Wola Morawicka, 2 – OSP Kowala i 3. OSP 
Ćmińsk. Wśród chłopców najlepsi byli druho-
wie z OSP Kowala przed OSP Chałupki i OSP 
Wola Jachowa.
Organizatorami zawodów byli: Komenda Miej-
ska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 
Starostwo Powiatowe w Kielcach, Zarząd Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Kiel-
cach oraz Urząd Gminy Strawczyn.

pie

Kapituła konkursu przyznała w  tym roku 
16 Skrzydeł „za najlepsze produkty, usługi 
i marki pochodzące z województwa święto-
krzyskiego”. Gmina Sitkówka-Nowiny była 
jednym z trzech samorządów nagrodzonych 
w konkursie obok gminy Strawczyn i gminy 
Bodzechów. Kapituła uznała za godne nagro-
dzenia wybudowanie przez gminę w czerw-
cu br. dwóch basenów zewnętrznych, które 
znacznie uatrakcyjniły ofertę Krytej Pływalni 
„Perła” w Nowinach.

pie

Wieniec dożynkowy wykonany przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Szewcach – Zawadzie 
zdobył wyróżnienie na Dożynkach Wojewódzkich, 
które 8 września 2013 r. odbyły się w Bogorii.
Przypomnijmy, że wieniec „Szewczanek” zwy-
ciężył w konkursie na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy najpierw podczas Dożynek Gmin-
nych w Szewcach, a potem podczas Dożynek 
Powiatowych w Morawicy. Podczas Dożynek 
Wojewódzkich w Tokarni reprezentował nie 
tylko gminę Sitkówka-Nowiny, ale także Po-
wiat Kielecki. Najpierw wieniec został poświę-
cony podczas uroczystej mszy świętej w Sank-
tuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii. 
Potem w korowodzie dożynkowym wieniec 
przeniesiono na teren Kompleksu Sportowo 
Rekreacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Bogorii. Tam wieniec był ośpiewany 
przez zespół „Szewczanki” przy akompania-

mencie Feliksa 
Korbana i  oce-
niony przez jury, 
które przyznało 
mu wyróżnienie. 
Zwycięży ł wie-
niec z  powiatu 
pińczowskiego.
Razem z  zespo-
łem „Szewczanki” na dożynki wojewódzki po-
jechał wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław 
Barycki, przewodniczący Rady Gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz, radni i strażacy z OSP 
Szewce – Zawada.
Organizatorami Dożynek Wojewódzkich 
byli: Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego, Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 
Starosta Staszowski i Wójt Gminy Bogoria.

pie

Stanisław Kobiec wyróżniony 
w konkursie Sołtys Roku 2012

Prestiżowa 
nagroda – Skrzydła 
2013 – dla gminy 
Sitkówka-Nowiny
Prestiżową nagrodę gospodarczą – 
Skrzydła 2013 – otrzymała gmina 
Sitkówka-Nowiny „za kompleks 
basenów letnich”. Podczas gali, 
która odbyła się 21 września 2013 r. 
nagrodę odebrał Stanisław Barycki, 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny.

Stanisław Kobiec, sołtys Zgórska 
i Zagród otrzymał 27 sierpnia 2013 r. 
gratulacje w związku z przyznaniem mu 
wyróżnienia w konkursie „Sołtys Roku 
2012”. Funkcję sołtysa sprawuje od 
blisko 20 lat – od 1994 roku.

Druhny i druhowie z Kowali na 
podium zawodów powiatowych
Druhny i druhowie z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kowali – Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza Chłopców zajęła 
I miejsce, a Kobieca Drużyna Pożarnicza 
II miejsce – na VII Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych OSP, które 22 
września 2013 r. odbyły się na stadionie 
w Strawczynku.

Wieniec „Szewczanek” został 
wyróżniony na Dożynkach 
Wojewódzkich w Bogorii
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Głównym celem projektu jest dostosowanie 
kwalifi kacji zawodowych mieszkańców gmi-
ny Sitkówka-Nowiny do potrzeb rynku pracy, 
ponadto wzrost motywacji i chęci do podjęcia 

pracy, a także nabycie pozytywnych wzorców 
postaw.
W 2013 r. projekt „Wykwalifi kowany bezro-
botny dobrym pracownikiem” skierowany 
jest do 20 podopiecznych Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 
w wieku aktywności zawodowej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze względu na 
bezrobocie. W ramach projektu osoby biorące 
w nim udział skorzystały już zarówno z gru-
powych jak i indywidualnych spotkań z psy-
chologiem oraz doradcą zawodowym. Odbyły 
się również warsztaty Aktywizacyjne i Nauka 
Autoprezentacji.
Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród 
naszych kursantów cieszą się indywidualne 
sesje wsparcia psychologicznego oraz z do-
radcą zawodowym. Ponadto istnieje możli-
wość skorzystania z konsultacji z doradcą ds. 
własnej działalności gospodarczej. Natomiast 
już od września b.r., realizujemy kursy typowo 
zawodowe, a wśród nich: operator wózków 
widłowych, pracownik administracyjno-biu-
rowy, wizażystka/kosmetyczka, na których 
uczestnicy zdobędą już praktyczne umiejęt-
ności, które z pewnością zaprocentują w dal-
szym życiu zawodowym. Ponadto w ramach 

projektu zorganizowane zostały kursy kompu-
terowe na poziomie podstawowym i średnio-
zaawansowanym.
Nowością w 2013 r. w ramach projektu or-
ganizowane są płatne staże zawodowe dla 
5 osób uczestniczących w kursach w wieku 
od 15 do 30 lat, przez okres trzech miesię-
cy. Cieszymy się, że dzięki takim programom 
młodzi, ambitni ludzie z naszej gminy zdoby-
wają umiejętności, dzięki którym łatwiej jest 
im będzie odnaleźć się na rynku pracy. Dzięki 
stażom uczestnicy mogą wykazać się teraz 
wiedzą uzyskaną wcześniej w trakcie zajęć 
teoretycznych oraz zdobyć doświadczenie.
Wszystkim osobom biorącym udział w szkole-
niach życzymy wytrwałości i satysfakcji z uzy-
skanych umiejętności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sitkówce-Nowinach

Bank BPH przekazał dla ponad 30 dzieci 
uczęszczających do świetlicy środowiskowej 
w Nowinach wyprawki szkolne. Każdy zestaw 

zawierał między innymi: worek szkolny, po-
jemniki na drugie śniadanie, piórnik, przybory 
do pisania i rysowania, papier kolorowy, bloki 

rysunkowe oraz zeszyty. Uroczyste przeka-
zanie wyprawek, w skład których wchodził 
szeroki asortyment pomocy szkolnych odbyło 
się 4 września 2013 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, na którym 
obecni byli pracownicy banku BPH – Justyna 
Pręndota oraz Piotr Sobaś. Wójta gminy re-
prezentowali: sekretarz gminy Izabela Dzie-
więcka, kierownik GOPS Ewa Kopolovets oraz 
dyrektor GOK Jacek Kania.
Dzieciaki nie kryły radości z otrzymanych pre-
zentów. Z zachwytem wpatrywały się w piór-
niki, zeszyty, zestaw kredek i mazaków. Pre-
zenty ucieszyły także ich rodziców.
Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Ba-
rycki, kierownik GOPS Ewa Kopolovets oraz 
dyrektor GOK „Perła” Jacek Kania pragną 
serdecznie podziękować bankowi BPH za zor-
ganizowanie akcji na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny.

Witaj szkoło z BPH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Perła” włączył się w ogólnopolską akcję 
prowadzoną przez Bank BPH pod nazwą „Witaj szkoło”. 

Szósta odsłona projektu
– Wykwalifi kowany Bezrobotny Dobrym Pracownikiem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach już po raz szósty 
przystąpił do realizacji projektu „Wykwalifi kowany bezrobotny dobrym 
pracownikiem” współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. 
Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.
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Na szczęście na pół godziny przed rozpoczę-
ciem biegu przestało padać. Zawodnicy z ca-
łego regionu zgłaszali praktycznie do ostatniej 
chwili, a na starcie było ich 79. Pomysłodaw-
cą biegu był Jacek Kania, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach a orga-
nizatorami: GOK „Perła”, Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach oraz Kielecki 
Klub Lekkoatletyczny.
– Warto przypomnieć, że bieg uliczny w No-
winach „O Nowińskie Kominy” nawiązuje 
swoją nazwą do nieistniejących już pięciu 
kominów należących do dawnych Zakładów 
Cementowo-Wapienniczych, które przez lata 
były symbolem Nowin, a nawet gminy Sit-
kówka-Nowiny. Pięć kominów dało również 
motyw do określenia długości trasy i stąd 
właśnie pięciokilometrowy dystans biegu 
ulicznego – tłumaczył dyrektor Jacek Kania, 
który codziennie biega od kilku do kilkunastu 
kilometrów. – Doceniając i pamiętając o histo-
rii jak również mając na uwadze to, że młode 
pokolenie mieszkańców może nie pamiętać 
tego, że to ich dziadkowie i rodzice byli za-
angażowani w rozwój przemysłu i miejscowo-
ści, nadaliśmy mu nazwę biegu „O Nowińskie 
Kominy”.
Przygotowując niedzielny bieg Jacek Kania 
dotarł do materiałów archiwalnych z lat 60., 
w tym zdjęć przedstawiające biegaczy w No-

winach. – Na zdjęciu, które daliśmy na plakat 
obecnego biegu z numerem 31 biegnie Ta-
deusz Gwarda, mieszkaniec Osiedla Nowiny, 
a  tuż za nim Zbigniew Pelikański, którego 
córka Beata Kacprzak przekazała fotografi e – 
mówił Jacek Kania.
I pan Tadeusz został zaproszony na otwarcie 
współczesnego biegu „O Nowińskie Kominy”.
– Wtedy miałem 22 lata. Pracowałem w Ce-
mentobudowie, trwała budowa osiedla miesz-
kaniowego. W biegach startowałem dwu-
krotnie, a organizowane były z okazji Dnia 
Budowlanych – wspominał Tadeusz Gwarda.
Według wójta Stanisława Baryckiego gmina 
Sitkówka-Nowiny jest związana z przemysłem 
cementowo-wapienniczym i wydobywczym 
i to dzięki ich istnieniu może się tak dyna-
micznie rozwijać. – Stawiamy też na ekolo-
gię i zdrowy tryb życia, dlatego zachęcamy 
państwa do biegania – mówił wójt Stanisław 
Barycki. 
Strzałem z pistoletu wójt dał znak do rozpo-
częcia biegu, a ostatnie 10 sekund przed star-
tem odliczał Tadeusz Gwarda. Bieg „O Nowiń-
skie Kominy” był także biegiem o Memoriał 
Jana Bieńkowskiego. Tuż przed biegiem głów-
nym przedszkolaki, młodzież szkolna i gim-
nazjalna startowała w biegach przełajowych. 
Ogółem biegało ponad 150 młodych miesz-
kańców gminy Sitkówka-Nowiny.
W biegu „O Nowińskie Kominy” obok do-
świadczonych biegaczy, z tytułami mistrzów 
Polski, biegli amatorzy. Z numerem 104 wy-
startował ksiądz Tomasz Gocel, wikariusz 
z parafii w Nowinach. – Biegam od trzech 
tygodni, a dystans dzisiejszego biegu przebie-
głem już dwukrotnie. Wszystkich namawiam 
do aktywności fi zycznej. Dwa razy w tygodniu 
chodzę także na basen – mówił ksiądz To-
masz Gocel.
Bieg „O Nowińskie Kominy”, w asyście kilku 

Pierwszy bieg uliczny 
„O Nowińskie Kominy”
Dawid Kubiec w czasie 15 minut 
i 43 sekund jako pierwszy przebiegł 
dystans pięciu kilometrów po gminie 
Sitkówka-Nowiny. 15 września 2013 r. 
na starcie pierwszego biegu ulicznego 
„O Nowińskie Kominy” stanęło prawie 
80 zawodników z całego regionu.

Bieg ruszy sprzed Krytej Pływalni „Perła” w NowinachBieg ruszy sprzed Krytej Pływalni „Perła” w Nowinach

Zwycięzcy bieguZwycięzcy biegu

Medale uczestnikom biegu wręczają (od le-Medale uczestnikom biegu wręczają (od le-
wej): wójt Stanisław Barycki, dyrektor Jacek  wej): wójt Stanisław Barycki, dyrektor Jacek  
Kania i Tadeusz GwardaKania i Tadeusz Gwarda

Tadeusz Gwarda – na zdjęciu archiwalnym z lat 60. z numerem 31 i prawie po 50 latach na Tadeusz Gwarda – na zdjęciu archiwalnym z lat 60. z numerem 31 i prawie po 50 latach na 
otwarciu bieguotwarciu biegu
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można prowadzić praktycznie niezależnie od 
pogody – zachęcał dyrektor Arkadiusz Jędras. 

WYNIKI – MĘŻCZYŹNI
1. Dawid Kubiec (15.43)
2. Sylwester Lepiarz
3. Damian Sator
WYNIKI – KOBIETY
1. Monika Gielec
2. Ewa Rymut
3. Monika Chruściel

Piotr Piestrzyński

Jak przystało na bieg o Memoriał Jana Bień-
kowskiego startowali w nim córka pana Jana 
– Iwona Bieńkowska oraz wnuk pana Jana – 
Tomasz Gursiel ze swoją dziewczyną Martą 
Pawłowską.
Na 55 miejscu dobiegł do mety Arkadiusz 
Jędras, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach. – Dzisiaj biegłem tak 
noga za nogą – przyznał. – Ale warto biegać 
i wszystkich namawiam do biegania. To na-
turalna forma ruchu. Biegi czy marszobiegi 

radiowozów, wyruszył o godz. 13 spod Krytej 
Pływalni „Perła”. Prowadził przez ulicę Białe 
Zagłębie, Przemysłową, drogą powiatową koło 
mostu na Bobrzy, przez Trzcianki, ul. Perłową 
i kończył się rundą na stadionie w Nowinach.
Tam wszyscy uczestnicy biegu otrzymywali 
medale wręczane przez wójta Stanisława Ba-
ryckiego, dyrektora Jacka Kanię i Tadeusza 
Gwardę.
Najmłodszy uczestnik biegu miał 16 lat, 
a najstarszy – Zbigniew Szkurłat – 63 lata.
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W niedzielny poranek popularny kamieniołom, 
który od lat znajduję się pod opieką Towarzy-
stwa Wędkarskiego „Nowiny”, stał się miejscem 
zmagań miłośników wędkarstwa. Zawodnicy 
rozpoczęli połów już o godzinie 5.30 rano, a za-
kończyli o 9.30. W zawodach wzięło udział 32 
wędkarzy zamieszkujących na terenie naszej 
gminy z czego znaczącą większość stanowili 
członkowie Towarzystwa Wędkarskiego „No-
winy”. Trwająca 4 godziny próba złowienia jak 
największej ryby okazała się w tym dniu nie lada 
wyzwaniem. Tylko nielicznym udało się złapać 
naprawdę duże okazy. Triumfatorem i zarazem 

zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Sitkówka-No-
winy został Szczepan Wójcik, któremu udało się 
złowić pięknego karpia ważącego prawie 5 i pół 
kilograma. Drugie miejsce zajął Rafał Piwowar-
czyk, który podobnie jak zwycięzca również mógł 
się pochwalić połowem karpia jednak w tym wy-
padku 2 kilogramy lżejszego. Ostatnie miejsce 
na podium zdobył Sylwester Pietryka, który dla 
odmiany złowił okonia ważącego prawie czter-
dzieści dekagramów. Nagrody dla zwycięzców 
wręczali wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław 
Barycki oraz prezes Towarzystwa Wędkarskiego 
„Nowiny” Konrad Chaja.

– Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny 
obserwować zmagania naszych wędkarzy. 
Cieszę się widząc jak pięknie wygląda kamie-
niołom „Zgórsko” i jednocześnie dziękuję To-
warzystwu Wędkarskiemu za pracę jaką wy-
konuję na rzecz tego, aby wygląd tego miejsca 
pozostał nienaruszony – mówił wójt Stanisław 
Barycki.
Prezes Konrad Chaja stwierdził, że Zawody 
o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny roz-
grywane są od początku istnienia TW „Nowi-
ny”. – Mam wielką nadzieję że w przyszłym 
roku, na dziesięciolecie zawodów, uda się któ-
remuś z naszych wędkarzy złowić naprawdę 
wyjątkowy okaz – dodał Konrad Chaja.
WYNIKI ZAWODÓW
I. Wójcik Szczepan – karp 5,34 kg
II. Piwowarczyk Rafał – karp 3,40 kg
III. Pietryka Sylwester – okoń – 0,34 kg

Paweł Giertuga

Zwycięstwo dał karp o wadze 5,34 kg
Już po raz dziewiąty nad zbiornikiem wodnym „Zgórsko” odbyły się Zawody 
Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. Triumfatorem został 
Szczepan Wójcik, któremu udało się złowić pięknego karpia ważącego prawie 
pięć i pół kilograma.

Na otwarciu biegu (od prawej): Tomasz Gruszczyński, wójt Stanisław Barycki, Grzegorz Bryk, Na otwarciu biegu (od prawej): Tomasz Gruszczyński, wójt Stanisław Barycki, Grzegorz Bryk, 
Tadeusz Gwarda, Adam Głogowski, Jacek  Kania, Krystyna Janiec, Elżbieta AntoniakTadeusz Gwarda, Adam Głogowski, Jacek  Kania, Krystyna Janiec, Elżbieta Antoniak
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Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach
zaprasza Szanownych Pacjentów 

zamieszkałych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny oraz miasta Kielce 
do Przychodni w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32 

oraz do fi lii w Sitkówce nr 16, 
do udziału w bezpłatnym programie szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku życia.

W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw grypie.
Program fi nansowany jest ze środków Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

oraz Urzędu Miasta Kielce.
Wszystkich chętnych zapraszamy na odpłatne szczepienia przeciw grypie w cenie 28 zł. 

Bliższe informacje są udzielane w miejscu, punkt szczepień pok. 8, 
tel. 41 345 94 67, 41 346 84 30

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali 
się na scenę, gdzie „Kapela Andrusy” powita-
ła gości. Po występach zespołu „Sukowianki 
znad Lubrzanki” panie z Zespołu Obrzędo-
wego „Kowalanki” rozpoczęły część ofi cjalną 
uroczystości, tematycznie związaną z wypie-
kaniem chleba. Henryka Brzoza wygłosiła 

Skandynawia przywitała nas ciepłą pogodą, 
zachwyciła bujną roślinnością i optymizmem 
mieszkańców. Na miejsce dotarliśmy w śro-
dę wieczorem, mieszkaliśmy w hotelu przy 
głównej ulicy Oslo, w którym zatrzymywali 
się też laureaci Nagrody Nobla. Następnego 
dnia udaliśmy się do szkoły, gdzie gospoda-
rze zgotowali nam serdeczne przyjęcie. W sali 
gimnastycznej zebrali się uczniowie i nauczy-
ciele, to była spora grupa, ponieważ do szkoły 
uczęszcza około trzystu uczniów. Pani dyrek-
tor poinformowała nas, że jej wychowankowie 
pochodzą z 28 krajów. Dzieci imigrantów na 
początku są przygotowywane do nauki w spe-
cjalnej klasie, zajęcia prowadzi nauczycielka 
polskiego pochodzenia, która przede wszyst-
kim uczy dzieci języka norweskiego. W zależ-
ności od szybkości przystosowania – dzieciom 
włącza się dodatkowe elementy nauki.
Po budynku szkolnym oprowadzało nas dwoje 

siódmoklasistów, chłopiec pochodzenia cze-
czeńskiego i dziewczynka mająca ojca z Chi-
le. Możliwość oprowadzania polskiej delega-
cji była dla nich nagrodą za świetne wyniki 
w nauce języka angielskiego. Naszą uwagę 
zwróciła bardzo duża ilość rowerów pod bu-
dynkiem szkoły. Dzieci nie są przywożone do 
szkoły, jeżdżą na rowerach, a przerwy spędza-
ją na świeżym powietrzu pomiędzy drzewami 
lasu otaczającego szkołę. Norwedzy przywią-
zują dużą wagę do zdrowego żywienia, dbają 
o rozwój fi zyczny dzieci i ochronę środowiska. 
Pracownie szkolne są świetnie wyposażone, 
jednak największe wrażenie zrobiło na nas 
skrzydło szkoły przeznaczone dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Jest ich czworo, są dowo-
żone specjalnym busem, mają kilkanaście 
sal wspaniale wyposażonych w profesjonalny 
sprzęt do rehabilitacji, wypoczynku i nauki. 
Uczą ich nauczyciele specjaliści, pomagają im 

pielęgniarki, psycholodzy i rehabilitanci.
Kolejnego dnia złożyliśmy wizytę pani bur-
mistrz miasteczka Sky, a później zostaliśmy 
zaproszeni przez norweską nauczycielkę do 
jej domu. Mieliśmy niepowtarzalną okazję, by 
poznać z bliska warunki życia mieszkańców 
tego kraju. Byliśmy pod ogromnym wraże-
niem wyposażenia, nowoczesności i wygody. 
Przed wieczorem obejrzeliśmy wspaniały bu-
dynek opery zachwycający swoim niezwykłym 
kształtem, barwą i usytuowaniem nad samym 
brzegiem morza. Wieczorem cała grupa pro-
jektowa spotkała się na pożegnalnej kolacji 
w restauracji.
Nazajutrz obejrzeliśmy zbiory Muzeum 
Edwarda Muncha w Oslo, zwiedziliśmy wnę-
trze ratusza i obejrzeliśmy Teatr Narodowy 
i pałac królewski. Przed wieczorem pełni wra-
żeń udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. 
Ten kraj i jego mieszkańcy na długo pozostaną 
w naszej pamięci.

Marzanna Krajewska

Z Kowali do Norwegii
W ostatnim tygodniu wakacji, w dniach od 28 do 31 sierpnia delegacja nauczycieli 
i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowali w składzie: dyrektor – Małgorzata 
Markiewicz, nauczycielki: Anna Głogowska-Frączek, Marzanna Krajewska, uczniowie 
– Patryk Musiał i Aleksandra Frączek oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław 
Barycki przebywali z kolejną projektową wizytą w Norwegii.

specjalnie napisany na tę okoliczność wiersz. 
Główną atrakcją „Święta Chleba” były podpłomi-
nie. Jadwiga Brzoza piekła je w piecu chlebowym 
znajdującym się w chałupie z Daleszyc z 1982 r. 
Pani Jadwiga przygotowuje podpłominie wg starej 
receptury, którą ma od swojej prababci. Proceso-
wi wypieku tego specjału przyglądali się między 
innymi Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu 

w MON, prezes Banku Spółdzielczego – Stanisław 
Matejkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny – Sta-
nisław Barycki, dyrektor GOK „Perła” – Jacek Ka-
nia oraz radne gminy Sitkówka-Nowiny – Krystyna 
Janiec i Elżbieta Antoniak. Ponad stuletnią chatę 
pachnącą świeżymi podpłominiami odwiedził rów-
nież gospodarz imprezy „Święto Chleba” – dyrek-
tor Muzeum Wsi Kieleckiej Stanisław Karpiński.

„Święto Chleba” z Kowalankami i Andrusami
Mszą Świętą odprawioną w samo 
południe rozpoczęły się 15 września 
2013 r. obchody Święta Chleba w Parku 
Etnografi cznym w Tokarni zorganizowane 
przez Muzeum Wsi Kieleckiej. 
W imprezie wzięły udział panie 
z Zespołu Obrzędowego „Kowalanki” 
oraz Kapela „Andrusy”.

Jadwiga Brzoza i jej podpłominieJadwiga Brzoza i jej podpłominie Kapela AndrusyKapela Andrusy

Zespół Obrzędowy „Kowalanki” z wicemi-Zespół Obrzędowy „Kowalanki” z wicemi-
nister Beatą Oczkowicz i  dyrektorem Mu-nister Beatą Oczkowicz i  dyrektorem Mu-

zeum Wsi Kieleckiej  Januszem Karpińskimzeum Wsi Kieleckiej  Januszem Karpińskim
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Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieru-
chomości stanowiących własność gminy Sit-
kówka-Nowiny opisanych poniżej:
A) Nieruchomość lokalowa oznaczona nr 26 znaj-
duje się w budynku wielorodzinnym przy ul. Białe 
Zagłębie nr 15, w miejscowości Nowiny, obręb 
geodezyjny Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny. 
Powierzchnia lokalu wynosi 26,70 m², w skład 
którego wchodzi jeden pokój, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka. Lokal zostaje sprzedany wraz z po-
mieszczeniem przynależnym (piwnica), którego 
powierzchnia wynosi 3,90 m² oraz udziałem 
w częściach wspólnych. Lokal usytuowany jest 
na parterze budynku wielorodzinnego, znajdują-
cego się na nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka Nr 443/151 
i 443/146 o łącznej powierzchni 0,1145 ha, 
dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Kielcach księga wieczysta KI1L/00062370/3.
Cena wywoławcza wynosi: 68.100,00 zł słow-
nie (sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych).
Wadium w wysokości: 10.000,00 zł słownie 
(dziesięć tysięcy złotych).
B) Nieruchomość lokalowa oznaczona nr 42 
znajduje się w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Szkolnej nr 7, w miejscowości Nowiny, obręb 
geodezyjny Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny. 
Powierzchnia lokalu wynosi 26,80 m², w skład 
którego wchodzi jeden pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka. Lokal zostaje sprzedany wraz 
z pomieszczeniem przynależnym (piwnica), któ-
rego powierzchnia wynosi 3,30 m² oraz udzia-
łem w częściach wspólnych. Lokal usytuowa-
ny jest na II piętrze budynku wielorodzinnego, 
znajdującego się na nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
443/147 o powierzchni 0,1016 ha, dla której 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kiel-
cach księga wieczysta KI1L/00059680/5.
Cena wywoławcza wynosi: 73.500,00 zł słow-
nie (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

Wadium w wysokości: 10.000,00 zł słownie 
(dziesięć tysięcy złotych).
C) Nieruchomość lokalowa oznaczona nr 45 
znajduje się w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Szkolnej nr 7, w miejscowości Nowiny, obręb 
geodezyjny Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny. 
Powierzchnia lokalu wynosi 26,80 m², w skład 
którego wchodzi jeden pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka. Lokal zostaje sprzedany wraz 
z pomieszczeniem przynależnym (piwnica), któ-
rego powierzchnia wynosi 3,30 m² oraz udzia-
łem w częściach wspólnych. Lokal usytuowany 
jest na III piętrze budynku wielorodzinnego, 
znajdującego się na nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
443/147 o powierzchni 0,1016 ha, dla której 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kiel-
cach księga wieczysta KI1L/00059680/5.
Cena wywoławcza wynosi: 70.900,00 zł słow-
nie (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych).
Wadium w wysokości: 10.000,00 zł słownie 
(dziesięć tysięcy złotych).
D) Nieruchomość lokalowa oznaczona nr 1 
znajduje się w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Szkolnej nr 9, w miejscowości Nowiny, obręb 
geodezyjny Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny. 
Powierzchnia lokalu wynosi 26,80 m², w skład 
którego wchodzi jeden pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka. Lokal zostaje sprzedany wraz 
z pomieszczeniem przynależnym (piwnica), któ-
rego powierzchnia wynosi 3,30 m² oraz udzia-
łem w częściach wspólnych. Lokal usytuowa-
ny jest na parterze budynku wielorodzinnego, 
znajdującego się na nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
443/148 o powierzchni 0,1076 ha, dla której 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kiel-
cach księga wieczysta KI1L/00059678/8.
Cena wywoławcza wynosi: 59.700,00 zł 
słownie (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sie-
demset złotych).

Wadium w wysokości: 10.000,00 zł słownie 
(dziesięć tysięcy złotych).
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sit-
kówka-Nowiny w/w nieruchomości położone 
są w terenach oznaczonych symbolem B.MW 
– przeznaczenie podstawowe: istniejąca zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna niska (do 5 
kondygnacji); przeznaczenie uzupełniające: usłu-
gi wolnostojące lub wbudowane nie zakłócające 
funkcji podstawowej terenu, tymczasowe obiekty 
usługowo-handlowe, urządzenia budowlane, ga-
raże, parkingi, dojścia, dojazdy, place zabaw dla 
dzieci, mała architektura, zieleń. 
Przetarg odbędzie się w  siedzibie Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna):
9 października 2013 roku o godzinie 1000 
– nieruchomość z pozycji A, 1100 – nieru-
chomość z pozycji B; 10 października 2013 
roku o godzinie 1000 – nieruchomość z pozy-
cji C, 1100 – nieruchomość z pozycji D. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium na konto Gminy Sitkówka-Nowiny 
o nr 82 8493 0004 0040 0429 2160 0006
do dnia 3 października 2013 r. z dopiskiem, któ-
rej nieruchomości dotyczy. Wpłacone wadium 
oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który wygrał prze-
targ, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. 
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, 
od podpisania umowy notarialnej w terminie 
oznaczonym przez Wójta Gminy, skutkuje prze-
padkiem wadium na rzecz gminy Sitkówka-No-
winy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają 
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od 
daty zakończenia przetargu. Koszty związane 
z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa, tel. 41 347 50 70, 41 347 50 71.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Pomagamy, aby inni mogli pomagać. To przo-
dujące hasło w projekcie Szlachetna Paczka, 
który z zadziwiającą szybkością zdobywa całą 
Polskę. Nie trzeba być bogatym, aby poma-
gać, wystarczy mieć dobre chęci i szlachetne 
serce - to hasło rejonu Chęciny, do którego 
należą gminy Chęciny i Sitkówka-Nowiny.
Szlachetna Paczka łączy ludzi bogatych i biednych. 
Chcemy się zmieniać, chcemy zmieniać swoje oto-
czenie, chcemy zmieniać Polskę. W Paczce jest po-
trzebny wysiłek, by odnaleźć rodzinę w potrzebie, 
by ją zdiagnozować, ale też – trafnie i skutecznie 
zainspirować. Walczymy o tych ludzi, żeby nie byli 
pozostawieni sami sobie. Walczymy, by mieli szan-
sę się zmienić. To wymaga bohaterstwa. Na terenie 
gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny rusza po raz kolej-
ny Szlachetna Paczka. W 2012 r. na terenie miasta 

i gminy Chęciny, miasta i gminy Małogoszcz i gmi-
ny Sitkówka-Nowiny pomoc została udzielona 49 
rodzinom. To wszystko stało się dzięki wspaniałej 
drużynie, którą tworzyło 21 wolontariuszy. To dzięki 
nim życie tych rodzin się odmieniło. Co jest takiego 
pięknego w Szlachetnej Paczce? To, że dajemy na-
dzieję innym, żeby nasza społeczność lokalna była 
lepsza. Dla nas liczy się człowiek, spotkanie z nim. 
Jako lider rejonu Chęcin chciałbym podziękować 
przede wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, 
dobroczyńcom, ludziom dobrej woli, którzy za-
angażowali się w ten projekt, w ubiegłym roku. 
Szczególne podziękowania kieruję w stronę Oj-
ców Franciszkanów w Chęcinach, gdzie był nasz 
paczkowy magazyn. Dziękuję również dyrektorom 
szkół za możliwość przeprowadzenia apeli na temat 
Szlachetnej Paczki. To był niesamowity, świątecz-

ny czas, czas pełen cudów i niezwykłych przeżyć, 
w których uwydatniała się miłość, nadzieja i radość.
Dzisiaj, apel kierujemy do osób, które chciałyby zo-
stać wolontariuszami. Jeśli masz w sobie chęć re-
alnej pomocy i kochasz ludzi, jeśli chcesz się ciągle 
rozwijać i brać udział w szkoleniach, jeśli lubisz pra-
cę na wysokich obrotach i nie ma dla Ciebie rzeczy 
niemożliwych, jeśli masz ukończone 18 lat i jesteś 
samodzielny oraz wytrwały w dążeniu do celu, to 
właśnie jest miejsce dla Ciebie. Termin rekrutacji 
wolontariuszy trwa do połowy października 2013 r.
Aby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki 
w rejonie Chęciny należy wejść na stronę in-
ternetową: https://www.superw.pl/rekrutacja/
email/7547.html i wypełnić formularz zgłosze-
niowy. Zapewniamy niesamowite wrażenia!

Jakub Jastrzębski, Lider Rejonu

Szlachetna Paczka po raz drugi – szukamy wolontariuszy
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Polskiego Stowarzyszenia 

Prasy Lokalnej

Kontakt z policją dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny:

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

Punkt Środowiskowo-Konsultacyjny 
w Nowinach zaprasza:

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

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

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

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

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

ofi ar przemocy
Pomarańczowa Linia – 800 14 00 68 

– pomaga rodzicom, których dzieci mają 
problemy alkoholowe 

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

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

pod numer 41 347 50 54
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18

– Udało nam się wypracować pewien sposób 
postępowania, który może pomóc wszyst-
kim osobom znajdującym się w skrajnych 
sytuacjach. Dzięki temu w dramatycznych 
momentach wszyscy potrzebujący mają 
szansę na skorzystanie z porad fachowców 
i rozwiązać problemy, a nie uciekać od nich 
w najbardziej radykalny sposób – powiedziała 
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba podczas 
spotkania inaugurującego akcję. – Dobrze by-
łoby, gdybyśmy potrafi li zastosować techniki 
wsparcia u samych siebie, aby w ewentual-
nych momentach kryzysowych poradzić sobie 
i nie dopuścić do nieodwracalnych konse-
kwencji – dodała.
Działa już specjalna infolinia 195 25. Jest to 
bezpłatny telefon zaufania, przy którym cało-
dobowo dyżurują specjaliści. 
O  statystykach dotyczących samobójstw 
i zagrożeń podjęcia dramatycznych decyzji 
mówi Jarosław Szymczyk, Świętokrzyski Ko-
mendant Wojewódzki Policji: – Liczby mówią 
same za siebie i pokazują, że problem jest 

poważny – podkreślił. Z danych wynika, że 
w 2012 roku w województwie świętokrzy-
skim 483 razy targnięto się na własne życie, 
236 osobom się to niestety udało. Dla porów-
nania w całym ubiegłym roku w wypadkach 
samochodowych zginęło 136 osób, a utonęło 
29. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano 
4 próby samobójcze, z czego 2 zakończyły się 
śmiertelnie.

BO ŻYCIE MA SENS
MASZ PROBLEM ZADZWOŃ

195 25
Trwa akcja społeczna Wojewody Świętokrzyskiego „...Bo życie ma sens”. Celem 
kampanii jest zapobieganie samobójstwom oraz pomoc osobom znajdującym się 
w kryzysowych sytuacjach swojego życia. Działa już specjalna infolinia 195 25. 
Jest to bezpłatny telefon zaufania, przy którym całodobowo dyżurują specjaliści.

195 25

CAŁODOBOWY
BEZPŁATNY TELEFON ALARMOWY

„Dziś w nocy na Bobrzy spodziewane jest nadej-
ście fali powodziowej” – SMS takiej treści mogą 
otrzymać w przypadku zagrożenia mieszkańcy 
Słowika i Trzcianek. „Z powodu awarii wodocią-
gu na terenie Szewc i Zawady dostępna będzie 
woda z beczkowozów” – tak zostaną poinformo-
wani w przypadku zagrożenia inni mieszkańcy. 
W lipcu 2012 r. gmina Sitkówka-Nowiny uru-
chomiła system powiadomień SMS dla miesz-
kańców. Poniżej piszemy jak z systemu można 
skorzystać. System działa bezpłatnie. Mieszka-
niec gminy płaci wyłącznie za pierwszy SMS ze 
zgłoszeniem do systemu lub za SMS związany 

z wyrejestrowaniem (wg stawek własnego ope-
ratora). Prawidłowa rejestracja w systemie infor-
matycznym i zgoda na Powiadomienia SMS po-
lega na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS 
z nazwą miejscowości gminy Sitkówka-Nowiny 
na numer 799 599 522 (uwaga! W treści sms 
nie używamy polskich znaków np. „ó” czy „ł”!): 
NOWINY, ZGORSKO, ZAGRODY, TRZCIANKI, 
SITKOWKA, KOWALA, WOLA (dla mieszkań-
ców Woli Murowanej), BOLECHOWICE, SZEW-
CE, ZAWADA, SLOWIK
Zachęcamy do korzystania z SMS-owego po-
wiadamiania!

Zachęcamy skorzystania
z SMS-owego powiadamiania

W poniedziałek 26 sierpnia, ok. godz. 10:00 na 
ul. Szewskiej w Zgórsku zaginął mały york – LOKO. 
Proszę niech Pani czy Pan zadzwoni jeśli go 
widzieliście lub znaleźliście. Dla znalazcy czeka 
nagroda! Bardzo za nim tęsknimy – Zuzia i Antoś
Tel.: 605 152 016 lub 783 157 866

Zaginął york LOKO
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Uroczyste otwarcie zawodów organizowa-
nych przez Dom Pomocy Społecznej w Zgór-
sku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Amabilis” odbyło się 
o godzinie 10. Wtedy to delegacja w skła-
dzie: dyrektor GOK – Jacek Kania, dyrektor 
ZSP w Nowinach – Arkadiusz Jędras, dy-
rektor DPS w Zgórsku – Zbigniew Szybalski, 
zastępca wójta – Krzysztof Rym oraz wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny – Stanisław Barycki 
przywitała wszystkich obecnych na sali gości, 
życząc jednocześnie uczestnikom olimpiady 
sprawnego i bezpiecznego przebiegu zmagań, 
tak aby żaden z nich nie zaznał przypadko-
wej kontuzji. Mające już wieloletnią tradycję 
zawody osób niepełnosprawnych zostały po-
dzielone na szereg dyscyplin rozgrywanych 
w dwóch kategoriach: kobiety, mężczyźni. 
Wśród konkurencji były między innymi skoki 
w dal z miejsca, biegi na 40 metrów, rzuty 
piłką lekarską oraz rzuty piłką do kosza. Za-
planowane konkurencje wyraźnie przypadły 
do gustu biorącym w nich udział zawodni-
kom. Udział w zawodach sprawiał im wie-
le radości, a  to bez wątpienia było w  tym 
wszystkim najważniejsze. Całe zawody trwały 
nieco ponad 120 minut, a ostatnia konkuren-
cja została rozstrzygnięta przed godziną 13. 
W Olimpiadzie wzięli udział niepełnosprawni 
podopieczni 17 placówek – DPS-ów i Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej – oraz uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.
Uroczystej dekoracji zwycięzców poszczegól-
nych konkurencji pamiątkowymi medalami 
dokonali zaproszeni delegaci do których już 
w trakcie trwania zawodów dołączyli wicesta-
rosta kielecki Zenon Janus i członek zarządu 
Powiatu Kieleckiego Jacek Barański. Następ-
nie Dyrektor DPS w Zgórsku wręczył zarów-
no wójtowi gminy jak również pozostałym 

gościom symboliczne statuetki, które miały 
upamiętnić zakończoną Olimpiadę. Ofi cjalne-
go zamknięcia XXI Wojewódzkiej Olimpiady 
Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych 
dokonał wicestarosta kielecki Zenon Janus 
kierując szczególne podziękowania do opie-

kunów, którzy przyjechali na zawody wspólnie 
ze swoimi podopiecznymi, ponieważ to dzię-
ki ich postawie i opiece jaką otaczają osoby 
niepełnosprawne inicjatywy tego typu mogą 
dochodzić do skutku.

Paweł Giertuga

XXI Wojewódzka Olimpiada 
Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych
114 zawodników z terenu całego 
województwa świętokrzyskiego, pod 
czujnym okiem swoich opiekunów, 
wzięło udział w XXI Wojewódzkiej 
Olimpiadzie Lekkoatletycznej 
Osób Niepełnosprawnych, która 
odbyła się w hali Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach.
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nia, którego nie mamy prawa mieć na tym etapie 
budowy drużyny opierając się na mieszkańcach 
naszej gminy – powiedział po meczu Piotr Lichota, 
trener UKS Ekom Futsal Nowiny.
Następny mecz Nowiny grają w niedzielę, 29 
września w Niemodlinie, a 6 października 
w Nowinach z Wisłą II Krakbet. pie

Pierwsza połowa spotkania zakończyła się 
zwycięstwem gospodarzy. Podopieczni Piotra 
Lichoty dwukrotnie pokonali bramkarza gości: 
Cibor w 8 minucie i Jaworski w 13 minucie. 
W 18 minucie Boniaszczuk zdobył pierwszą 
bramkę dla gości.
Druga połowa należała już do gości, którzy 
ciągłym atakowaniem sięgnęli w końcu po 
zwycięstwo. W 27 minucie Kowalczyk strzela 
wyrównującą bramkę. Kluczowa dla dalszego 
przebiegu spotkania była czerwona kartka, 
którą bramkarz Nowin – Sebastian Dobro-
dziej – otrzymał za zagranie rękę poza polem 
karnym. Potem kolejne bramki dla drużyny 
z Lublina zdobywali: Kowalczyk (33), Wa-
lęciuk (34), Górski (39) i Fularski (39). Nie 
obsadzenie bramki Nowin spowodowało, że 
w ostatniej minucie, strzelcem bramki był na-
wet bramkarz Lublina. UKS Ekom Futsal No-
winy – AZS UMCS Lublin 2:6 (2:1)
– Pierwsze 20 minut meczu z Lublinem pokazało, 
że potrafi my grać ładny skuteczny futsal i w tym 
kierunku będziemy zmierzać. Brakło doświadcze-

UKS Ekom Futsal Nowiny zagrał w składzie: 
Dobrodziej, Terefeńko, Cibor, Jagodzki, Poni-
kowski – Kwiecień, Majcher, Jaworski, Łabęc-
ki, Szymkiewicz, Król, Płaziński 
Goście – AZS UMCS Lublin – wystawili na-
stępującą drużynę: Górski, Lenartowicz, Wa-
lęciuk, Drzewiecki, Kowalczyk – Urbański, 
Boniaszczuk, Mietlicki, Ławicki, Krupski, Ma-
rzec, Fularski.

Po inauguracyjnym meczu 
pierwszoligowym futsalu w Nowinach
2:6 (2:1) przegrali piłkarze UKS Ekom Futsal Nowiny z drużyną AZS UMCS Lublin 
w pierwszym, inauguracyjnym meczu pierwszoligowym. Spotkanie rozegrano 
w sobotni wieczór, 21 września 2013 r., w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach. 
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