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Rozbudowane przedszkole
w Nowinach uroczyście otwarte

Gmina Sitkówka-Nowiny jedną z najlepiej
skanalizowanych i zwodociągowanych gmin w kraju
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Szanowni Czytelnicy,

  
	 	 Trzymacie	 w	 rękach	 październikowe	 wydanie	 sa-
morządowego	 miesięcznika	 „Głosu	 Nowin”.	 Tradycyjnie	
już	dowiecie	się	z	niego	o	wielu	ważnych	wydarzeniach,	
realizowanych	 inwestycjach	 i	kolejnych	planach	 inwesty-
cyjnych.
	 	 Z	 całą	 pewnością	 bardzo	 ważną	 informacją	 jest	
także	 ta	mówiąca	 o	 stopniu	 skanalizowania	 i	 zwodocią-
gowania	 naszej	 gminy,	 który	 jest	 jednym	 z	 najwyższych	
w	Polsce.	Niezwykle	miło	mi	jest	poinformować,	że	nasza	
gmina	została	postawiona	w	tej	kwestii	za	wzorcową	pod-
czas	ogólnopolskiej	konferencji,	w	której	miałem	przyjem-
ność	uczestniczyć	jako	prelegent.	Byłem	jednym	z	zaled-
wie	czterech	wójtów,	którzy	mówili	o	dobrych	praktykach	
związanych	z	inwestycjami	wodno-kanalizacyjnymi.	Nale-
ży	 podkreślić,	 że	 gmina	 Sitkówka-Nowiny	 jest	 skanalizo-
wana	w	93%	i	zwodociągowana	w	96%.
	 	 Dowiecie	 się	 też	Państwo	o	 zaplanowanych	 inwe-
stycjach	w	poszczególnych	sołectwach	i	miejscowościach.	
Piszemy	o	tym	przy	okazji	relacji	spotkań	z	mieszkańcami,	
podczas	 których	 decydowali	 oni	 demokratycznie	 na	 co	
przeznaczyć	fundusze	sołeckie.	Zaznaczę	tylko,	że	na	2017	
rok	 przeznaczyliśmy	 z	 budżetu	 gminy	 blisko	 450	 tysięcy	
złotych	do	dyspozycji	mieszkańców,	którzy	do	 rozdyspo-
nowania	w	ramach	funduszu	sołeckiego	mieli	łącznie	po-
nad	300	tysięcy	złotych,	a	w	ramach	funduszu	obywatel-
skiego	146	tysięcy	zł.	Warto	zaznaczyć,	że	miejscowości,	
które	 nie	 wchodzą	 w	 skład	 sołectw,	 otrzymały	 fundusz	
obywatelski	 po	 raz	 pierwszy	 w	 historii.	 W	 ten	 sposób	
chcemy	budować	społeczeństwo	obywatelskie,	zaangażo-
wane	w	decyzje	dotyczące	przyszłości	naszej	gminy.
	 	 W	tym	numerze	przeczytacie	Państwo	także	o	uro-
czystym	otwarciu	nowo	wybudowanych	oddziałów	przed-
szkolnych.	Dzięki	 inwestycji,	do	przedszkola	w	Nowinach	
mogliśmy	przyjąć	o	pięćdziesięcioro	dzieci	więcej.
	 	 Oprócz	 wielu	 informacji	 inwestycyjnych	 nie	 za-
braknie	też	tematów	lekkich,	jak	relacja	z	niesamowitego	
koncertu	zagranego	w	nowińskim	kościele	przez	francisz-
kański	 zespół	 „Pokój	 i	 Dobro”,	 czy	 spotkania	 ze	 znanym	
dziennikarzem	i	podróżnikiem	Jarosławem	Kretem,	które-
go	zaprosiliśmy	specjalnie	z	okazji	Dnia	Seniora.	Tradycyj-
nie	 już	zapraszamy	także	wszystkich	Państwa	do	wzięcia	
udziału	w	nadchodzących	wydarzeniach.

Sebastian Nowaczkiewicz
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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 XIV edycja ogólnopolskiej konferencji 
pod hasłem „Gospodarka wodno-ściekowa na 
terenach niezurbanizowanych” odbyła się w Kiel-
cach. Uczestnicy dyskutowali m.in. o kwestii za-
planowanych w najbliższych miesiącach kolej-
nych dofinansowań na infrastrukturę komunalną 
w ramach nowego budżetu UE. Jednym z prele-
gentów zaproszonych na konferencję był wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz, który w ramach zaprezentowania dobrych 
praktyk mówił o wysokim poziomie skanalizowa-
nia i zwodociągowania gminy Sitkówka-Nowiny.

	 Warto	 podkreślić,	 że	 wójt	 gminy	 Sitków-
ka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkiewicz	 został	 za-
proszony	 do	 podzielenia	 się	 doświadczeniami	
z	wdrażania	dobrych	praktyk	w	zakresie	 inwesty-
cji	 wodno-kanalizacyjnych	 jako	 jeden	 z	 czterech	
wójtów.	 Jak	 poinformował	 podczas	 konferencji,	
gmina	Sitkówka-Nowiny	ma	bardzo	wysoki	poziom	
skanalizowania	i	zwodociągowania.	–	Należąca	do	
Międzygminnego	 Związku	 Wodociągów	 i	 Kanali-
zacji	w	Kielcach	Gmina	Sitkówka-Nowiny,	choć	za-
mieszkała	 przez	 najmniejszą	 liczbę	 osób	 spośród	
samorządów	 tworzących	 MZWiK,	 charakteryzuje	
się	 infrastrukturą	 wod.-kan.	 na	 poziomie	 infra-
struktury	miejskiej.	Na	dzień	31	grudnia	2015	roku	
skanalizowanie	gminy	wyniosło	około	93%,	a	zwo-
dociągowanie	 około	 96%	 –	 poinformował	 wójt	
Sebastian	Nowaczkiewicz.	–	Część	gminy	ma	cha-
rakter	 terenów	 uprzemysłowionych,	 ale	 znaczne	
obszary	możemy	zaliczyć	do	terenów	nisko	zurba-
nizowanych.	I	to	właśnie	na	tych	terenach	koncen-
trują	się	obecnie	inwestycje	wod.-kan.	realizowane	
zarówno	przez	gminę,	jak	i	przez	Spółkę	Wodociągi	
Kieleckie.	 Działania	 inwestycyjne	 dotyczące	 sie-
ci	 wod.-kan.	 dotyczą	 jej	 rozbudowy	 na	 nowych	
terenach	 przeznaczonych	 pod	 zabudowę.	 Służą	
zatem	 nie	 tylko	 zaspokojeniu	 potrzeb	 już	 zasie-
dlonych	nieruchomości,	ale	też	otwarciu	terenów	
pod	 budownictwo	 mieszkaniowe	 –	 dodał	 wójt.

Milionowe nakłady inwestycyjne na rozwój sieci 
wod.-kan. w gminie Sitkówka-Nowiny
 Jak	 podkreślał	 gospodarz	 gminy	 Sit-
kówka-Nowiny,	 od	 2012	 roku	 do	 chwili	 obecnej	
na	 terenie	 gminy	 zainwestowano	 w	 rozbudo-
wę	 sieci	 blisko	 4,5	miliona	 złotych.	 I	 tak,	w	 roku	
2012	było	to	800	tysięcy,	w	granicach	500	tysięcy	
w	 roku	 2013	 i	 2014.	W	 kolejnych	 latach	 nakłady	
inwestycyjne	 na	 sieci	 wodno-kanalizacyjne	 były	
już	 zdecydowanie	 wyższe.	 –	 W	 roku	 2015	 wy-
daliśmy	 na	 ten	 cel	 1	 milion	 359	 tysięcy	 złotych,	
a	 w	 roku	 2016	 kwotę	 1	 milion	 372	 tysiące	 zło-
tych.	Rozbudowa	sieci	wod.-kan.	na	terenie	gminy	
przebiega	 na	 zasadzie	 współfinansowania	 przez
Inwestorów	i	Gminę	w	ramach	tzw.	Grup	Inicjatyw
Lokalnych.	Położyliśmy	na	to	większy	nacisk,	dzięki
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czemu	 inwestycje	 wod.-kan.	 są	 obecnie	 realizowane	
na	 bieżąco	 i	 skorelowane	 z	 oczekiwaniami	mieszkań-
ców	 –	 zaznaczył	 wójt	 Sebastian	 Nowaczkiewicz	 pod-
czas	swojej	prelekcji.	–	Zgodnie	z	obowiązującym	miej-
scowym	 planem	 zagospodarowania	 przestrzennego
Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 na	 terenie	 gminy	 wskazany	
jest	 znaczny	 obszar	 nowych	 terenów	przeznaczonych	
pod	 zabudowę	mieszkaniową,	 usługową	 i	 produkcyj-
ną,	 co	 wiąże	 się	 z	 dużym	 zainteresowaniem	 miesz-
kalnictwem	 i	 inwestowaniem	 na	 naszym	 terenie.
W	związku	z	tym,	istnieją	wciąż	duże	potrzeby	rozbudo-
wy	sieci	wodociągowej	i	kanalizacyjnej.	Na	podstawie	
danych	z	lat	poprzednich,	przy	uwzględnieniu	analizy	po-
trzeb	na	lata	następne,	należy	przewidywać,	że	potrzeby
finansowe	 gminy	 dotyczące	 realizacji	 inwestycji	 roz-
budowy	sieci	wod.-kan.	w	latach	następnych	kształto-
wać	się	będą	na	poziomie	około	od	700	do	900	tysięcy
złotych	rocznie	–	poinformował	wójt,	wspominając	także	
o	konieczności	przebudowy	niektórych	najstarszych	od-
cinków	sieci	wodociągowych,	między	innymi	w	Kowali.

Inwestycje Wodociągów Kieleckich w gminie Sitkówka-
Nowiny
	 Wspomniana	specyfika	gminy	Sitkówka-Nowi-
ny	w	 obrębie	MZWiK	 dotyczy	 również	 infrastruktury.	
–	W	najmniejszej	z	gmin	MZWiK	znajduje	się	najwięk-
sza	 oczyszczalnia	 ścieków.	 Zajmuje	 ona	 21	 hektarów	
powierzchni.	 Służy	 zarówno	 mieszkańcom	 gminy	 Sit-
kówka-Nowiny,	 jak	 i	 mieszkańcom	 gminy	 Masłów,	
ale	 przede	 wszystkim	 mieszkańcom	 Kielc.	 Wodociągi	
Kieleckie	 są	ważnym	pracodawcą	 na	 naszym	 terenie.	
Na	 obiekcie	 oczyszczalni	 zatrudnionych	 jest	 68	 osób,	
spośród	 których	 część	 to	 mieszkańcy	 gminy.	 Z	 racji	
posiadania	 tak	 rozbudowanej	 infrastruktury,	 Wodo-
ciągi	 Kieleckie	 są	 również	 znaczącym	 płatnikiem,	 za-
silającym	 budżet	 gminy	 przede	 wszystkim	 w	 postaci	
podatku	 od	 nieruchomości.	 Równie	 ważną	 kwestią	
jest	 podniesienie	 jakości	 wody	w	 rzece	 Bobrza	 poni-
żej	oczyszczalni,	po	modernizacji	której,	według	badań	
przeprowadzonych	 przez	 Wojewódzkiego	 Inspektora	
Ochrony	Środowiska,	ma	ona	w	tym	miejscu	II	stopień	
czystości.	Wcześniej	 woda	 ta	 nie	mieściła	 się	 w	 żad-

nej	 klasie.	 Teraz	 można	 nią	 poić	 zwierzęta,	 czy	 orga-
nizować	 kąpieliska.	 Dzięki	 tym	 korzystnym	 zmianom	
na	 rzece	powstał	 szlak	 kajakowy	 i	 rozwija	 się	 turysty-
ka	kajakarska	–	mówił	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.
	 Warto	 dodać,	 że	 gmina	 ma	 dobrze	 rozwinię-
tą	 sieć	 wodociągową	 o	 łącznej	 długości	 72,6	 kilome-
trów.	 Sieć	 magistralna	 w	 całości	 należy	 do	 majątku	
gminy,	 a	 rozdzielcza	w	 zdecydowanej	większości.	 Sieć	
wod.-kan.	 została	 wykonana	 z	 materiałów	 bardzo	
dobrej	 jakości,	 co	 powoduje	 jej	 niską	 awaryjność.

–	Bez	wątpienia	sytuacja	gminy	w	zakresie	rozwoju	in-
frastruktury	wod.-kan.	jest	wyjątkowa,	ponieważ	zosta-
ła	ona	skanalizowana	i	zwodociągowana	niemalże	w	ca-
łości.	Obecnie	w	gminie	prowadzone	są	w	szczególności	
inwestycje	związane	z	rozwojem	terenów	niezurbanizo-
wanych	–	podsumował	swoją	prelekcję	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz,	dziękując	jednocześnie	za	możliwość	po-
dzielenia	się	doświadczeniami	w	zakresie	rozbudowy	sie-
ci	wod.-kan.	i	planami	inwestycyjnymi	na	najbliższe	lata.
 
	 W	 programie	 dwudniowych	 obrad	 oprócz	
doświadczeń	 i	 dobrych	 praktyk	 polskich	 gmin	 zwią-
zanych	 z	 gospodarką	 wodno-ściekową	 na	 terenach	
niezurbanizowanych	 rozmawiano	 także	 o	 praktycz-
nych	 konsekwencjach	 wejścia	 w	 życie	 nowej	 usta-
wy	 Prawo	 Wodne	 i	 gospodarce	 wodno-ścieko-
wej	 w	 Polsce	 w	 2016	 roku	 na	 podstawie	 analizy	
stanu	 i	 perspektywy	 zmian.	 Przytoczono	 także	 wnio-
ski	 NIK	 z	 kontroli	 organów	 gmin	 na	 rzecz	 zwiększe-
nia	 liczby	 użytkowników	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej.

    

Agnieszka Olech
Wójt Sebastian Nowaczkiewicz mówił o dobrych praktykach 
gminy w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej

Jak podkreślał gospodarz gminy Sitkówka-Nowiny, od 2012 
roku do chwili obecnej na terenie gminy zainwestowano
w rozbudowę sieci blisko 4,5 miliona złotych

W ogólnopolskiej konferencji wzięli udział eksperci
w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych
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 Data 11 października z całą pewnością zapisze 
się złotymi literami na kartach historii gminy Sitkówka-
Nowiny. To właśnie wtedy dokonano symbolicznego 
otwarcia nowo wybudowanych oddziałów przedszkol-
nych. Dzięki inwestycji do przedszkola przyjęto o pięć-
dziesięcioro maluchów więcej. W uroczystościach połą-
czonych z obchodami Dnia Edukacji Narodowej udział 
wzięła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz 
wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus.

	 Rozpoczęta	w	maju	bieżącego	roku	rozbudowa	
nowińskiego	 przedszkola	 zakończyła	 się	 błyskawicznie.	
-	Inwestycję	udało	się	przeprowadzić	szybko	i	sprawnie.	
Wszystkie	prace	budowlane	oraz	 formalności	 związane	
z	dopuszczeniem	obiektu	do	użytku	wykonaliśmy	w	cią-
gu	trzech	miesięcy.	Planów	nie	zniszczyła	nawet	natura,	
bo	przecież	wszyscy	doskonale	pamiętamy,	że	w	połowie	
czerwca,	 podczas	 silnej	 nawałnicy,	 runął	 świeżo	 posta-
wiony	 kawałek	 ściany.	 Z	 dniem	 1	 września	 w	 nowych	
murach	placówki	mogło	rozpocząć	edukację	przedszkol-
ną	o	pięćdziesięcioro	dzieci	więcej.	

W	chwili	obecnej	możemy	zapewnić	opiekę	przedszkol-
ną	wszystkim	maluchom	z	terenu	gminy.	To	nasz	wielki	
sukces	–	mówił	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	
Nowaczkiewicz	 podczas	 uroczystości	 otwarcia	 nowych	
oddziałów	 przedszkolnych	 w	 Nowinach.	 -	 Niemożliwe	
stało	 się	 możliwe	 –	 podkreślała	 dyrektor	 przedszkola	
Alina	 Banasik.	 -	 Tak	 błyskawiczna	 rozbudowa	 placówki	
jest	kolejnym	dowodem	na	to,	że	marzenia	się	spełnia-
ją	 –	 mówiła,	 dziękując	 władzom	 gminy,	 wykonawcom	
i	 wszystkim	 tym,	 którzy	 przyczynili	 się	 do	 rozbudowy	
przedszkola.	W	ramach	podziękowań	dyrektor	Alina	Ba-
nasik	wręczyła	specjalne	statuetki	i	słodkie	upominki	dla	
wszystkich,	 którzy	 wsparli	 szybką	 rozbudowę	 nowego	
skrzydła	 Przedszkola	 Samorządowego	 im.	 „Pluszowego	

Misia”	w	Nowinach.	Uhonorowani	zostali:	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz,	 Przewodnicząca	 Rady	 Gminy	 Sitków-
ka-Nowiny	 Zofia	 Duchniak,	 w	 imieniu	 której	 statuetkę	
odebrali	obecni	podczas	uroczystości	radni:	Małgorzata	
Wójtowicz	 oraz	Waldemar	 Kasprzyk,	 a	 także	 odpowie-
dzialni	za	nadzór	inwestycyjny	z	ramienia	Urzędu	Gminy	
Sitkówka-Nowiny	 -	 Andrzej	Waśko,	 kierownik	 Referatu	
Infrastruktury,	Inwestycji,	Nieruchomości	i	Ochrony	Śro-
dowiska	oraz	Tomasz	Bucki,	specjalista	ds.	budownictwa	
i	zagospodarowania	przestrzennego.

Koncert taneczno-muzyczny w wykonaniu przed-
szkolaków
	 Po	uroczystym	przecięciu	wstęgi	 i	poświęceniu	
nowego	 oddziału	 przedszkolnego	 przez	 księdza	 Józefa	
Kubiczę,	proboszcza	parafii	Chrystusa	Odkupiciela	w	No-
winach,	zaproszeni	gości	udali	się	do	jednej	z	sal,	gdzie	
maluchy	 	 w	 wyjątkowy	 sposób	 podziękowały	 za	 prze-
prowadzoną	inwestycję	specjalnie	przygotowanym	kon-
certem	 taneczno-muzycznym.	 Przedszkolaki	 zachwyciły	
zebranych	swoimi	talentami,	otrzymując	gorące	owacje	
po	każdym	z	występów.	Specjalne	niespodzianki	przeka-
zali	także	dzieciom	w	tym	dniu:	Jacek	Kania	–	dyrektor	
GOK	„Perła”	w	Nowinach,	Jacek	Chudzicki	–	dyrektor	Sa-
morządowego	Zakładu	Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	
oraz	 Tomasz	 Błaszczyk	 –	 dyrektor	 Zakładu	 Gospodarki	
Komunalnej	 i	Mieszkaniowej.	Występy	 przedszkolaków	
podziwiali	i	oklaskiwali	także	zastępca	wójta	Łukasz	Bar-
winek	oraz	sekretarz	gminy	Izabela	Dziewięcka.	

Nowińskie przedszkole największe w powiecie 
kieleckim
	 Pod	wrażeniem	talentu	nowińskich	przedszkola-
ków	byli	zaproszeni	goście,	którzy	zgodnie	podkreślali,	że	
edukacja	przedszkolna	 jest	niezwykle	 istotnym	etapem	
życia	człowieka.	-	Przedszkole	na	miarę	naszych	czasów	
jest	niezbędne	dla	prawidłowego	rozwoju	najmłodszych	
mieszkańców.	 Poza	 tym,	 dla	 dziecka	 regularny	 kontakt	
z	 innymi	dziećmi	jest	niezwykle	istotny.	Bardzo	korzyst-
nie	wpływa	na	rozwój	intelektualny	i	emocjonalny.	Dzięki	
temu	maluchy	są	dobrze	przygotowane	do	nauki	w	szko-
le.	Niezwykle	ważne	jest,	że	w	gminie	Sitkówka-Nowiny,	
dzięki	przeprowadzonej	 inwestycji,	 z	przedszkola	mogą	
korzystać	 wszystkie	 dzieci	 –	 mówiła	 wojewoda	 świę-
tokrzyski	 Agata	Wojtyszek.	 -	 Gratuluję	władzom	 gminy	
słusznie	podjętej	decyzji,	co	do	rozbudowy	przedszkola.	
Edukacja	i	rozwój	oświaty	to	jeden	z	elementów,	na	który	
w	tej	gminie	zwraca	się	szczególną	uwagę	–	podkreślał	
wicestarosta	powiatu	kieleckiego	Zenon	Janus	zaznacza-
jąc,	że	nowińskie	przedszkole	jest	największe	w	powiecie	
kieleckim.

Przyjęto wszystkie dzieci
	 Dzięki	 realizacji	 inwestycji	 Przedszkole	 Samo-
rządowe	w	Nowinach	powiększyło	się	o	dwa	oddziały.	
Oznacza	to,	że	powstały	nowe	miejsca	dla	pięćdziesię-
ciorga	dzieci.	Rozbudowa	była	realizowana	od	strony	za-
chodniej	budynku.	Powstał	obiekt	parterowy	połączony	
łącznikiem	 z	 korytarzem	 przedszkola	 już	 istniejącego,	
z	oddzielnym	wejściem	i	szatnią,	częściowo	podpiwni-
czony.	Rozbudowa	o	powierzchni	użytkowej	ok.	310,0	
m2	 i	 kubaturze	 ok.	 1800,0	m3	 została	 zaprojektowa-
na	w	technologii	 tradycyjnej	o	konstrukcji	murowanej	
i	 żelbetowej,	 analogicznie	 do	 istniejącego	 już	 budyn-

Rozbudowane przedszkole w Nowinach uroczyście 
otwarte

Maluchy znakomicie zaprezentowały swoje talenty przed 
przybyłą publicznością
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2015	wydaliśmy	na	ten	cel	1	milion	359	tysięcy	złotych,	
a	w	roku	2016	1	milion	372	tysiące	złotych.	Są	to	za-
kopane	w	ziemi	inwestycje,	których	nie	widać,	a	które	
pochłaniają	spore	koszty	 i	 są	niezwykle	potrzebne	do	
funkcjonowania	naszym	mieszkańcom	–	zazanczył	wójt	
Sebastian	Nowaczkiewicz,	 który	przedstawił	 także	 ze-
stawienie	wydatków	na	 inwestycje	drogowe	od	2012	
roku	do	chwili	obecnej.	Na	podstawie	danych,	w	tym	
okresie	 na	 inwestycje	 drogowe	wydano	 nieco	 ponad	
11	milionów,	z	czego	ponad	5	milionów	złotych	w	 la-
tach	2015	 i	2016.	–	Poprzez	realizację	tych	 inwestycji	
chcemy	podnosić	komfort	życia	naszych	mieszkańców	
–	podkreślał	wójt,	który	poinformował	także	o	pozyska-
nych	 kwotach	 dofinansowań	 unijnych	 od	 2015	 roku.	
Jak	wynika	 z	wyliczeń,	 gmina	w	 tym	czasie	pozyskała	
ponad	12	milionów	złotych	ze	środków	zewnętrznych	
na	realizację	różnego	rodzaju	zadań.
	 Po	 zapoznaniu	 się	 z	 informacjami	wójta,	 rad-
ni	przystąpili	do	podejmowania	zaplanowanych	w	po-
rządku	obrad	uchwał.	I	tak,	podczas	ostatniego	posie-
dzenia	radni	podjeli	uchwałę	w	sprawie	przyznawania	
nagród	Wójta	Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 za	 osiągnięcia	
w	dziedzinie	twórczości	artystycznej,	upowszechniania	
i	ochrony	kultury.	Nagrody	będą	przyznawane	za	wy-
bitne	osiagnięcia	w	dziedzinie	twórczości	artystycznej,	
upowszechniania	 kultury	 i	 ochrony	 kultury.	 Otrzymy-
wać	 je	 będą	 osoby	 lub	 instytucje	 za	 całokształt	 dzia-
łalności	lub	osiagnięcia	o	istotnym	znaczeniu.	Wnioski	
o	 przyznanie	 nagród	 będą	mogły	 być	 składane	 przez	
instytucje	 kultury,	 właściwą	 komisję	 Rady	 Gminy	 Sit-
kówka-Nowiny,	dyrektorów	szkół	z	terenu	gminy,	a	tak-
że	związki,	federacje	i	stowarzyszenia	działające	w	sfe-
rze	kultury,	sztuki	 i	działalności	artystycznej.	Ustalono	
także	wysokość	przyznawanych	nagród.	I	tak,	nagroda	
indywidualna	będzie	mogła	zostać	przyznana	do	wyso-
kości	dwóch	tysięcy	złotych,	a	nagroda	zespołowa	do	
dziesięciu	tysięcy	złotych.
	 W	 grudniu	 2015	 roku	 radni	 podjęli	 uchwałę	
o	przystąpieniu	do	sporządzenia	„Gminnego	Programu	
Rewitalizacji	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 na	 lata	 2016-
2020“.	W	 związku	 z	 ogłoszeniem	 przez	Ministra	 Roz-

 Ustalenie wysokości przyznawanych na-
gród Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury, przystąpienia do sporządzenia Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2016-2023, czy wprowadzenie zmian w budżecie gmi-
ny – te i szereg innych uchwał radni Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny podjęli podczas ostatniego posiedzenia 
sesji, które odbyło się 29 września.
	 Zanim	 radni	 przystąpili	 do	 podejmowania	
uchwał,	 przyjęto	 protokół	 z	 poprzedniego	 posiedze-
nia	 sesji,	 a	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 przedstawił	
informację	 ze	 swojej	 działalności	 w	 okresie	 między-
sesyjnym.	 Poinformował	 także	 obecnych	 o	 realizacji	
inwestycji	wodno-kanalizacyjnych	w	gminie	Sitkówka-
Nowiny	zrealizowanych	w	latach	2012-2016.	–	Gmina	
Sitkówka-Nowiny	jest	skanalizowana	w	93	procentach	

i	 zwodociągowana	 w	 96	 procentach.	 Ciągle	 inwestu-
jemy	 w	 nowe	 nitki	 sieci	 wodno-kanalizacyjnych,	 po-
nieważ	 do	 naszej	 gminy	 sprowadza	 się	 coraz	 więcej	
osób	budując	tu	swoje	domy.	Od	2012	roku	do	chwili	
obecnej	 zainwestowaliśmy	 w	 rozbudowę	 sieci	 blisko	
4,5	miliona	złotych.	I	tak,	w	roku	2012	było	800	tsyię-
cy,	w	granicach	500	tysięcy	w	roku	2013	i	2104.	W	ko-
lejnych	 latach	 nakłady	 inwestycyjne	 na	 sieci	 wodno-
-kanalizacyjne	były	 już	 zdecydowanie	wyższe.	W	roku	

ku	przedszkola.	Architektura	 rozbudowy	nawiązuje	do	
architektury	 części	 istniejącego	 dotychczas	 budynku.	
Warto	przypomnieć,	że	wykonawcą	projektu	było	Biu-
ro	Usług	Inżynieryjno	–	Technicznych	(BIT)	z	Kielc,	które	
sprawowało	również	nadzór	inwestorski	nad	robotami,	
a	 wyłonionym	 w	 drodze	 przetargu	 wykonawcą	 gene-
ralnym	zadania	była	firma	Czysta	Polska	z	Kielc.	-	Dwie	
nowe	 sale	 są	 już	 podpiwniczone.	 Na	 chwilę	 obecną	
koszt	remontu	wyniósł	ok.	900	000,00	złotych.	Łącznie	
planujemy	 wydać	 milion	 40	 tysięcy	 złotych.	 W	 przy-
szłym	roku	czeka	nas	jeszcze	między	innymi	wykończe-
nie	i	zagospodarowanie		piwnic	–	mówił	wójt	gminy	Sit-
kówka-Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz,	podkreślając	
jednocześnie,	że	gmina	stara	się	także	o	dofinansowa-
nie	z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	na	dalszą	
rozbudowę	obiektu.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
	 Uroczystość	 otwarcia	 nowego	 skrzydła	 przed-
szkola	stała	się	także	doskonałą	okazją	do	tego,	aby	po-
dziękować	nauczycielom	z	terenu	gminy	Sitkówka-No-
winy	za	ich	pracę.	-	Z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej,	
wdzięczni	za	trud	nauczania	i	wychowania,	przyjmijcie	
państwo	 szczególne	 życzenia	 –	 dziękował	 wójt	 Seba-
stian	Nowaczkiewicz,	życząc	nauczycielom	wielu	sukce-

sów	zawodowych	i	osobistych,	a	także	wręczając	akty	
nadania	stopnia	awansu	zawodowego	nauczyciela	mia-
nowanego	 oraz	 Nagrody	 Wójta	 Gminy	 Sitkówka-No-
winy,	 przyznawane	 na	wniosek	 dyrektorów	 placówek	
oświatowych.	 Otrzymują	 je	 przede	 wszystkim	 ci	 na-
uczyciele	i	pracownicy	niepedagogiczni,	którzy	w	ostat-
nim	roku	wyróżnili	się	w	sposób	znaczący	w	swojej	pra-
cy.	Do	życzeń	dla	grona	pedagogicznego	przyłączyli	się	
wszyscy	obecni	podczas	uroczystości	goście.

Agnieszka Olech

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Dyrecja przedszkola złożyła specjalne podziękowania na 
ręce wszystkich tych, którzy najbardziej przyczynili się do 
rozbudowy placówki 

Radni podczas posiedzenia sesji długo omawiali sprawy 
bieżące
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woju	 wytycznych	 w	 zakresie	 programów	 rewitalizacji	
mozliwym	stało	 się	uproszczenie	procedur	opracowa-
nia	i	uchwalenia	dokumentu	w	postaci	„Programu	Re-
witalizacji	Gminy	Sitkówka-Nowiny	na	lata	2016-2023“.	
W	związku	z	tym,	radni	dokonali	zmian	w	podjętej	wcze-
śniej	uchwale.	Przypomnijmy,	że	Program	Rewitalizacji	
dla	Gminy	Sitkówka-Nowiny	na	 lata	2016-2023	umoż-
liwi	efektywne	pozyskiwanie	środków	unijnych	na	róż-
ne	działania	planowane	do	realizacji	na	terenie	gminy	
w	ramach	„Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Wo-
jewództwa	 Świętokrzyskiego	 na	 lata	 2014-2020”.	 Po-
siadanie	tego	dokumentu	jest	warunkiem	niezbędnym	
do	aplikowania	o	środki	zewnętrzne	w	ramach	działa-

Ewolucja III sektora – prawo, ekonomia, strategia
 Pod takim hasłem odbył się X Kongres Stowarzy-
szeń Województwa Świętokrzyskiego. 5 października, 
w Filharmonii Świętokrzyskiej, władze województwa 
spotkały się z przedstawicielami samorządów wszyst-
kich szczebli oraz z przedstawicielami organizacji poza-
rządowych, aby rozmawiać o przyszłości stowarzyszeń. 
W Kongresie uczestniczył zastępca wójta gminy Sitków-
ka-Nowiny, Łukasz Barwinek oraz Dariusz Stępień, wi-
ceprzewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego, 
działającej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

	 Kongres	 został	 zorganizowany	 przez	 Święto-
krzyską	 Sieć	 Aktywności	 Młodzieżowej	 SYNERGIA	 we	
współpracy	z	Urzędem	Marszałkowskim	Województwa	
Świętokrzyskiego	w	 Kielcach	 oraz	 Świętokrzyską	 Radą	
Działalności	 Pożytku	 Publicznego.	 Podczas	 spotkania	
marszałek	województwa	świętokrzyskiego	Adam	Jaru-
bas	oraz	członek	Zarządu	Województwa	Świętokrzyskie-
go,	Piotr	Żołądek,	podkreślali	jak	dużą	rolę	organizacje	
pozarządowe	 pełnią	 w	 życiu	 społecznym.	 –	 Zastana-
wiamy	 się	 nad	 perspektywami	 rozwoju	 stowarzyszeń,	
które	w	wielu	obszarach	podejmują	bardzo	ważną	dzia-
łalność,	 często	 zastępując	 z	powodzeniem	administra-
cję	publiczną.	Dziękuję	za	organiczny	wymiar	państwa	
pracy,	przed	którą	widzę	duże	możliwości	rozwoju,	rów-
nież	z	wykorzystaniem	środków	unijnych.	Dobra	współ-
praca	 organizacji	 pozarządowych	 z	 samorządami	 to	
fundament,	na	którym	możemy	budować	pomyślność	
państwa	organizacji	–	mówił	marszałek	Adam	Jarubas,	

a	 członek	 Zarządu	 Województwa	 Świętokrzyskiego,	
Piotr	Żołądek,	zaznaczył,	 że	chcąc	budować	podstawy	
społeczeństwa	obywatelskiego	należy	wspierać	działal-
ność	organizacji	pozarządowych.
	 Tego	samego	zdania	jest	zastępca	wójta	gminy	
Sitkówka-Nowiny,	 Łukasz	Barwinek,	 który	wziął	 udział	
w	 Kongresie	 wraz	 z	 wiceprzewodniczącym	 Gminnej	
Rady	 Pożytku	 Publicznego,	 Dariuszem	 Stępniem	 oraz	
Agnieszką	Stępień,	pracownikiem	Urzędu	Gminy	opie-
kującym	 się	 stowarzyszeniami.	 –	 Stowarzyszenia	 z	 te-
renu	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	działają	bardzo	prężnie.	
Mają	doskonałe	pomysły	na	aktywizowanie	społeczeń-

nia	6.5	„Rewitalizacja	obszarów	miejskich	 i	wiejskich”.	
Warto	podkreślić,	że	„Program	Rewitalizacji	dla	Gminy	
Sitkówka-Nowiny	na	 lata	2016-2023“	 jest	opracowany	
w	 ramach	 projektu	 dofinansowanego	 w	 ramach	 Pro-
gramu	 Operacyjnego	 Pomoc	 Techniczna	 2014-2020“.	
Na	opracowanie	programu	gmina	pozyskała	aż	90%	do-
finansowania.

	 Wrześniowe	posiedzenie	sesji	Rady	Gminy	Sit-
kówka-Nowiny	zakończyło	się	wolnymi	wnioskami	i	in-
formacjami,	a	także	sprawami	różnymi.

 Agnieszka Olech

Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 września 2016 roku

1. RG-XXII/263/16 uchwała w sprawie	wprowadze-
nia	zmian	w	budżecie	Gminy	Sitkówka-Nowiny	na	
2016	rok

2. RG-XXII/264/16 uchwała w sprawie	 przyzna-
wania	nagród	Wójta	Gminy	Sitkówka-Nowiny	za	
osiągnięcia	w	dziedzinie	twórczości	artystycznej,	
upowszechniania	i	ochrony	kultury

3. RG-XXII/265/16 uchwała w sprawie zmiany	
uchwały	 Nr	 RG-XXXIII/284/13	 Rady	 Gminy	 Sit-
kówka-Nowiny	 z	 dnia	 27	 sierpnia	 2013	 roku	
w	 sprawie	uchwalenia	 Statutu	Gminy	 Sitkówka-
Nowiny

4. RG-XXII/266/16 uchwała w sprawie	 zmiany	
uchwały	Nr	RG-XXI/261/16	Rady	Gminy	 Sitków-
ka-Nowiny	z	dnia	29	sierpnia	2016	roku	w	spra-
wie	przywrócenia	Komisariatu	Policji	w	Nowinach	
w	celu	poprawy	stanu	bezpieczeństwa	na	terenie	
Gminy	Sitkówka-Nowiny

5. RG-XXII/267/16 uchwała w sprawie	 wyrażenia	

zgody	na	wydzierżawienie	nieruchomości	grunto-
wej	położonej	w	miejscowości	Nowiny	w	obrębie	
geodezyjnym	Wola	Murowana	w	Gminie	Sitkówka-
Nowiny	oraz	odstąpienie	od	obowiązku	przetargo-
wego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy

6. RG-XXII/268/16 uchwała w sprawie	 przekazania	
środków	 trwałych,	 na	 rzecz	 Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	„Perła”	w	Nowinach

7. RG-XXII/269/16 uchwała w sprawie	 przekazania	
w	użytkowanie	pieca	 chlebowego	przy	grilowisku		
na	terenie	Remizy	OSP	w	msc.	Kowala,	stanowią-
cego		mienie	Gminy,	na	rzecz	Zakładu	Gospodarki	
Komunalnej	i	Mieszkaniowej	w	Nowinach

8. RG-XXII/270/16 uchwała w sprawie	 przekazania	
nakładów	finansowych	poniesionych	na	moderni-
zację	studzienki	wodomierzowej	ZSP	w	Nowinach	
na	rzecz	Zespołu	Szkół	Ponadpodstawowych	w	No-
winach

9. RG-XXII/271/16 uchwała w sprawie	przystąpienia	
do	sporządzenia	Programu	Rewitalizacji	Gminy	Sit-
kówka-Nowiny	na	lata	2016-2023

O przyszłości stowarzyszeń rozmawiały z ich przedstawicie-
lami władze wszystkich szczebli 
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Jarosław Kret opowiadał o Indiach w Nowinach

stwa,	a	my	jako	samorząd	wspieramy	te	działania.	Stąd	
także	pomysł	powołania	do	życia	Gminnej	Rady	Pożytku	
Publicznego,	co	było	oczywiście	odpowiedzią	ze	strony	
samorządu	 gminnego	 na	 zapotrzebowanie	 społeczne	
i	krokiem	w	jego	stronę.	Rada	działalności	pożytku	pu-
blicznego	jest	przestrzenią	nie	tylko	dialogu,	ale	przede	
wszystkim	 współdecydowania	 o	 ważnych	 dla	 admini-
stracji	samorządowej	i	organizacji	pozarządowych	spra-
wach,	 wynikających	 z	 potrzeb,	 problemów	 i	 wyzwań	
danej	 wspólnoty	 samorządowej	 –	 wyjaśnia	 zastępca	
wójta	Łukasz	Barwinek.	–	Rada	składa	się	z	ludzi,	którzy	
angażują	 się	w	 różnego	 rodzaju	działalność	 społeczną	
poprzez	 stowarzyszenia	 i	 organizacje	pożytku	publicz-
nego.	 Chcemy,	 żeby	 głos	 społeczeństwa	 był	 słyszalny,	
a	wszelkie	inicjatywy	i	pomysły	miały	odzwierciedlenie	
w	realnych	działaniach.	Chcemy	budować	 i	 sukcesyw-
nie	 rozwijać	 społeczeństwo	 obywatelskie	 na	 terenie	
naszej	gminy	–	dodaje.

 O swojej fascynacji Indiami, podróżach i pracy 
niezwykle ciekawie opowiadał Jarosław Kret podczas 
Dnia Seniora w Nowinach. Nie zabrakło barwnych 
anegdot z życia dziennikarza i podróżnika, a nawet 
przywiezionych przez niego przysmaków kuchni in-
dyjskiej. Dla seniorów przygotowano także specjalny 
koncert pt. „Żółty jesienny liść”, podczas którego wy-
stąpiła znakomita wokalistka Samuela Modzelewska 
z zespołem. To był wieczór pełen wrażeń.

	 -	20	października,	w	auli	Zespołu	Szkół	Ponad-
podstawowych	w	Nowinach	licznie	zebrali	się	seniorzy,	
aby	 uczcić	 swoje	 święto.	 Ich	 oraz	 zaproszonych	 gości	
powitał	gospodarz	gminy	Sitkówka-Nowiny,	wójt	Seba-
stian	Nowaczkiewicz.	–	Z	okazji	Ogólnopolskiego	Dnia	
Seniora	 pragnę	 w	 imieniu	 samorządu	 gminy	 Sitków-
ka-Nowiny	 złożyć	wszystkim,	 którzy	wkroczyli	w	 złotą	
jesień	życia,	serdeczne	życzenia	długich	 lat,	wypełnio-
nych	 radością,	miłością	oraz	 szacunkiem	 i	 obecnością	
najbliższych	–	życzył	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz	za-
praszając	na	niezwykły	wieczór.

Wzruszający koncert specjalnie dla seniorów
	 A	 ten	 rozpoczął	 się	 od	 koncertu	 bardzo	 uta-
lentowanej	 wokalistki	 Samueli	 Modzelewskiej,	 której	
towarzyszyli	 muzycy	 –	 gitarzysta	 Przemysław	 Sękow-
ski	 i	 klawiszowiec	 Jacek	 Hajnrych.	 Warto	 podkreślić,	
że	 Samuela	 Modzelewska	 swoją	 przygodę	 z	 piosen-
ką	 rozpoczęła	 już	 jako	 dziewięciolatka.	 Jest	 laureatką	
wielu	ogólnopolskich	 i	międzynarodowych	konkursów	
piosenki.	Za	swoje	osiągnięcia	w	dziedzinie	wokalistyki	
otrzymała	nagrodę	Prezydenta	Miasta	Kielce	„Nadzieja	
Kielc”.	Przez	wiele	 lat	była	członkinią	kieleckiego	dzie-
cięcego	zespołu	wokalnego	„Iskierki”,	z	którym	nagra-
ła	cztery	płyty	i	koncertowała	na	terenie	całego	kraju.	
Po	 zakończeniu	 edukacji	muzycznej	 na	 Uniwersytecie	
Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach	rozpoczęła	współpra-
cę	z	Młodzieżowym	Domem	Kultury	w	Kielcach,	gdzie	
prowadzi	 Studio	 Piosenki	 SAMI.	 Uczniowie	 Samueli	
Modzelewskiej	 zdobyli	 już	ponad	500	nagród	na	kon-
kursach	wokalnych	w	kraju	i	za	granicą.	Samuela	została	
nagrodzona	nagrodą	Prezydenta	Miasta	Kielce	za	osią-
gnięcia	pedagogiczne.	Jest	wokalistką	zespołów	Bossa	
Bonita	i	Acoustic	Staff.	Podczas	koncertu	„Żółty	jesien-
ny	liść”	zebrani	mogli	wysłuchać	najpiękniejszych	utwo-
rów	w	wykonaniu	wyjątkowo	utalentowanej	wokalistki.

Jarosław Kret opowiedział o swojej przygodzie
z Indiami
	 Po	 zakończonym	 koncercie,	 na	 scenę	 zapro-
szono	 długo	wyczekiwanego	 Jarosława	 Kreta.	 –	 Z	wy-
kształcenia	 jest	 egiptologiem.	 Studiował	 w	 Instytucie	
Orientalistycznym	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Odbył	
stypendium	na	Uniwersytecie	Kairskim	w	Kairze.	Przez	
dwa	 lata	 studiował	 archeologię	 śródziemnomorską,	
a	 następnie	 afrykanistykę.	W	1992	 roku	 zaczął	 praco-
wać	 jako	 dziennikarz	 w	 lokalnych	 gazetach	 warszaw-
skich,	a	w	1993	roku	został	prezenterem	i	reporterem	
Wiadomości	Warszawskich,	w	prywatnej	stacji	telewizji	
„Nowa	 Telewizja	Warszawa”.	 Przez	 rok	 pracował	 jako	
prezenter	 i	 reporter	 Teleexpressu.	 Następnie	 przez	 4	
lata	 prowadził	 swoje	 autorskie	 programy	 telewizyjne:	
Klub	 Podróżników	 i	 Kino	 Klubu	 Podróżników	 w	 TVP	
Warszawa.	Od	 2002	 roku	 prowadził	 prognozę	pogody	
w	TVP.	Należał	do	pierwszego,	 założycielskiego	 składu	
redakcyjnego	 polskiego	 wydania	 magazynu	 National	
Geographic	(1998-2001),	którego	przez	trzy	lata	był	re-
daktorem	naczelnym.	Pracował	także	w	Polskim	Radiu	
–	 przedstawiła	 znanego	 dziennikarza	 prowadząca	wy-
darzenie	Edyta	Bobryk,	kierownik	ds.	Kultury	Gminnego	
Ośrodka	Kultury	„Perła”	w	Nowinach,	Edyta	Bobryk.	Ja-
rosława	Kreta	gromkimi	brawami	powitali	zgromadzeni	
goście,	wśród	których	 znaleźli	 się:	wójt	gminy	Sitków-
ka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 przewodniczą-
ca	Rady	Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Zofia	Duchniak	wraz	
z	 radnymi,	 wicestarosta	 powiatu	 kieleckiego	 Zenon	
Janus,	 radny	 Sejmiku	Województwa	 Świętokrzyskiego	
Grzegorz	Gałuszka,	dyrektor	GOK	„Perła”	w	Nowinach	
Jacek	 Kania,	 oraz	 dyrektorzy	 jednostek	 i	 mieszkańcy	
gminy.

Indie go zafascynowały
	 Znany	dziennikarz	i	podróżnik	Jarosław	Kret	na	
swoim	koncie	ma	również	wiele	publikacji,	wśród	któ-
rych	 znajdują	 się:	 „Kret	 na	 pogodę”,	 „Ziemia	 święta”,	
„Madagaskar”,	 „Moja	 Ziemia	 Święta”,	 „Atlas	 pogody”,	
„Mój	Egipt”,	„Polska	według	Kreta”,	„Podróże	kulinarne	
z	Jarkiem	Kretem.	Kuchnia	indyjska”	i	„Moje	Indie”.	To	
właśnie	o	Indiach	głównie	opowiadał	podczas	spotkania	
w	Nowinach.	–	Pojechałem	do	 Indii	na	pięć	dni	kręcić	
reportaż,	a	zostałem	tam	pięć	lat	–	opowiadał	Jarosław	
Kret,	podkreślając	jednocześnie,	że	Indie	to	kraj	o	nie-
zwykłej	kulturze,	architekturze	i	wydarzeniach.	Z	wielką	
pasją	przybliżył	zebranym	tajemnice	Indii.	

	 Podczas	 Kongresu	 przedstawiono	 informację	
z	działalności	Świętokrzyskiej	Rady	Pożytku	Publiczne-
go,	która	powstała	w	2010	roku.	Barbara	Jakacka-Green	
mówiła	o	Programie	Współpracy	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	z	Organizacjami	Pozarządowymi	na	2017	
rok,	 a	 założenia	 rządowego	 programu	 rozwoju	 społe-
czeństwa	 obywatelskiego	 przedstawił	 Wojciech	 Kacz-
marczyk,	Pełnomocnik	Rządu	do	Spraw	Społeczeństwa	
Obywatelskiego.	 Piotr	 Frączak	 z	Ogólnopolskiej	 Fede-
racji	Organizacji	Pozarządowych	mówił	o	Strategicznej	
Mapie	Drogowej	Rozwoju	Sektora	Obywatelskiego	jako	
oddolnej	inicjatywie	sektora	pozarządowego	w	Polsce.	
Podczas	Kongresu	odbyły	się	także	warsztaty	na	temat	
Ośrodków	 Wsparcia	 Ekonomii	 Społecznej,	 roli	 NGO	
w	 rewitalizacji	 społeczno-gospodarczej	 miast	 i	 gmin,	
a	także	na	temat	prawa	o	stowarzyszeniach	po	noweli-
zacji.
               Agnieszka Olech   
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 Ostatnie spotkania dotyczące rozdysponowa-
nia funduszy obywatelskich odbyły się w miejscowo-
ściach Nowiny, Sitkówka, Słowik i Trzcianki. Mieszkańcy 
tych miejscowości zgodnie podzielili fundusze obywa-
telskie przyznane im w tym roku po raz pierwszy w hi-
storii przez władze gminy Sitkówka-Nowiny.

	 Fundusz	 obywatelski	 to	wydzielona	 część	 bu-
dżetu	gminy,	o	której	bezpośrednio	decydują	mieszkań-
cy.	W	tym	roku	fundusze	te	zostały	przydzielone	po	raz	
pierwszy	dla	tych	miejscowości,	które	nie	są	sołectwa-
mi.	-	Chcieliśmy,	żeby	również	mieszkańcy	tych	miejsco-
wości	mogli	sami	zadecydować	o	swoich	największych	
potrzebach	 i	 demokratycznie	 zgłosić	 je	 do	 realizacji	
–	 tłumaczy	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian
Nowaczkiewicz.		

Nowiny, Sitkówka, Słowik i Trzcianki rozdzieliły swoje 
fundusze obywatelskie

Opowiadał	 o	 spotkanej	 tam	miłości,	 znanej	 indyjskiej	
aktorce,	o	życiu	w	Indiach,	święcie	Holi	i	zwyczajach	tam	
panujących.	Wyjaśnił	także,	jak	odróżniać	dżinistów	od	
sikhistów,	kim	są	hidżra	i	co	oznacza	bindi	czy	mehendi	
na	ciele	kobiet.	–	Podstawą	Indii	jest	różnorodność,	któ-
ra	przejawia	się	we	wszystkim,	co	spotykamy.	Przejawia	
się	w	historii,	tradycji	i	w	życiu	codziennym.	Są	różno-
rodne	pod	względem	zarówno	religijnym,	jak	i	kulinar-
nym.	 Indie	 są	 fascynujące	–	podkreślał	 Jarosław	Kret,	
zachęcając	 jednocześnie	 do	 przeczytania	 jego	 książki,	
w	której	odkrywa	tajemnice	Indii,	obalając	znane	Euro-
pejczykom	stereotypy.

Tradycyjne indyjskie ubrania i smakołyki
	 Podczas	spotkania	goście	mogli	obejrzeć	trady-
cyjne	indyjskie	ubrania,	w	które	przebierał	się	Jarosław	
Kret,	 a	 także	 spróbować	 przywiezionych	 przez	 niego	
indyjskich	 smakołyków.	Można	było	 także	 zakupić	au-
torską	książkę	dziennikarza	pt.	„Moje	Indie”,	która	po-

wstała	w	2009	roku	i	cieszy	się	ogromną	popularnością.	
Popularny	 „pan	 od	 pogody”	 z	wielką	 pasją	 i	 entuzja-
zmem	opisuje	indyjską	codzienność,	oryginalne	święta,	
w	których	uczestniczył,	przybliża	dawne	legendy,	snuje	
anegdoty.	Książkę	ilustrują	fotografie	zrobione	przez	sa-
mego	autora.	Popularny	prezenter	pogody	i	dziennikarz	
z	cierpliwością	podpisywał	swoje	dzieło,	którym	także	
nagrodził	 kilkoro	 wylosowanych	 uczestników	 spotka-
nia.	 Trzeba	podkreślić,	 że	 loteria	 była	 jedną	 z	 atrakcji	
wieczoru.	Poza	książkami	ufundowanymi	przez	Jarosła-
wa	Kreta,	wylosowani	 zostali	 nagrodzeni	upominkami	
ufundowanymi	 przez	 Urząd	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny.	
Na	zakończenie	zaproszono	wszystkich	na	słodki	poczę-
stunek.
	 Organizatorzy	składają	serdeczne	podziękowa-
nia	 za	wsparcie	przy	organizacji	Wieczoru	 Indyjskiego	
i	spotkania	z	Jarosławem	Kretem	dla	Hotelu	Magnolia	
w	Zgórsku.

Agnieszka Olech

	 Pierwsze	ze	spotkań	w	sprawie	podziału	fundu-
szu	obywatelskiego	odbyło	się	w	Nowinach.
Mieszkańcy	mieli	do	 rozdysponowania	58	 tysięcy	850	
złotych.	 -	Przyznanie	 funduszu	obywatelskiego	 to	bez	
wątpienia	ukłon	obecnych	władz	 gminy	 Sitkówka-No-
winy	 w	 stronę	 mieszkańców	 tych	 miejscowości,	 któ-
re	nie	należą	do	sołectw	–	mówiła	podczas	spotkania	
w	Nowinach	przewodnicząca	Osiedla	Nowiny	Krystyna	
Janiec,	 która	w	 imieniu	mieszkańców	 złożyła	 na	 ręce	
wójta	 Sebastiana	 Nowaczkiewicza	 podziękowania	 za	
danie	mieszkańcom	możliwości	decydowania	o	najbar-
dziej	 potrzebnych	dla	 nich	 inwestycjach.	Na	pierwszy	
w	historii	budżet	obywatelski	dla	miejscowości	Nowi-
ny	przewidziano	58	 tysięcy	850	 złotych.	 Zebrani	pod-
czas	spotkania	mieszkańcy	zadecydowali,	że	pieniądze	
przeznaczą	 na	 modernizację	 siłowni	 (56	 tysięcy	 zło-

Podczas wydarzenia rozlosowano nagrody dla szczęśliwców Samuela Modzelewska zachwyciła swoim głosem

Jarosław Kret z wielką pasją opowiadał o Indiach prezentu-
jąc nawet oryginalne stroje

Goście z zaciekawieniem słuchali fascynujących opowieści
o Indiach
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Mieszkańcy sołectwa Zgórsko-Zagrody zgodni co do 
podziału środków z funduszu sołeckiego
 58.749,40 złotych mieli do podziału mieszkań-
cy sołectwa Zgórsko-Zagrody w ramach funduszu so-
łeckiego. Podczas spotkania wszyscy byli zgodni co do 
przekazania tych środków, które przeznaczono na dwa 
place zabaw - na Osiedlu Pod Lasem i w miejscowości 
Zagrody.

	 Podczas	 spotkania	w	 sprawie	podziału	 fundu-
szu	sołeckiego	na	2017	rok	Rada	Sołectwa	Zgórsko-Za-
wada	przedstawiła	dwa	projekty,	które	miałyby	zostać	
dofinansowane	 z	 funduszu	 sołeckiego.	 -	W	 tym	 roku	
w	 ramach	 funduszu	 sołeckiego	 zrealizowana	 zosta-
nie	modernizacja	placu	zabaw	na	Osiedlu	Pod	Lasem.	
Jako	Rada	Sołecka	 składamy	pod	głosowanie	wniosek	
o	przekazanie	8.749	 złotych	 z	 funduszu	 sołeckiego	na	
2017	rok	na	rozbudowę	tego	placu	zabaw,	pomalowa-
nie	urządzeń,	nową	nawierzchnię,	ogrodzenie,	a	także	
posadzenie	 krzewów	 i	 drzewek.	 Drugi	 wniosek,	 jaki	
chcemy	 poddać	 pod	 głosowanie	 dotyczy	 przekazania	
50	 tysięcy	 złotych	 na	 zagospodarowanie	 placu	 zabaw	
z	miejscowości	 Zagrody.	 Przypomnę,	 że	 w	 roku	 ubie-
głym	 przekazaliśmy	 taką	 samą	 kwotę	 na	 wykonanie	
projektu	budowlanego	tegoż	placu	zabaw	i	rozpoczęcie	
robót	 budowlanych	 urządzeń	 placu	 zabaw	 –	 poinfor-
mował	Dariusz	Chatys,	przewodniczący	Rady	Sołeckiej.	
Obecni	 podczas	 spotkania	 mieszkańcy	 zaproponowa-
li,	aby	pod	głosowanie	poddać	 jeszcze	 jeden	wniosek,	
a	mianowicie	ten	dotyczący	wykonania	projektu	chod-
nika	przy	ulicy	Słonecznej.	Po	głosowaniu	okazało	się,	
że	przychylność	mieszkańców	uzyskały	wnioski	złożone	
przez	Radę	Sołecką.	W	efekcie	końcowym	fundusz	so-
łecki	sołectwa	Zgórsko-Zagrody	na	2017	rok	przekazano	
na	place	zabaw.	

	 Jak	 każde	 ze	 spotkań	 sołeckich,	 tak	 i	 to	 sta-
ło	 się	 doskonałą	 okazją	 do	 poruszenia	 nurtujących	
mieszkańców	 spraw.	 Władze	 gminy	 przekazały	 tak-
że	 informację	 dotycząca	 zrealizowanych	 na	 terenie	
sołectwa	inwestycji	od	roku	2015.	I	tak,	bez	wątpie-
nia	 największą	 inwestycją	 zrealizowaną	 na	 terenie	
sołectwa	 Zgórsko-Zagrody	 była	 przebudowa	 dróg	
gminnych	ul.	Grabowa	(w	części),	ul.	Bukowa,	ul.	Klo-
nowa,	ul.	Wrzosowa,	dróg	gminnych	działki	nr	ewid.	
250/36	i	250/37,	dróg	gminnych	w	Osiedlu	Pod	Lasem	
w	miejscowości	Zgórsko,	wraz	wykonaniem	oświetle-
nia	ulicznego	i	kanalizacji	deszczowej	za	nieco	ponad	
2,5	miliona	złotych.	-	Ta	inwestycja	w	połowie	została	
sfinansowana	z	rządowych	funduszy	w	ramach	„Na-
rodowego	 Programu	 Przebudowy	 Dróg	 Lokalnych”.	
5	tysięcy	pochodziło	z	funduszu	sołeckiego	sołectwa	
Zgórsko-Zagrody	 za	 2015	 rok	 –	 poinformował	 wójt	
Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 Kolejną	 dużą	 inwestycją	
była	rozbudowa	sieci	wodociągowej	i	sieci	kanalizacji	
sanitarnej	na	terenie	miejscowości	Zgórsko	i	Zagrody,	
w	ramach	Grup	Inicjatywy	Lokalnej	za	około	pół	milio-
na	złotych.	Jak	przypomniano,	wykonano	także	drogę	
gminną	na	działce	nr	468	w	miejscowości	Zgórsko	za	
około	76	tysięcy	złotych	w	tym	43.517,80	pochodzi-
ło	 z	 funduszu	 sołeckiego	 sołectwa	 Zgórsko-Zagrody	
za	2015	rok.	Wykonano	również	modernizację	placu	
zabaw	na	Osiedlu	 Pod	 Lasem	w	 Zgórsku	 za	 około	 5	
tysięcy	złotych	w	całości	z	funduszu	sołeckiego	sołec-
twa	Zgórsko-Zagrody	za	2015	rok.	W	2015	roku	wyko-
nano	projekt	budowlany	odwodnienia	ulicy	Szewskiej	
w	Zgórsku	wraz	z	 instalacją	odwodnienia	na	 terenie	
Nowin	 za	 około	 30	 tysięcy	 złotych.	 Realizacja	 robót	
budowlanych	przewidziana	 jest	 jeszcze	w	2016	roku	

tych)	i	stroje	dla	zespołu	„Nowinianki”	(2.850	złotych).
W	ramach	modernizacji	siłowni	zewnętrznej	znajdują-
cej	się	obok	przedszkola	samorządowego	w	Nowinach	
utwardzony	 zostanie	 teren	wokół	 urządzeń,	 rozbudo-
wane	 będzie	 oświetlenie	 i	 zamontowany	monitoring.	
Kamery	swym	okiem	mają	objąć	nie	tylko	siłownię,	ale	
i	plac	zabaw.	
	 Mieszkańcy	 Trzcianek	 do	 rozdysponowania	
mieli	 27	 tysięcy	 złotych.	 Podczas	 spotkania	 zgodnie	
zadecydowali,	 że	 całą	 kwotę	 przeznaczą	 na	 zapro-
jektowanie	 chodnika	wzdłuż	 jednej	 z	 dróg	na	 terenie	
swojej	miejscowości.	 Spotkanie	 stało	 się	 także	okazją	

do	 odbycia	 rozmowy	 z	 przedstawicielami	 Kieleckiego	
Zakładu	 Polskiej	 Spółki	 Gazownictwa.	 Dyskutowano	
o	możliwościach	doprowadzenia	gazu	do	miejscowości	
Trzcianki.	 Jak	poinformowano,	dopiero	po	podpisaniu	
umów	z	mieszkańcami	 rozpocznie	 się	 realizacja	 inwe-
stycji.	Według	przedstawicieli	Kieleckiego	Zakładu	PSG	
gaz	w	tym	miejscu	popłynie	na	przełomie	2018	i	2019	
roku.		
	 Swój	 fundusz	 obywatelski	 podzielili	 także	
mieszkańcy	Sitkówki,	którzy	licznie	stawili	się	na	zebra-
nie,	aby	zadecydować	na	co	przeznaczyć	pieniądze.	Do	
swojej	dyspozycji	mieszkańcy	otrzymali	od	władz	gminy	
Sitkówka-Nowiny	kwotę	23,5	tysiąca	złotych.	Tę	kwotę	
przeznaczyli	na	dwa	zadania.	I	tak,	za	10	tysięcy	złotych	
mieszkańcy	chcą	doposażyć	plac	zabaw	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	 domku	 ze	 zjeżdżalniami.	 Pozostałą	
kwotę	 13,5	 tysiąca	 złotych	 zgodnie	 przeznaczono	 na	
modernizację	boiska	wielofunkcyjnego.	Inwestycja	ma	
rozpocząć	się	od	wymiany	nawierzchni.
Mieszkańcy	Słowika	również	byli	zgodni	co	do	inwesty-
cji,	jakie	chcą,	aby	gmina	wykonała	dla	nich	z	pieniędzy	
funduszu	 obywatelskiego.	 Zawnioskowano	o	 ustawie-
nie	lustra	drogowego	przy	ulicy	Słowik	Markowizna.	Po-
zostałą	kwotę	z	23,5	tysięcy	złotych	mieszkańcy	posta-
nowili	przeznaczyć	na	wykonanie	siłowni	zewnętrznej.	
Wszystkie	projekty,	które	uzyskały	poparcie	mieszkań-
ców,	będą	realizowane	przez	gminę	w	2017	roku.

Agnieszka Olech    

Mieszkańcy Trzcianek przy okazj rozdzielania funduszu sołec-
kiego spotkali się z przedstawicielami Kieleckiego Zakładu 
Polskiej Spółki Gazownictwa
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	 Podczas	zebrania	radna	Renata	Posłowska	po-
informowała	mieszkańców	o	tym,	że	do	Rady	Sołeckiej	
wpłynęły	dwa	wnioski	z	prośbą	o	przyznanie	funduszy	
sołeckich.	-	Jeden	wniosek	wpłynął	od	Zespołu	Obrzę-
dowego	„Kowalanki”	 z	prośbą	o	przekazanie	 z	 fundu-
szu	sołeckiego	kwoty	7	tysięcy	złotych	na	rzecz	„Kowa-
lanek”	z	przeznaczeniem	na	zakup	butów,	elementów	
strojów	 oraz	 wyposażenia.	 Warto	 nadmienić,	 że	 Ze-
spół	 Obrzędowy	 „Kowalanki”	 swoją	 działalność	 pro-
wadzi	od	ponad	50	 lat,	przekazując	tradycję	kolejnym	
pokoleniom	 i	 skutecznie	 promując	 nie	 tylko	 sołectwo	
Kowala,	ale	i	całą	Gminę	Sitkówka-Nowiny	w	skali	wo-
jewództwa,	a	 także	 i	kraju.	Drugi	wniosek	wpłynął	od	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Kowali	z	prośbą	o	prze-
kazanie	kwoty	32,5	 tysiąca	 złotych	na	wymianę	bram	
garażowych	i	wyłożenie	płytek	w	boksach	garażowych,	
a	także	na	zakup	kosy	spalinowej.	Należy	też	dodać,	że	
straż	w	Kowali	 jest	niewątpliwie	dumą	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny	 –	 podkreślała	 radna	 Renata	 Posłowska.	 -	

 27 września w Kowali odbyło się spotkanie 
w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na 2017 
rok. Licznie przybyli mieszkańcy jednogłośnie ustali-
li, że kwotę 58 tysięcy 749 złotych przeznaczą na po-
trzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali, Zespołu 
Obrzędowego „Kowalanki” oraz Szkoły Podstawowej 
w Kowali.

	 Na	zebranie	sołeckie	do	Kowali	licznie	stawili	się	
mieszkańcy	tej	miejscowości.	-	Takiej	frekwencji	jeszcze	
nie	widziałam	na	żadnym	zebraniu	sołeckim	–	przyznała	
z	zadowoleniem	radna	Renata	Posłowska.	-	Cieszy	fakt,	
że	 mieszkańcy	 chcą	 wspólnie	 decydować	 o	 inwesty-
cjach,	jakie	mają	zostać	przeprowadzone	na	terenie	ich	
miejscowości.	Chcemy	wychodzić	do	ludzi,	słuchać	ich	
i	dać	 im	możliwość	współdziałania.	Mam	nadzieję,	 że	
uda	nam	się	wypracować	model	społeczeństwa	obywa-
telskiego.	To	dla	nas	bardzo	ważne	–	mówi	wójt	gminy	
Sitkówka-Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz.

przez	 Powiatowy	 Zarząd	 Dróg	 w	 Kielcach	 z	 udziałem	
finansowym	gminy	Sitkówka-Nowiny	w	formie	dotacji	
w	wysokości	około	90	tysięcy	złotych.	Wykonano	pro-
jekt	budowlany	budowy	odcinka	kanalizacji	deszczowej	
na	terenie	miejscowości	Zagrody	na	wysokości	posesji	
23	 do	 27	 (droga	 zbiorcza	DW	762	przy	wiadukcie)	 za	
około	20	tysięcy	złotych.	Realizacja	robót	budowlanych	
planowana	 jest	 na	 przełomie	 2016	 i	 2017	 roku.	 Wy-
konano	 projekt	 budowlany	 przebudowy	 drogi	 gmin-
nej	na	działce	nr	307/14	(ul.	Wiosenna)	w	Zgórsku	za	
około	18	tysięcy	złotych.	Realizacja	robót	budowlanych	
planowana	 jest	 w	 2017	 roku.	 Wykonany	 został	 tak-
że	 projekt	 budowlany	 budowy	 kanalizacji	 sanitarnej	
w	 Trzciankach	 za	 około	 50	 tysięcy	 złotych.	 Realizacja	
robót	budowlanych	planowana	jest	w	2017	roku	przez	
spółkę	Wodociągi	 Kieleckie.	W	miejscowości	 Zagrody	
zakończono	także	budowę	dróg	gminnych,	chodników	
i	parkingów	przy	ulicach:	Leszczynowa,	Jagodowa	i	Bo-
rówkowa	 za	 około	 600	 tysięcy	 złotych.	 Ta	 inwestycja	
również	w	połowie	została	dofinansowana	z	pieniędzy	
rządowych	w	ramach	Programu	Przebudowy	Dróg	Lo-
kalnych	i	Gminnych.

 

W	 trakcie	 realizacji	 jest	 wykonanie	 projektu	 budow-
lanego	 przebudowy	 drogi	 gminnej	 ul.	 Jałowcowa	
w	Zagrodach	wraz	z	oświetleniem	ulicznym,		kanaliza-
cją	deszczową	 i	 sanitarną	za	około	15	 tysięcy	złotych.	
Realizacja	robót	budowlanych	planowana	jest	w	2017	
roku.	W	trakcie	realizacji	jest	też	wykonanie	projektów	
budowlanych	przebudowy	dróg	gminnych	ul.	Dębowa,	
ul.	Jaśminowa	i	ul.	Malinowa	w	Zgórsku	wraz	z	oświe-
tleniem	ulicznym	i	odwodnieniem	za	około	50	tysięcy	

złotych.	Realizację	robót	budowlanych	zaplanowano	na	
2017	rok		i	lata	następne.	Na	ten	rok	zaplanowano	wy-
konanie	projektu	budowlanego	zjazdu	z	terenu	działki	
nr	197/1	w	Zgórsku	(obok	DPS	w	Zgórsku)	na	drogę	po-
wiatową	nr	0278T	za	około	20	tysięcy	złotych.	Realiza-
cję	robót	budowlanych	zaplanowano	na	2017	rok.	Tak-
że	w	tym	roku	zaplanowano	modernizację	placu	zabaw	
na	Osiedlu	Pod	Lasem	w	Zgórsku	za	kwotę	6.362,20	zł	
w	 całości	 z	 funduszu	 sołeckiego	 sołectwa	Zgórsko-Za-
grody	za	2016	rok.	Jeszcze	w	tym	roku	powstanie	rów-
nież	projekt	budowlany	placu	zabaw	na	działce	nr	ewid.	
208/2	w	Zagrodach	i	rozpoczną	się	roboty	budowlane	
urządzenia	 placu	 zabaw	 za	 około	 50	 tysięcy	 złotych.	
Inwestycja	 zostanie	 zrealizowana	 w	 całości	 z	 fundu-
szu	sołeckiego	sołectwa	Zgórsko-Zagrody	za	2016	rok.	
W	 trakcie	 realizacji	 jest	 procedura	 pozyskania	 terenu	
pod	 budowę	 placu	 zabaw	 i	 boiska	 wielofunkcyjnego	
w	miejscowości	Słowik.	Wykonanie	projektu	budowla-
nego	i	realizacja	robót	budowlanych	planowane	jest	na	
2017	rok	i	w	latach	następnych.
	 Jak	poinformowano,	wykonany	już	został	audyt	
oświetlenia	 ulicznego	na	 terenie	Gminy	 Sitkówka-No-
winy,	w	tym	w	miejscowościach	sołectwa	Zgórsko-Za-
grody.	W	 latach	2016-2017	planowane	są	prace	reali-
zacyjne	modernizacji	oświetlenia	ulicznego	na	terenie	
gminy,	w	 tym	w	miejscowościach	 sołectwa.	Moderni-
zacja	polegać	będzie	na	wymianie	opraw	oświetlenio-
wych	 na	 oprawy	 ledowe,	 oraz	 na	 częściowej	 wymia-
nie	 istniejących	 	 słupów	 oświetleniowych.	 W	 trakcie	
realizacji	 są	procedury	planistyczne	dotyczące	 zmiany	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzenne-
go	gminy,	dla	 terenów	w	Zgórsku	 i	 Zagrodach.	Plano-
wany	 termin	 zakończenia	prac	planistycznych	 to	 I	po-
łowa	2017	 roku.	W	 trakcie	 realizacji	 są	 też	procedury	
planistyczne	dotyczące	zmiany	Studium	Uwarunkowań	
i	Kierunków	Zagospodarowania	Przestrzennego	Gminy	
Sitkówka-Nowiny,	 w	 trakcie	 których	 rozpatrywane	 są	
pozostałe	wnioski	dotyczące	zmiany	zagospodarowania	
terenu,	 niemożliwe	 do	 uwzględnienia	 w	 czasie	 trwa-
jących	 procedur	 planistycznych	 zmiany	 miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego.	 Planowany	
termin	 zakończenia	 procedury	 planistycznej	 zmiany	
Studium	przewidziano	na	I	połowę	2017	roku.

Agnieszka Olech 

Fundusz sołecki w Kowali ustalony

Dwa place zabaw wykonają ze swojego funduszu
obywatelskiego mieszkańcy sołectwa Zgórsko-Zagrody
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także	 wykonanie	 projektów	 budowlanych	 rozbudowy	
oświetlenia	ulicznego	w	miejscowościach	Kowala	i	Ko-
wala	Mała	 za	 około	 4.000,00	 zł.	 Realizacja	 robót	 bu-
dowlanych	planowana	jest	jeszcze	w	tym	roku.	Jeszcze	
w	2016	roku	Powiatowy	Zarząd	Dróg	w	Kielcach,	przy	
udziale	 finansowym	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 w	 wy-
sokości	 około	 40.000,00	 zł,	wykona	 projekt	 budowla-
ny	 przebudowy	 drogi	 powiatowej	 nr	 0376T	w	 Kowali	
(droga	do	Brzezin).	Realizację	robót	budowlanych	przy	
udziale	finansowym	Gminy	przewidziano	na	2017	rok.	
W	 2017	 roku	 zaplanowano	 także	 kontynuację	 prze-
budowy	 drogi	 gminnej	 w	 Kowali	Małej	 oraz	wykona-
nie	 termomodernizacji	 budynku	 komunalnego	 nr	 16	
w	 Sitkówce	 i	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej	w	 Kowali,	
na	podstawie	wykonanych	w	obecnym	 roku	 audytów	
energetycznych	tych	obiektów.
	 Jak	 poinformowano,	 na	 terenie	 gminy	 został	
już	 wykonaniu	 audyt	 oświetlenia	 ulicznego,	 w	 tym	
w	sołectwie	Kowala.	W	latach	2016-2017	planowane	są	
prace	realizacyjne	modernizacji	oświetlenia	ulicznego,	
która	polegać	będzie	na	wymianie	opraw	oświetlenio-
wych	na	oprawy	ledowe,	oraz	na	częściowej	wymianie	
istniejących	 słupów	oświetleniowych.	W	 trakcie	 reali-
zacji	są	także	procedury	planistyczne	dotyczące	zmian	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
Gminy,	dla	terenów	w	miejscowościach	Kowala	i	Kowla	
Mała	(teren	na	północ	od	Kowali	w	stronę	ZPW	Trzuska-
wica,	teren	pomiędzy	Małą	Kowalą	a	drogą	do	Brzezin,	
teren	na	południe	od	Kowali	 i	 Kowali	Małej	w	 stronę	
Brzezin).	Termin	zakończenia	prac	planistycznych	prze-
widziano	na	I	połowę	2017	roku.	W	trakcie	realizacji	są	
też	procedury	planistyczne	dotyczące	zmiany	Studium	
Uwarunkowań	 i	 Kierunków	 Zagospodarowania	 Prze-
strzennego	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	w	trakcie	których	
rozpatrywane	 są	 pozostałe	wnioski	 dotyczące	 zmiany	
zagospodarowania	 terenu,	 niemożliwe	 do	 uwzględ-

nienia	 w	 trakcie	 trwających	 procedur	 planistycznych	
zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	Gminy	dla	terenów	w	Kowali	 i	Kowali	Ma-
łej.	Termin	zakończenia	procedury	planistycznej	zmiany	
Studium	zaplanowano	na	I	połowę	2017	roku.
	 Po	przekazaniu	przez	władze	gminy	w	osobach	
wójta	 Sebastiana	 Nowaczkiewicza	 oraz	 jego	 zastępcy	
Łukasza	Barwinka	najważniejszych	 informacji	dotyczą-
cych	realizacji	inwestycji	już	zakończonych,	a	także	tych	
zaplanowanych,	 mieszkańcy	 poruszyli	 wiele	 nurtują-
cych	 ich	 spraw.	Długo	 jeszcze	 dyskutowano	 na	 temat	
przyszłości	sołectwa	Kowala.

Agnieszka Olech     

Bramy	 garażowe,	 o	 których	 wymianę	 zabiegamy,	 są	
bardzo	 nieszczelne	 i	 częściowo	 uszkodzone	 na	 skutek	
długotrwałego	użytkowania.	Pomimo	naszych	napraw	
i	 prób	 podniesienia	 ich	 nadal	 się	 zacinają.	 Poza	 tym,	
bramy	powinny	zamykać	się	i	otwierać	automatycznie,	
co	pozwala	na	szybszy	wyjazd	do	akcji	–	argumentowali	
druhowie.
	 Po	długich	dyskusjach,	Rada	Sołecka	zapropo-
nowała	następujący	podział	środków:	30	tysięcy	na	wy-
mianę	bram	garażowych	i	wyłożenie	płytek	w	boksach	
garażowych	w	budynku	 remizy,	2,5	 tysiąca	 złotych	na	
zakup	 kosy	 spalinowej,	 18	 tysięcy	 złotych	 na	 remont	
łazienek	w	budynku	remizy,	6	tysięcy	złotych	na	zakup	
nowych	elementów	 strojów	dla	Kowalanek	 i	wyposa-
żenie,	a	także	1749,40	złotych	na	rzecz	Szkoły	Podsta-
wowej	 w	 Kowali.	 Jak	 poinformowała	 dyrektor	 szkoły	
Anna	Łukasiewicz,	ta	kwota	miałaby	być	przekazana	na	
uporządkowanie	terenu	wokół	szkoły.	Obecni	podczas	
spotkania	 mieszkańcy	 jednogłośnie	 przyjęli	 propono-
wane	 rozdysponowanie	 środków	 funduszu	 sołeckiego	
na	2017	rok.
	 Spotkanie	stało	się	 także	doskonałą	okazją	do	
zapoznania	mieszkańców	z	 inwestycjami,	 jakie	zostały	
zrealizowane	 na	 terenie	 sołectwa	 w	 czasie	 ostatnich	
kilkunastu	miesięcy.	 -	 Inwestycje	w	 sołectwie	 Kowala	
wyniosły	łącznie	800	tysięcy	złotych	tylko	na	przestrze-
ni	ostatniego	 roku	–	podkreślał	wójt	 gminy	Sitkówka-
Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz.
	 Jak	poinformowano,	w	roku	2015	zakończono	
budowę	 boiska	wielofunkcyjnego	 przy	 Szkole	 Podsta-
wowej	w	Kowali	o	wartości	około	185.000,00	zł,	w	tym	
50.000,00	 zł	 pochodziło	 z	 funduszu	 sołeckiego	 sołec-
twa	Kowala	na	2015	 rok.	Doposażono	 także	 świetlicę	
w	remizie	OSP	Kowala,	m.in.	zakupiono	szafę	chłodni-
czą	 za	kwotę	4.339,44	 zł	 (środki	w	całości	pochodziły	
z	funduszu	sołeckiego	na	2015	r.).	W	roku	2016	z	fundu-
szu	sołeckiego,	za	kwotę	40.000,00	zł,	wykonano	siłow-
nię	 zewnętrzną	na	 terenie	Szkoły	Podstawowej	w	Ko-
wali.	W	 ramach	doposażenia	 świetlicy	w	 remizie	OSP	
Kowala,	zakupiono	m.in.	zmywarkę	do	naczyń,	zestaw	
do	zmywania	i	szafę	przelotową	za	około	15.000,00	zł,	
w	 tym	10.000,00	zł	pochodziło	 z	 funduszu	sołeckiego	
sołectwa	Kowala	na	2016	rok.	Przy	Szkole	Podstawowej	
w	Kowali	wykonano	montaż	piłkochwytów	przy	boisku	
wielofunkcyjnym	za	około	13.000,00	zł	i	zakupiono	na-
głośnienie	za	około	6.362,20	zł	 -	w	całości	z	 funduszu	
sołeckiego	 sołectwa	 Kowala	 za	 2016	 rok.	 Wykonano	
także	piec	chlebowy	przy	grilowisku	na	terenie	Remizy	
OSP	w	Kowali	za	około	19.000,00	zł.
	 Na	przełomie	lat	2015	i	2016	wykonano	budo-
wę	odcinków	sieci	wodociągowej	o	łącznej	długości	ok.	
800	m	oraz	odcinków	sieci	kanalizacji	sanitarnej	o	łącz-
nej	długości	ok.	600	m	w	ramach	Grup	Inicjatywy	Lokal-
nej	za	kwotę	około	550.000,00	zł.
	 W	trakcie	realizacji	są	działania	dotyczące	prze-
budowy	sieci	wodociągowej	w	Kowali	–	Realizacją	tego	
zadania	 mają	 zająć	 się	 Wodociągi	 Kieleckie	 w	 2017	
roku	 –	 poinformował	 wójt	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	
Planowane	 jest	 także	wykonanie	 jeszcze	w	2016	 roku	
przez	 Powiatowy	 Zarząd	Dróg	w	 Kielcach,	 z	 udziałem	
finansowym	Gminy	Sitkówka	Nowiny	w	wysokości	ok.	
50.000,00	 zł,	 budowy	 odcinka	 kanalizacji	 deszczowej,	
odcinka	drogi	powiatowej	w	Kowali,	na	wysokości	po-
sesji	 12A	do	14A.	W	 tracie	 realizacji	 jest	 również	wy-
konanie	projektu	budowlanego	modernizacji	kotłowni	
olejowej	 na	 gazową	 w	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Kowali	 za	około	20.000,00	zł.	Wykonanie	robót	bu-
dowlanych	 modernizacji	 kotłowni	 planowane	 jest	 na	
przełomie	 2016	 i	 2017	 roku.	W	 trakcie	 realizacji	 jest	

Mieszkańcy Kowali tłumnie stawili się na spotkanie sołeckie 
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Będzie plac zabaw i nagłośnienie z funduszu sołeckiego 
w Woli Murowanej
 Podczas spotkania w sprawie ustalenia fun-
duszu sołeckiego w Woli Murowanej mieszkańcy za-
decydowali, że środki na 2017 rok przeznaczą na pla-
nowaną budowę placu zabaw oraz nagłośnienie do 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecni podczas 
spotkania głosowali jednogłośnie za obydwoma wnio-
skami Rady Sołeckiej.

	 Spotkanie	w	sprawie	ustalenia	funduszu	sołec-
kiego	dla	sołectwa	Wola	Murowana	odbyło	się	29	wrze-
śnia	w	budynku	Ochotniczej	Straży	Pożarnej.	Na	2017	
rok	 do	 rozdysponowania	mieszkańcy	mieli	 37	 tysięcy	
599,62	 złotych.	 Dwie	 propozycje	 inwestycyjne	 przed-
stawiła	 Przewodnicząca	 Rady	 Sołeckiej	 Aneta	 Wajs.	
-	Podczas	spotkania	Rady	Sołeckiej,	po	długich	rozmo-
wach,	 uznaliśmy,	 że	 pieniądze	 z	 funduszu	 sołeckiego	
powinny	zostać	przeznaczone	na	budowę	placu	zabaw	
i	 nagłośnienie	 do	 budynku	 remizy,	 którego	 bardzo	 tu	
brakuje	–	mówiła	Przewodnicząca	Aneta	Wajs.	 -	 Jesz-
cze	w	 tym	 roku	 planujemy	wykupić	 grunty	 pod	 kom-
pleks	 sportowo-rekreacyjny,	 jaki	 ma	 powstać	 w	Woli	
Murowanej.	O	wykupie	działek	pod	tę	jakże	potrzebną	
inwestycję	radni	zadecydowali	29	sierpnia	podczas	se-
sji	 Rady	Gminy.	Na	ponad	30	arach	planujemy	wybu-
dować	plac	zabaw,	boisko	wielofunkcyjne	oraz	siłownię	
zewnętrzną.	 Takie	 miejsce	 jest	 tu	 bardzo	 potrzebne	
–	podkreślał	podczas	 spotkania	 zastępca	wójta	gminy	
Sitkówka-Nowiny	Łukasz	Barwinek.	-	W	chwili	obecnej	
prowadzimy	 starania	 formalno-prawne	 dotyczące	 po-
zyskania	gruntów.	Kolejnym	krokiem	będzie	wykonanie	
projektu	i	wyłonienie	wykonawcy.	Chcemy,	aby	realiza-
cja	inwestycji	ruszyła	w	przyszłym	roku	–	zapowiedział	
zastępca	wójta	gminy	Sitkówka-Nowiny	Łukasz	Barwi-
nek.
	 Obecni	 podczas	 spotkania	 mieszkańcy	 jed-
nogłośnie	przychylili	 się	do	propozycji	 Rady	Sołeckiej.	
I	tak,	kwotę	27.599,62	złotych	przeznaczono	na	budo-
wę	placu	zabaw,	a	10	 tysięcy	na	nagłośnienie.	 -	Dzię-
kuję	w	imieniu	władz	samorządowych	za	przychylność	
mieszkańców.	 Jeśli	 chodzi	 o	 kompleks	 sportowo-re-
kreacyjny,	 jaki	chcemy,	żeby	powstał	w	Woli	Murowa-
nej,	 to	 będziemy	 starali	 się	 pozyskać	 dofinansowanie	
na	 budowę	 bazy	 rekreacyjno-sportowej	 	 ze	 środków	
unijnych	 za	 pośrednictwem	 Lokalnej	 Grupy	 Działania	
„Perły	 Czarnej	 Nidy”	 –	 poinformował	wójt	 gminy	 Sit-
kówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 -	 W	 ubie-
głym	roku	rozmawialiśmy	o	potrzebie	powstania	placu	
rekreacyjno-sportowego,	 a	w	 tym	 roku	 już	wykupimy	
grunty	 i	 rozpoczniemy	przygotowania	 do	projektowa-
nia	inwestycji.	Staramy	się	nadrabiać	zaniedbania,	jakie	
na	 przestrzeni	 lat	 powstały	w	 tej	miejscowości.	 Dużo	
już	udało	się	nam	zrobić,	ale	wiele	jeszcze	przed	nami	
–	mówił	zastępca	wójta	Łukasz	Barwinek.	-	Tylko	w	mi-
nionym	 roku	na	 inwestycje	na	 terenie	 sołectwa	Wola	
Murowana	 przeznaczyliśmy	 w	 granicach	 800	 tysięcy	
złotych.	 Nie	 jesteśmy	 w	 stanie	 zrobić	 wszystkiego	 za	
jednym	razem,	ale	staramy	się	sukcesywnie	wykonywać	
najbardziej	potrzebne	zadania.	W	chwili	obecnej	dzię-
ki	bardzo	dobrej	współpracy	z	władzami	powiatowymi,	
dzięki	 przychylności	 starosty	 Michała	 Godowskiego	
i	wielkiemu	wsparciu	wicestarosty	Zenona	Janusa,	uda-
ło	 nam	 się	 rozpocząć	 przebudowę	 drogi	 powiatowej	
wraz	 z	 chodnikami	 na	 odcinku	 od	 Remizy	 OSP	Wola	
Murowana	do	 Szkoły	 Podstawowej	w	Bolechowicach.	

Gmina	 współfinansuje	 tę	 inwestycję	 poprzez	 dotację	
dla	powiatu	kieleckiego	w	wysokości	około	420	tysięcy	
złotych	–	poinformował	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz,	
przedstawiając	jednocześnie	inwestycje	do	tej	pory	już	
zrealizowane	na	terenie	sołectwa	Wola	Murowana	oraz	
te	zaplanowane.
	 I	 tak,	w	 2015	 roku	 na	 terenie	 sołectwa	Wola	
Murowana	 zakończono	modernizację	 bram	 i	wykona-
nie	instalacji	pneumatycznej	do	kompresora	w	budyn-
ku	OSP	Wola	Murowana	za	kwotę	19.496,20	zł	w	cało-
ści	z	funduszu	sołeckiego	sołectwa	Wola	Murowana	za	
2015	rok.	Również	z	 funduszu	sołeckiego	za	2015	rok	
doposażono	świetlicę	w	remizie	OSP	Wola	Murowana,	
zakupiono	 zmywarkę	 i	 zestaw	 do	 zmywania	 za	 około	
9.866,20	 zł.	 Doposażono	 także	 OSP	Wola	 Murowana	
w	sprzęt	hydrauliczny,	tj.	zakupiono	rozpieracz	za	około	
1.400,00	zł.	W	ramach	Grup	Inicjatywy	Lokalnej	wyko-
nano	też	roboty	budowlane	przy	rozbudowie	sieci	wo-
dociągowej	 i	sieci	kanalizacji	sanitarnej	na	terenie	so-
łectwa	Wola	Murowana.	Wartość	tych	robót	na	terenie	
sołectwa	wyniosła	około	250	tysięcy	złotych.
	 W	 trakcie	 realizacji	 jest	 remont	 drogi	 powia-
towej	na	odcinku	od	Remizy	OSP	Wola	Murowana	do	
Szkoły	Podstawowej	w	Bolechowicach	z	udziałem	finan-
sowym	Gminy	w	formie	dotacji	dla	powiatu	kieleckiego	
w	wysokości	 około	 420	 tysięcy	 zł,	 a	 także	wykonanie	
projektu	 budowlanego	 przebudowy	drogi	 gminnej	 na	
działkach	nr	460/12,	460/13,	524	w	miejscowości	Wola	
Murowana	 (naprzeciwko	 drogi	 do	 „Sołtysów”)	 wraz	
z	budową	oświetlenia	ulicznego	tej	drogi.	Wartość	prac	
projektowych	oszacowano	na	około	20	tysięcy	złotych	
z	 funduszu	 sołeckiego	 sołectwa	 Wola	 Murowana	 na	
2016	rok.	Realizację	robót	budowlanych	zaplanowano	
na	2017	rok.	W	trakcie	realizacji	jest	pozyskanie	terenu	
pod	budowę	zatoczki	parkingowej	w	miejscowości	Wola	
Murowana	(naprzeciwko	Kościoła).	Możliwe	jest	wyko-
nanie	 jeszcze	w	obecnym	roku	projektu	budowlanego	
zatoczki,	a	realizacja	robót	budowlanych	przewidziana	
jest	na	2017	rok.	Środki	przeznaczone	w	budżecie	gminy	
na	2016	rok	na	realizację	tego	zadania	wynoszą	70	ty-
sięcy	złotych,	w	tym	11.128,17	zł	z	funduszu	sołeckiego	
sołectwa	Wola	Murowana	na	2016	rok.	W	trakcie	reali-
zacji	jest	także	pozyskanie	terenu	z	przeznaczeniem	na	
plac	zabaw	i	boisko	wielofunkcyjne	w	Woli	Murowanej.	
Po	pozyskaniu	terenu,	w	2017	roku	planowane	jest	wy-
konanie	 projektu	 budowlanego	 placu	 zabaw	 i	 boiska,	
a	w	latach	następnych	wykonanie	robót	budowlanych.	
W	trakcie	realizacji	są	procedury	formalno-prawne	do-
tyczące	uregulowania	stanu	prawnego	nieruchomości,	
przewidzianych	pod	realizację	przebudowy	drogi	gmin-
nej	 łączącej	 „drogę	 surowcową”	 z	 drogą	 powiatową	
w	Woli	Murowanej	(obok	p.	Krzywdzińskich).

Władze gminy Sitkówka-Nowiny ze szzegółami zapoznały 
mieszkańców z zaplanowanymi do realizacji inwestycjami 
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Po	zakończeniu	tych	procedur,	planowane	jest	w	latach	
następnych	wykonanie	 projektu	 budowlanego	 i	 reali-
zacja	robót	budowlanych	przebudowy	tej	drogi.	Wyko-
nany	został	też	audyt	oświetlenia	ulicznego	na	terenie	
Gminy	Sitkówka-Nowiny,	w	tym	również	w	miejscowo-
ści	Wola	Murowana.	W	 latach	 2016-2017	 planowane	
są	 prace	 realizacyjne	 modernizacji	 oświetlenia	 ulicz-
nego	 na	 terenie	 Gminy,	w	 tym	w	miejscowości	Wola	
Murowana.	Modernizacja	polegać	będzie	na	wymianie	
opraw	 oświetleniowych	 na	 oprawy	 ledowe,	 oraz	 na	
częściowej	wymianie	istniejących		słupów	oświetlenio-
wych.	W	trakcie	realizacji	są	procedury	planistyczne	do-
tyczące	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	gminy	dla	terenów	w	Woli	Murowanej	

W Nowinach obradowała Powiatowa Rada Pożytku
Publicznego
 Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Sitków-
ka-Nowiny była miejscem obrad Powiatowej Rady 
Pożytku Publicznego. Udział w niej wzięli również 
przedstawiciele stowarzyszeń z terenu trzech gmin: 
Sitkówka-Nowiny, Chęciny i Morawica, a także przed-
stawiciele Gminnej Rady Pożytku Publicznego, jaka 
zawiązała się pod koniec ubiegłego roku w gminie Sit-
kówka-Nowiny. Dobre praktyki zaprezentowały aż trzy 
nowińskie stowarzyszenia.

	 Zebranych	członków	Powiatowej	Rady	Pożytku	
Publicznego	oraz	przedstawicieli	stowarzyszeń	powita-
ła	przewodnicząca	Rady	Anna	Bielna,	dyrektor	Powia-
towego	 Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	 w	 Kielcach	 wraz	
z	 członkiem	 Zarządu	 Powiatu	 Kieleckiego	 Markiem	
Kwietniem.	-	Powiatowa	Rada	działa	w	oparciu	o	usta-
wę	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie	
oraz	uchwały	Rady	Powiatu	w	Kielcach	z	28	marca	2011	
roku.	 Rada	 jest	 organem	 konsultacyjnym,	 opiniodaw-
czym,	 doradczym	 i	 inicjatywnym	 powiatu	 kieleckiego	
w	zakresie	działalności	pożytku	publicznego	–	poinfor-
mowała	przewodnicząca	Anna	Bielna,	podkreślając	jed-
nocześnie,	 że	w	 roku	2016	priorytetowymi	 zadaniami	
realizowanymi	przez	Powiatową	Radę	Pożytku	Publicz-
nego	we	współpracy	 z	 organizacjami	 pozarządowymi,	
czy	 innymi	podmiotami	prowadzącymi	działalność	po-
żytku	publicznego,	jest	pomoc	społeczna,	w	tym	pomoc	
rodzinom	 i	 osobom	 w	 trudnej	 sytuacji	 życiowej	 oraz	
wyrównywanie	szans	tych	rodzin	i	osób,	działalność	na	
rzecz	osób	niepełnosprawnych	czy	działania	 z	 zakresu	
opieki	zdrowotnej,	profilaktyki	i	rehabilitacji.	-	Kolejny-
mi	punktami,	które	znalazły	się	w	programie	są:	działal-
ność	na	rzecz	kultury,	edukacji,	oświaty	i	wychowania,	
a	także	upowszechnienie	kultury	fizycznej,	spotu	i	tury-
styki.	Chcemy	współpracować	ze	stowarzyszeniami	na	
wielu	płaszczyznach	–	podkreślała.
	 Podczas	spotkania	swoje	dobre	praktyki	zapre-
zentowali	 przedstawiciele	 stowarzyszeń	 działających	
na	 terenie	gminy	Sitkówka-Nowiny.	 -	W	roku	2016	na	
wsparcie	działalności	stowarzyszeń	przeznaczyliśmy	bli-
sko	210	tysięcy	złotych.	Organizacje	pozarządowe	z	te-
renu	naszej	gminy	to	organy	bardzo	prężnie	działające	
w	wielu	obszarach.	Chcemy	traktować	 ich	 jak	naszych	
partnerów,	bo	to	przede	wszystkim	ich	działalność	i	za-
angażowanie	aktywizuje	naszych	mieszkańców	–	pod-
kreślał	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	Nowacz-
kiewicz.	-	Na	terenie	Gminy	Sitkówka-Nowiny	od	kilku	
miesięcy	działa	Gminna	Rada	Pożytku	Publicznego,	któ-
ra	stanowi	organ	opiniodawczo-doradczy,	mający	służyć	

poznawaniu	potrzeb	lokalnej	społeczności,	jej	integra-
cji,	 a	 także	 prowadzeniu	 ścisłej	 współpracy	 z	 organi-
zacjami	pozarządowymi	na	terenie	gminy.	W	jej	skład	
wchodzą	 zarówno	przedstawiciele	 sektora	pozarządo-
wego,	 jak	 i	administracji	publicznej.	Gminna	Rada	Po-
żytku	Publicznego	bierze	udział	w	tworzeniu	założeń	do	
rocznego	 programu	 współpracy	 Gminy	 Sitkówka-No-
winy	z	organizacjami	pozarządowym,	analizuje	podział	
środków	 na	 dotacje	 dla	 organizacji	 pozarządowych	
w	Gminie	Sitkówka-Nowiny,	a	także	konsultuje	projek-
ty	uchwał	wpływających	do	Gminnej	Rady	Działalności	
Pożytku	Publicznego	i	opiniuje	sprawozdania	z	realizacji	
rocznego	programu	współpracy	Gminy	Sitkówka-Nowi-
ny	z	organizacjami	pozarządowymi	–	poinformował	za-
stępca	wójta	gminy	Sitkówka-Nowiny	Łukasz	Barwinek,	
z	 inicjatywy	 którego	 powstała	 Gminna	 Rada	 Pożytku	
Publicznego.

	 Posiedzenie	Powiatowej	Rady	Pożytku	Publicz-
nego	odbywające	 się	w	Nowinach	 stało	 się	 także	do-
skonałą	okazją	do	zaprezentowania	szerokiej	działalno-
ści	nowińskich	stowarzyszeń.	Swoje	wystąpienia	mieli:	
prezes	Stowarzyszenia	„Między	Rajem	a	Piekłem”	Kor-
nelia	 Bem-Kozieł,	 prezes	 GKS	 Futsal	 Nowiny	 Piotr	 Li-
chota	oraz	Stanisława	Polowczyk-Walas	prezes	stowa-
rzyszenia	UKS	„Fukutenjin”.	Zebrani	byli	pod	wrażeniem	
szybkiego	rozwoju	stowarzyszeń,	a	także	pomysłów	ich	
przedstawicieli	 na	 aktywizację	 dzieci,	 młodzieży	 oraz	
dorosłych	mieszkańców	gminy.
	 Warto	 dodać,	 że	 zaproszeni	 goście	mogli	 do-
wiedzieć	się	także	wszystkiego	na	temat	dotacji	w	za-
kresie	kultury,	turystyki	i	sportu.	-	Zapraszamy	Państwa	
do	składania	wniosków	o	dofinansowanie	wydarzeń	or-

(teren	 za	 remizą	OSP	 	 i	 „Sołtysy”).	 Planowany	 termin	
zakończenia	prac	planistycznych	przewidziano	do	koń-
ca	2017	roku.	W	trakcie	realizacji	są	też	procedury	pla-
nistyczne	 dotyczące	 zmiany	 Studium	 Uwarunkowań	
i	Kierunków	Zagospodarowania	Przestrzennego	Gminy	
Sitkówka-Nowiny,	 w	 trakcie	 których	 rozpatrywane	 są	
pozostałe	wnioski	dotyczące	zmiany	zagospodarowania	
terenu,	niemożliwe	do	uwzględnienia	w	 trakcie	 trwa-
jących	 procedur	 planistycznych	 zmiany	 miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego.	 Planowany	
termin	 zakończenia	 procedury	 planistycznej	 zmiany	
Studium	przewidziano	na	I	połowę	2017	roku.

Agnieszka Olech     

Podczas spotkania dobre praktyki zaprezentowały aż trzy 
nowińskie stowarzyszenia
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Franciszkanie dali czadu na Koncercie Papieskim
w Nowinach
 16 października, w kościele parafialnym pw. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach odbył się II Kon-
cert Papieski. Wystąpili lokalni artyści oraz młoda 
skrzypaczka Ania Wieleńska, a także franciszkański ze-
spół z Łodzi „Pokój i Dobro”, który dosłownie porwał 
zebranych do wspólnego śpiewu i tańca  na chwałę 
Pana w rytm reggae, rapu, popu, bluesa, szanty, a na-
wet ostrego rockowego brzmienia. Niezwykle chary-
zmatyczny koncert z całą pewnością stanie się nieza-
pomnianym.  

	 Drugi	 w	 historii	 koncert	 dedykowany	 Jano-
wi	 Pawłowi	 II,	 zorganizowany	 został	 z	 okazji	 XVI	Dnia	
Papieskiego,	 przypadającego	w	 październiku.	 Podczas	
koncertu	zabrzmiały	najpiękniejsze	utwory	muzyki	sa-
kralnej.	 Gości	 powitał	 zastępca	 wójta	 gminy	 Sitków-
ka-Nowiny,	 Łukasz	Barwinek,	 życząc	duchowych	 i	nie-
zapomnianych	przeżyć.	A	 tych	nie	brakowało	podczas	
Koncertu	Papieskiego.

 
 
 

		 Wydarzenie	otworzyła	Gminno-Szkolna	Orkie-
stra	Dęta	z	Nowin.	Młodzi	muzycy	pod	batutą	kapelmi-
strza	Wojciecha	Materka	 jako	 pierwszy	 utwór	 zagrali	
„Barkę”,	ukochaną	pieśń	Ojca	Świętego.	Orkiestra	do-
stała	gromkie	owacje,	podobnie	jak	siedmioletnia,	bar-
dzo	 utalentowana	 skrzypaczka	 Ania	Wieleńska,	 którą	
znamy	z	programu	TVN	„Mali	Giganci”.	Bez	wątpienia	
była	ona	jedną	z	największych	atrakcji	koncertu.	Wystą-
pił	także	zespół	ludowy	„Bolechowiczanie”	i	„Szewczan-
ki”	 przy	 akompaniamencie	 znanego	 i	 cenionego	 mu-
zyka,	 Krzysztofa	 Korbana.	 Nie	 zabrakło	 także	 Chóru	
„Nowina”	pod	dyrekcją	Krzysztofa	Jończyka.
	 Ostatnim	 elementem	 tegorocznego	 Koncertu	
Papieskiego	był	występ	franciszkańskiego	zespołu	„Po-
kój	 i	 Dobro”.	W	 trakcie	 przygotowywania	 przez	 braci	
instrumentów	muzycznych	 o	 historii	 zespołu	 opowie-
działa	 prowadząca	 koncert	 Edyta	 Bobryk,	 kierownik	
ds.	kultury	Gminnego	Ośrodka	Kultury	„Perła”	w	Nowi-

nach.	-	„Pokój	i	Dobro”	to	zespół	młodych,	studiujących	
filozofię	i	teologię,	pełnych	pasji	i	zapału	ewangelizacyj-
nego	 franciszkanów	kochających	muzykę.	Utwory	wy-
konywane	przez	braci	 są	 ich	własnej	aranżacji.	 Zespół	
powstał	w	1978	roku,	a	pod	nazwą	„Pokój	i	Dobro”	wy-
stępuje	 od	 1983	 roku.	W	 jego	 skład	wchodzą	 klerycy	
z	seminarium.	Obecnie	skład	zespołu	stanowią	bracia:	
Paweł	Zieńkowski	–	wokal	i	klarnet,	Jakub	Kamiński	–	gi-
tara	elektryczna	i	akustyczna,	Wiktor	Meleszko	-	gitara	
akustyczna,	Maksymilian	 Konieczny	 –	 perkusja,	 Kamil	
Pluszczewicz	–	klawisze	i	Grzegorz	Świerkosz	–	akustyk.	
Opiekunem	zespołu	jest	ojciec	Mirosław	Bartos,	rektor	
Wyższego	 Seminarium	 Duchownego	 w	 Łodzi-Łagiew-
nikach	–	poinformowała	Edyta	Bobryk,	przedstawiając	
franciszkański	zespół	i	zapraszając	na	ich	koncert.	A	ten,	
jak	się	okazało,	był	po	prostu	niezwykły.
	 -	Na	różne,	muzyczne	sposoby,	dzielimy	się	ze	
słuchaczami	 radością	 franciszkańską	 –	 „firmową	mar-
ką”	naszego	zakonu.	Staramy	się,	by	każdy	koncert	był	

drogowskazem	 na	 szlaku	 do	 Pana.	 Miłości	 Chrystusa	
nie	da	się	wyrazić	słowami.	O	niej	trzeba	śpiewać	–	mó-
wili	członkowie	zespołu	„Pokój	i	Dobro”	rozpoczynając	
koncert.	Zakonnicy	śpiewali	na	chwałę	Pana	czasem	na	
poważnie,	 czasem	 rapując,	 a	 czasem	 serwując	 ostre	
rockowe	 brzmienie.	 Zachwycona	 publiczność	 dała	 się	
porwać	do	wspólnego	śpiewania,	a	nawet	tańczenia.	Po	
każdym	z	utworów,	ze	strony	braci		padały	słowa	warte	
zapamiętania.	-	Każdy	dzień	dla	nas	to	pole	bitwy.	Od	
nas	samych	zależy,	czy	wygramy,	czy	przegramy	 i	 jaką	
drogą	pójdziemy	–	mówił	brat	Paweł	Zieńkowski.	-	Życie	
cnotliwe	 to	życie	 szlachetne	–	 śpiewali	bracia	w	 rytm	
muzyki	szanty.	Jak	zgodnie	podkreślali,	koncert	jest	mo-
dlitwą	do	Pana	Boga	poprzez	śpiew.
	 Publiczność	 żywiołowo	 reagowała	 na	 każdy	
z	utworów,	z	chęcią	przyłączając	się	do	wspólnego	śpie-
wania	i	zabawy.	Każdy	z	przybyłych	miał	też	możliwość	
wylosowania	fragmentu	Pisma	Świętego,	które	powin-

ganizowanych	przez	państwa	 stowarzyszenia	 –	 zachę-
cała	Wioletta	Krzyżanowska	ze	Starostwa	Powiatowego	
w	Kielcach,	a	Marcin	Kulewski,	Przewodniczący	Gmin-
nej	Rady	Działalności	Pożytku	Publicznego	w	Sitkówce-
Nowinach,	 poprosił	 przedstawicieli	 Powiatowej	 Rady	
Pożytku	 Publicznego	 o	 zorganizowanie	 szkolenia	 dla	
stowarzyszeń	na	temat	zmian	w	ustawie	o	działalności	
stowarzyszeń.	Stanisław	Furmanek,	naczelnik	Wydziału	

Zdrowia	i	Polityki	Społecznej	kieleckiego	starostwa,	za-
chęcał	członków	stowarzyszeń	do	rejestracji	na	mapie	
aktywności	organizacji	pozarządowych,	która	znajduje	
się	na	oficjalnej	stronie	Powiatu	Kieleckiego.

Agnieszka Olech

Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta z Nowin otwierając koncert 
zagrała ukochaną pieśń Ojca Świętego „Barkę”

Podczas koncertu na wysokim poziomie zaprezentowali się 
lokalni artyści
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nach,	Jacek	kania	i	ksiądz	Józef	Kubicza,	proboszcz	no-
wińskiej	parafii.	
-	Dziękujemy	za	piękne	przeżycia	artystyczne,	jak	rów-
nież	 te	 duchowe	 –	 dziękował	 zastępca	 wójta	 Łukasz	
Barwinek	zarówno	franciszkanom,	jak	i	wszystkim	tym,	
którzy	 przyczynili	 się	 do	 organizacji	 niezwykłego	 kon-
certu.	
	 Trzeba	 przyznać,	 że	 utalentowani	 bracia	 fran-
ciszkanie	z	zespołu	„Pokój	i	Dobro”	zaprezentowali	tak	
różnorodny	 wachlarz	 muzyczny,	 że	 z	 całą	 pewnością	
każdy	 znalazł	 	w	czasie	koncertu	coś	dla	 siebie.	Ostre	
rockowe	brzmienia	przeplatane	rytmami	reggae	i	kon-
templacyjnymi	 utworami	 dały	 mieszkankę	 iście	 wy-
buchową.	Widać	 było	 bijącą	 od	 członków	 zespołu	 ra-
dość	grania	i	dawania	tym	samym	Dobrej	Nowiny.	Ten	
koncert	z	całą	pewnością	 jego	uczestnicy	zapamiętają
na	długo.

Agnieszka Olech 

no	stać	się	swego	rodzaju	 indywidualnym	drogowska-
zem.	Na	zakończenie	franciszkanie	zaśpiewali	o	miłości,	
która	nigdy	nie	ustaje.	Po	koncercie	specjalne	podzię-
kowania	w	 imieniu	władz	gminy	 i	mieszkańców	złożył	
zastępca	 wójta,	 Łukasz	 Barwinek.	 -	 Ogromnie	 cieszę	
się,	że	Koncert	Papieski	wpisał	się	na	stałe	w	kalendarz	
wydarzeń	tej	gminy.	Jak	dzisiaj	mogliśmy	się	przekonać	
franciszkańskie	śpiewanie	rozgrzewa	serca,	a	poza	war-
tościami	artystycznymi,	umacnia	 także	ducha.	Między	
innymi	dzięki	takim	koncertom	nasz	rodak,	Święty	Jan	
Paweł	II	żyje	w	naszych	sercach	i	umysłach	–	podkreślał	
zastępca	wójta,	 Łukasz	Barwinek,	oklaskując	artystów	
wraz	 z	mieszkańcami	 i	 gośćmi,	wśród	których	 znaleźli	
się:	wicestarosta	powiatu	kieleckiego	Zenon	Janus,	rad-
ny	powiatowy	Kazimierz	Bielecki,	Przewodnicząca	Rady	
Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Zofia	 Duchniak	 oraz	 radna	
Edyta	Giemza,	a	 także	dyrektor	GOK	„Perła”	w	Nowi-

Szewczanki zachwyciły smakiem gości konferencji
 28 września, w Starostwie Powiatowym 
w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca 
projekt pn. „Góry Świętokrzyskie kolebką tradycji”. 
O podniebienia zaproszonych gości zadbały Szewczan-
ki, które w IX Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę 
Powiatu Kieleckiego zajęły II miejsce serwując „Parzo-
ki”.

	 Projekt	„Góry	Świętokrzyskie	kolebką	tradycji”	
realizowany	 w	 ramach	 programu	 „Góry	 Świętokrzy-
skie	 naszą	 przyszłością”	 współfinansowany	 był	 przez	
Szwajcarię	 w	 ramach	 Szwajcarsko-Polskiego	 Progra-
mu	Współpracy	z	nowymi	krajami	członkowskimi	Unii	
Europejskiej.	 Starostwo	 Powiatowe	 w	 Kielcach	 było	
beneficjentem	projektu,	w	ramach	którego	zorganizo-
wano	 cykl	 wydarzeń	 kulturalnych	 i	 artystycznych,	 jak	

Jarmark	Świętokrzyski,	Przegląd	Kapel	Ludowych,	kon-
kurs	 na	najsmaczniejszą	potrawę	powiatu	 kieleckiego	
oraz	Przegląd	Zespołów	Folklorystycznych	 i	Solistów.	 -	
W	 wielu	 dużych	 wydarzeniach	 organizowanych	 przez	
Powiat	Kielecki	 udział	 brali	 nasi	 artyści.	Ogromnie	 się	
cieszę,	że	wielokrotnie	odnosili	oni	sukcesy	w	różnego	
rodzaju	konkursach.	Możemy	pochwalić	się	między	in-
nymi	drugim	miejscem	Szewczanek,	 jakie	zajęły	w	 IX	
Konkursie	 na	 Najsmaczniejszą	 Potrawę	 Powiatu	 Kie-
leckiego.	W	 tym	 samym	 konkursie	wyróżnienie	 zdo-
były	 „Nowinianki”	 –	 przypomniał	 obecny	 podczas	
konferencji	 podsumowującej	 projekt	 Starostwa	 Po-
wiatowego	 zastępca	 wójta	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	
Łukasz	 Barwinek,	 który	 wraz	 z	 Szewczankami	 osobi-
ście	zachęcał	zebranych	do	degustowania	potraw	przygo-
towanych	przez	uzdolnione	kulinarnie	Panie.	-	Fantastycz-

Jak zgodnie podkreślali licznie przybyli goście, koncert był 
modlitwą do Pana Boga poprzez śpiew.

Charyzmatyczni i niezwykle utalentowani franciszkanie po-
rwali publiczność do wspólnego śpiewania, a nawet tańczenia

Jedną z największych atrakcji koncertu bez wątpienia była 
skrzypaczka Ania Wieleńska

- Miłości Chrystusa nie da się wyrazić słowami. O niej trzeba 
śpiewać – mówili członkowie zespołu „Pokój i Dobro”
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miennym	 grobie	w	 zgórskim	 lesie.	 Przypomnijmy,m	 że	
wraz	z	nim	odnaleziono	szczątki	trzech	innych	żołnierzy	
podziemia	 niepodległościowego,	 więzionych	 w	 kielec-
kim	więzieniu	Urzędu	Bezpieczeństwa,	a	potem	zamor-
dowanych.	Byli	to	żołnierze	AK	i	WiN:	Józef	Figarski	ps.	
„Śmiały”,	Czesław	Spadło	ps.	„Mały”	oraz	podporucznik	
Karol	 Łoniewski	 ps.	 „Lew”.	 Pogrzeb	 Spadły	 i	 Figarskie-
go	 odbył	 się	 10	 września	 w	Wąchocku.	 Łoniewski	 zo-
stał	 zaś	pochowany	1	października	w	podwarszawskim
Nadarzynie.

ne	 smaki.	 Widać	 niezwykły	 kunszt	 kulinarny	 naszych	
Szewczanek.	Ogromnie	się	cieszę,	że	ich	talenty	promują	
kulinarnie	i	nie	tylko	naszą	gminę	–	mówił	zastępca	wójta	
Łukasz	Barwinek.	-	Panie	z	kół	gospodyń	wiejskich	z	tere-
nu		Gminy	Sitkówka-Nowiny	pielęgnują	tradycyjną	kuch-
nię	naszego	regionu,	dbając	jednocześnie	o	zachowanie	
dziedzictwa	 kulturowego,	 za	 co	 jestem	 im	 ogromnie	
wdzięczny.	Warto	dodać,	że	w	wydanej	przez	Starostwo	
Powiatowe	 w	 Kielcach	 publikacji	 pt.	 „Najsmaczniejsze	
potrawy	powiatu	kieleckiego”,	znajdą	się	przepisy	na	po-
trawy,	biorące	udział	w	tegorocznej	kulinarnej	rywaliza-
cji.	Znajdziemy	tam	także	przepisy	„Szewczanek”	 i	„No-
winianek”,	co	napawa	nas	wielką	dumą	–	podkreśla	wójt	
gminy	Sitkówka-Nowiny,	Sebastian	Nowaczkiewicz,	dzię-
kując	jednocześnie	wszystkim	Paniom	za	ogromny	wkład	
w	promocję	gminy.
 
 Podczas	konferencji	można	było	spróbować	nie	
tylko	„Parzoków”,	czyli	nadziewanych	farszem	z	kapusty	
kiszonej,	gotowanych	ziemniaków	 i	pokrzywy	 łódeczek,	
ale	też	kapusty	z	grochem,	pierogów	z	kapustą,	mięsem	
i	grzybami,	chleba	ze	smalcem	i	aż	pięciu	rodzajów	ciasta.	
-	 Dwa	 dni	 przygotowywałyśmy	 wszystkie	 te	 potrawy.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 będą	 smakować	 zaproszonym	 go-
ściom	–	mówiły	skromnie	Szewczanki.	A	o	tym,	że	sma-
kowały	 wyśmienicie,	 	 świadczyć	 mogło	 bez	 wątpienia	
tempo,	w	jakim	potrawy	Szewczanek	znikały	ze	stołu.

Agnieszka Olech

Pogrzeb Aleksandra Życińskiego „Wilczura” odbył się
w Bliżynie
 Aleksander Życiński, pseudonim „Wilczur”, 
którego zwłoki znalazła w marcu szczecińska fun-
dacja „Niezłomni” imienia Zygmunta Szendziela-
rza „Łupaszki”, został w końcu pochowany. Pogrzeb 
odbył się 24 września w Bliżynie. W imieniu władz 
Gminy Sitkówka-Nowiny, hołd bochaterowi oddała 
Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia 
Duchniak oraz Sekretarz Gminy Izabela Dziewięcka. 

	 Aleksander	Życiński	-	partyzant	Armii	Krajowej,	
Narodowych	Sił	Zbrojnych	oraz	podziemia	antykomuni-
stycznego	na	Kielecczyźnie	-	został	zamordowany	przez	
komunistyczny	 aparat	 bezpieczeństwa	 24	 września	
1948.	Rodzina	wiele	lat	szukała	jego	szczątków,	które	zo-
stały	pochowane	w	bezimiennej	mogile	w	lesie	pomię-
dzy	Zgórskiem	a	Szewcami	w	gminie	Sitkówka-Nowiny.
	 Uroczystości	pogrzebowe	Aleksandra	Życińskie-
go	„Wilczur”	odbyły	się	w	Kościele	Parafialnym	pod	we-
zwaniem	 Świętego	 Ludwika	w	 Bliżynie.	 Rozpoczęły	 się	
one	od	mszy	żałobnej	odprawionej	według	ceremonia-
łu	wojskowego.	Po	 zakończeniu	mszy,	kondukt	 żałobny	
wyruszył	 na	 cmentarz	 parafialny	 przy	 ulicy	 Piaskowej.	
Tutaj	oddano	salwy	honorowe	przez	Korpus	Honorowy	
Wojska	Polskiego	 i	 złożono	 trumnę	do	grobowca.	Uro-
czystości	zakończyły	się	złożeniem	kwiatów	oraz	zapale-
niem	zniczy.	W	 imieniu	władz	Gminy	Sitkówka-Nowiny	
wieniec	 złożyła	 Przewodnicząca	 Rady	Gminy	 Sitkówka-
Nowiny,	 Zofia	 Duchniak	 oraz	 Sekretarz	 Gminy,	 Izabela	
Dziewięcka.	
	 W	 uroczystościach	 pogrzebowych	 udział	 wzię-
ła	między	innymi	żona	kapitana	Aleksandra	Życińskiego	
„Wilczura”	-	major	Józefa	Życińska,	która	o	odnalezienie	
szczątek	 partyzanta,	 zastrzelonego	 wyrokiem	 komuni-
stycznego	 sądu,	walczyła	 przez	 kilkadziesiąt	 lat.	 Zwłoki	
kapitana	Życińskiego	odnaleziono	po	68	 latach	w	bezi-

Zastępca wójta Łukasz Barwinek osobiście częstował gości 
przysmakami przygotowanymi przez „Szewczanki”

Wieniec w imieniu władz Gminy Sitkówka-Nowiny złożyła 
Sekretarz Gminy Izabela Dziewięcka wraz z Przewodniczącą 
Rady Zofią Duchniak w asyście przedstawicieli
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Konferencja stała się okazją do podsumowania dużego 
projektu

Msza żałobna została odprawiona zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym
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lone	i	docenione,	gdyż	przygotowanie	tak	ogromnego	
widowiska	artystycznego	na	 scenie	Kadzielni	 i	 udział	
w	 nim	 przed	 tysięczną	 publicznością	 było	 dla	 nich	
wielkim	przeżyciem.	Niezapomniane		wrażenia	z	pew-
nością	na	długo	zostaną	w	ich	pamięci	–	mówi	instruk-
tor	muzyczny,	Alicja	Lasota,	która	podkreśla	również,	
że	zespół	co	roku	bierze	udział	w	tym	prestiżowym	Fe-
stiwalu	i	posiada	w	swoim	dorobku	Srebrne	i	Brązowe	
Jodły
	 Bez	wątpienia	coroczne	nominacje	do	udziału	
w	takim	przedsięwzięciu	są	efektem	wysokiego	pozio-
mu	tego	szkolnego	zespołu	jaki	utrzymuje	prowadzą-
ca	go	od	lat	Alicja	Lasota.	-	Nie	jest	to	łatwe	zadanie,	
ponieważ	 co	 roku	 odchodzą	 z	 zespołu	 trzecioklasist-
ki,	 a	 dołączają	 do	niego	nowe	uczennice	 klas	 pierw-
szych,	wymagające	pracy	od	podstaw.	Nasze	sukcesy	
i	wysoka	forma	to	efekt	ciężkiej	wielogodzinnej	i	sys-
tematycznej	 pracy	 każdego	 tygodnia	 w	 warunkach	
szkolnych.	 Jestem	 bardzo	 wymagającą	 instruktorką	
zarówno	w	stosunku	do	siebie,	jak	również	do	dziew-
cząt	z	zespołu,	oczekując	stu	procentowego	zaangażo-
wania	obu	stron,	ponieważ	sama	pasja	nie	wystarczy	
–	mówi	instruktor	muzyczny	i	opiekunb	zespołu,	Alicja	
Lasota.	-	Dziękuję	bardzo	za	pomoc	rodzicom	i	dyrek-
tor	naszej	szkoły	Pani	Kornelii	Bem-Kozieł.	Szczególne	
podziękowania	kieruję	w	stronę	wójta	gminy	Sebastia-
na	Nowaczkiewicza	 za	wsparcie	nas	w	 tym	przedsię-
wzięciu.	Mam	nadzieję,	 że	nasza	praca	będzie	nadal	
owocować	kolejnymi	sukcesami,	które	przyczynią	się	
do	promocji	naszej	gminy	–	dodaje	Alicja	Lasota.

Redakcja

 Formacja wokalna TU I TERAZ z Publicznego 
Gimnazjum w Nowinach wzięła udział w 43. Między-
narodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej, który odbył się na kieleckiej Kadzielni.

	 Przypomnijmy,	że	zespół	po	zdobyciu	I	miejsca	
w	 Wojewódzkim	 Przeglądzie	 Artystycznym	 otrzymał	
nominację	na	cały	festiwal.	Dziewczęta	wraz	z	instruk-
torką	 Alicja	 Lasotą	 wzięły	 udział	 w	 pierwszej	 części	
festiwalu,	tworząc	z	jego	uczestnikami	atrakcyjne	wi-
dowisko	 w	 formie	 koncertu	 „Gospodarze	 Gościom”	
na	kieleckiej	Kadzielni.Warto	zaznaczyć,	że	solistka	ze-
społy	Justyna	Wypych,	która	po	raz	pierwszy	wystar-
towała	 w	 festiwalowym	 konkursie	 zdobyła	 Srebrną	
Jodłę.	-	Dziewczęta	wróciły	z	festiwalu	bardzo	zadowo-

TU I TERAZ   na  43 . Międzynarodowym Harcerskim 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

 Wspaniałym sukcesem dla sympatycznej no-
winianki zakończył się 43 Międzynarodowy Harcerski 
Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Justyna Wypych 
wyśpiewała sobie Srebrną Jodłę w kategorii solistów 
14 – 16 lat. 
 
	 Śpiew	 jest	 największą	 pasją	 Justyny.	 Prawdzi-
wego	 bakcyla	 połknęła	 trzy	 lata	 temu	 w	 Publicznym	
Gimnazjum	w	Nowinach,	śpiewając	początkowo	w	ze-
spole	wokalnym	TU	 I	 TERAZ,	 a	 następnie	 solowo	pod	
okiem	nauczycielki	i	instruktorki	muzycznej	Alicji	Laso-
ty.	Justynę	można	było	podziwiać	podczas	imprez	szkol-
nych,	okolicznościowych,	lokalnych	i	powiatowych	wy-
darzeń	 kulturalnych,	 a	 także	 podczas	 różnego	 rodzaju	
przeglądów	i	konkursów.	
 
	 W	tym	roku	Justyna	po	raz	pierwszy	wystarto-
wała	w	Międzynarodowym	Harcerskim	 Festiwalu	 Kul-
tury	 i	uwieńczyła	to	ogromnym	sukcesem	zdobywając	
SREBRNA	 JODŁĘ.	 -	 Pierwsze	 spotkanie	 młodej	 nowi-
nianki	z	tym	festiwalem	umożliwiło	jej	nie	tylko	zapre-
zentowanie	swojego	talentu,	ale	stwarzyło	także	okazję	
do	szlifowania	umiejętności	podczas	warsztatów	wokal-
nych.	Justyna	ma	ogromny	talent	–	podkreśla	instruktor	
muzyczny	Alicja	Lasota,	dumna	ze	swojej	podopiecznej.	
-	Mamy	nadzieję,	że	dalsza	współpraca	z		Justyną	jako	

SREBRNA  JODŁA  dla  Justyny Wypych

tegoroczną	absolwentką	naszego	gimnazjum	przyniesie	
kolejne	laury	–	podkreśla	Alicja	Lasota,	składając	młodej	
artystce	serdeczne	gratulacje.
 
	 Naszej	wokalistce	gratulujemy	 i	 życzymy	kolej-
nych	sukcesów	na	wielkich	estradach	muzycznych.

Redakcja

Justyna Wypych zachwyciła jurorów

Zespół Tu i Teraz z Nowin pokazał podczas międzynarodowego 
festiwalu prawdziwą klasę
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
	Raz	w	roku	jest	wasze	wielkie	święto

Razem	z	wami	się	cieszymy
I	z	tej	okazji	zdrowia	i	szczęścia

Dziś	pedagogom	wszystkim	życzymy

Chcemy	żebyście	dzień	nauczyciela
Częściej	radośnie	obchodzili

I	ze	swych	uczniów	które	uczycie
	Zawsze	bardzo	dumni	byli

Dziś	dajemy	piękne	kwiaty
Jesteśmy	ślicznie	ubrani
	I	życzenia	dziś	składamy
Bardzo	szczere	Panu-Pani

Bo	pedagodzy	to	drudzy	rodzice
Oni	nas	uczą	jak	trzeba	żyć

Wkładają	wiedzę	w	nasze	głowy
U	czą	jak	mądrym	człowiekiem	być

Wszystkiego	dobrego	co	w	życiu	jest	ważne
	I	zdrowia	i	szczęścia	i	pomyślności
I	proszę	miejcie	dla	swoich	uczniów

Wiele-Wiele	wyrozumiałości

Gorące życzenia dla całego
grona nauczycielskiego

w Nowinach

autor	IRENA	KOSTRZEWSKA

Dzień Edukacji Narodowej
 W Dniu Edukacji Narodowej w szkołach na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny odbyły się uroczy-
ste akademie, podczas których uczniowie dziękowali 
swoim nauczycielom za trud, jaki wkładają w kształ-
towanie serc i umysłów młodego pokolenia.

	 Dzień	 Edukacji	 Narodowej	 to	wyjątkowe	 świę-
to,	 w	 którym	 szczególne	 podziękowania	 kierują	 wy-
chowankowie	 nauczycieli	 za	 ich	 trud,	 zaangażowanie	
i	cierpliwość.	W	szkołach	na	terenie	Gminy	Sitkówka-No-
winy	odbyły	się	uroczyste	akademie	przygotowane	przez	
uczniów	specjalnie	dla	nauczycieli.

	 W	 uroczystościach	 z	 okazji	 Dnia	 Edukacji	 Na-
rodowej	udział	wzięły	władze	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	
przekazując	w	imieniu	samorządu	terytorialnego	na	ręce	
pedagogów	 życzenia.	 –	 Zawód	 Nauczyciela	 to	 trudne	
wyzwanie	 wymagające	 wielu	 poświęceń,	 zaangażowa-
nia	 i	 cierpliwości.	W	 tym	wyjątkowym	dniu,	przypomi-
nającym	w	 szczególny	 sposób	o	wartości,	 jaką	w	 życiu	
stanowi	edukacja,	pragniemy	Państwu	złożyć	serdeczne	
podziękowania	za	nieustający	zapał	w	kształtowaniu	serc	
i	 umysłów	 młodego	 pokolenia.	 Życzymy,	 aby	 wysiłek,	
jaki	 wkładacie	 w	 wychowanie	 dzieci	 i	 młodzieży	 niósł	
motywację	do	podejmowania	ambitnych	wyzwań,	któ-
re	w	przyszłości	zaowocują	wieloma	sukcesami	–	mówił	
wójt	 Sebastian	Nowaczkiewicz,	dziękując	 za	 zaszczytne	
pełnienie	 trudnej	 i	wymagającej	misji,	 jaką	 jest	 zawód	
nauczyciela	i	kierując	najserdeczniejsze	życzenia.	-	Z	oka-
zji	Dnia	Edukacji	Narodowej	pragniemy	złożyć	wszystkim	
nauczycielom	oraz	pracownikom	oświaty	najserdeczniej-
sze	życzenia	zdrowia,	realizacji	zamierzonych	celów	oraz	
satysfakcji	z	pracy.	Przyjmijcie	słowa	uznania	za	trud	wy-
chowania	młodego	pokolenia,	 a	 także	 za	wskazywanie	
drogi	do	pogłębiania	i	zdobywania	wiedzy	–	życzył	wójt.	

Agnieszka Olech

Nauczyciele z okazji swojego święta odebrali tego dnia moc gorących życzeń 
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Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie
 Uczniowie klas pierwszych z terenu Gminy 
Sitkówka-Nowiny złożyli uroczyste ślubowania. Uro-
czystości pasowania na uczniów odbyły sie w po-
szczególnych szkołach. Uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe Akty Pasowania na Ucznia oraz legitymacje 
szkolne.

	 To	były	niezwykłe	uroczystości,	podczas	kórych	
zaszczytu	 honorowego	 pasowania	 dostąpili	 uczniowie	
wszystkich	szkół.	Zanim	jednak	uczniowie	zostali	oficjal-
nie	 przyjęci	 w	 poczet	 uczniów	 szkoły	 zaprezentowano	
wspaniałe	program	artystyczny.	Po	częściach	artystycz-
nych,	wprowadzano	Sztandary	Szkół	i	odśpiewano	Hymn	
Polski.	 Następnie	 pierwszaki	 dziękowały	 rodzicom	 za	
to,	 że	mogli	 stać	 się	uczniami.	W	końcu	miało	miejsce	
długo	oczekiwane	 ślubowanie	 i	pasowanie	na	uczniów	
klas	pierwszych,	którego	w	poszczególnych	klasach	do-
konali	dyrektorzy.	 -	Ślubuję	być	dobrym	uczniem,	dbać	
o	dobre	imię	szkoły,	uczyć	się	pilnie	i	być	dobrym	kolegą.	
Swym	zachowaniem	i	nauką	będę	sprawiać	radość	rodzi-
com	i	nauczycielom	–	ślubowali	uczniowie,	a	następnie	
dostąpili	 zaszczytu	 pasowania	 na	 ucznia.	 Od	 tej	 chwili	
stali	się	prawdziwymi	uczniami	ze	wszystkim	przywileja-
mi	i	obowiązkami.	W	uroczystościach	ślubowania	brały	
udział	władze	Gminy	Sitkówka-Nowiny	życząc	uczniom,	
aby	w	szkołach	znaleźli	przyjazną	atmosferę	oraz	otrzy-
mywali	tylko	bardzo	dobre.	-	Dołożymy	wszelkich	starań,	
aby	szkolnictwo	na	 terenie	całej	gminy	nadal	 rozwijało	
się	na	jak	najwyższym	poziomie	–	mówił	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz.	Podczas	uroczystych	ślubowań	nie	oby-
ło	się	oczywiście	bez	upominków	dla	głównych	bohate-
rów,	które	zostały	ufundowane	przez	władze	gminy,	Rady
Rodziców	i	szkoły.	

	 Poza	wspaniałymi	upominkami	uczniowie	otrzy-
mali	 Akty	 Pasowania	 na	 Ucznia	 oraz	 pierwsze	w	 życiu	
dokumenty	–	legitymacje	szkolne.	Zapewne	dzień	paso-
wania	na	ucznia	pozostanie	na	długo	w	pamięci	każdego	
pierwszoklasisty,	bo	takich	chwil	w	końcu	nie	sposób	za-
pomnieć.	Wszystkim	pierwszakom	życzymy	powodzenia	
w	szkole,	zapału	do	nauki,	wiary	we	własne	możliwości	
i	wielu	sukcesów.	

Agnieszka Olech

Ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach Ślubowanie w Szkole Podstawowej w Nowinach

Ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Bolechowicach

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach

Ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Kowali
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W Kowali hucznie świętowali Dzień Chłopaka
 Konkurs wiedzy o chlebie, pokazy wypieku chle-
ba, pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej i sprzętu strażackiego 
w wykonaniu druhów z Kowali, liczne zabawy, degustacje 
potraw i tańce, a nad tym wszystkim piękna, kolorowa tę-
cza, którą wyczarowali dla wszystkich przybyłych strażacy 
– tak 30 września świętowano w Kowali Dzień Chłopaka.
 
	 Dzień	Chłopaka	 to	nowe,	nieoficjalne	 święto,	ob-
chodzone	 w	 Polsce	 30	 września	 głównie	 wśród	 młodzie-
ży	 szkolnej.	 W	 dniu	 tym	 dziewczęta	 składają	 chłopcom	
życzenia	 i	 wręczają	 drobne	 upominki,	 aby	 wyrazić	 swoją
sympatię.
	 W	 tym	 roku	 w	 Kowali	 hucznie	 uczczono	 Święto	
Chłopaka.	Na	miejsce	spotkania	wyznaczono	altanę	grillo-
wą,	 gdzie	 przygotowano	mnóstwo	 atrakcji.	 –	 Był	 konkurs		
wiedzy	o	chlebie,	który	przygotowała	i	przeprowadziła	rad-
na	Renata	Posłowska.	Dzieci	miały	także	możliwość	obser-
wowania	 procesu	 wypieku	 chleba	 w	 prawdziwym	 piecu	
chlebowym.	Wypiek	przygotowała	i	monitorowała	cudow-
na	Kowalanka	–	Henryka	Brzoza.	Strażacy	z	OSP	w	Kowali	
przygotowali	 dla	 dzieci	 specjalny	 pokaz	 akcji	 ratowniczo-
gaśniczej.	Dzieci	mogły	również	obejrzeć	strażacki	wóz	bo-
jowy,	a	nawet	przymierzyć	różne	akcesoria.	Wszyscy	mieli	
możliwość	obserwowania	pokazu	udzielania	pierwszej	po-
mocy	przedmedycznej	 i	 podziwiania	 kolorowej	 tęczy,	 któ-
rą	specjalnie	dla	przybyłych	gości	 stworzyli	 strażacy	–	wy-
mienia	opiekun	Samorządu	Uczniowskiego	w	SP	w	Kowali,
Stanisława	 Polowczyk-Walas,	 która	 czuwała	 nad	 przebie-
giem	wydarzenia.

	 Nie	 zabrakło	 też	 zabaw	 na	 boisku	 i	 tańców	 przy	
muzyce.	 Było	 także	 coś	 dla	 podniebienia.	 Przybyli	 goście	
spróbowali	 prawdziwego,	 wypieczonego	 w	 piecu	 chle-
bowym,	 domowego	 chleba	 ze	 smalcem	 i	 kiszonym	 ogór-
kiem.	Dodatkowo	każdy	mógł	„ugrillować”	sobie	kiełbaskę.
Trzeba	 przyznać,	 że	 przybyli	 goście	 byli	 pod	 wrażeniem,	
a	wśród	nich	znaleźli	się:	wójt	Gminy	Sitkówka-Nowiny	Seba-
stian	Nowaczkiewicz,	zastępca	wójta	Łukasz	Barwinek,	rad-
na	Renata	Posłowska,	dyrektor	Zespołu	Placówek	Oświato-
wych	w	Kowali	Anna	Łukasiewicz,	nauczyciele	oraz	obsługa	
placówki,	druhowie	z	OSP	Kowala,	a	także	uczniowie	i	ich	ro-
dzice.	–	Takiej	integracji	można	tylko	pozazdrościć	–	podkre-
ślał	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz,	zajadając	się	domowym	
chlebem	ze	smalcem.	–	Jesteśmy	niezmiernie	zadowoleni,	
że	mamy	takie	miejsce,	jak	to	tutaj.	Daje	nam	ono	możliwość	
integracji	międzypokoleniowej.	Tutaj	możemy	także	pokazać	
najmłodszym	naszą	tradycję,	jak	chociażby	obrzęd	pieczenia	
chleba.	 Tutaj,	 dzięki	 naszym	 strażakom,	mogą	nauczyć	 się	
także	 tak	ważnej	 rzeczy,	 jaką	 jest	udzielanie	pierwszej	po-
mocy.	Organizujemy	to	wszystko	z	myślą	przede	wszystkim	
o	 najmłodszych	 mieszkańcach	 –	 zaznaczyła	 radna	 Renata	
Posłowska.
	 Zabawa	z	okazji	Dnia	Chłopaka	w	Kowali	była	zna-
komita.	Trzeba	przyznać,	że	to	był	fantastyczny	dzień,	pod-
czas	 którego	 nawet	 pogoda	 spisała	 się	 na	 przysłowiowy
medal.

Agnieszka Olech

Pracownicy służby zdrowia odebrali życzenia
 18 października przypada Święto Patrona Pra-
cowników Służby Zdrowia. Z tej okazji wszystkim pra-
cownikom służby zdrowia życzenia za ofiarność i za-
angażowanie w działania na rzecz pacjentów złożyły 
władze gminy Sitkówka-Nowiny. 

	 -	Podejmując	się	misji	ratowania	życia	i	zdrowia	
drugiego	 człowieka	 zasługujecie	 Państwo	 na	 najwyż-
sze	uznanie	–	mówił	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny,	Se-
bastian	Nowaczkiewicz,	 składając	w	 imieniu	 samorzą-
du	gminy	oraz	wszystkich	pacjentów	życzenia	na	 ręce	
dyrekcji,	 lekarzy,	 pielęgniarek	 i	 pozostałych	 pracow-
ników	 Samorządowego	 Zakładu	 Podstawowej	 Opieki	
Zdrowotnej	w	Nowinach.	Do	 życzeń	dla	 pracowników	
sektora	 medycznego,	 którzy	 swój	 zawód	 i	 powołanie	
życiowe	 związali	 z	misją	 ratowania	największego	daru	
jakim	 jest	 życie	 dołączył	 się	 także	 zastępca	wójta,	 Łu-
kasz	 Barwinek.	 -	 Przyjmijcie	 Państwo	 najlepsze	 życze-
nia,	zadowolenia	z	efektów	pełnionej	służby,	sukcesów	
zawodowych	i	wszelkiej	osobistej	pomyślności	–	życzył	
zastępca	wójta,	Łukasz	Barwinek.	Obaj	Panowie	na	ręce	

pracowników	służby	 zdrowia	przekazali	 słodki	upomi-
nek	i	wręczyli	 list	gratulacyjny,	podkreślając	jednocze-
śnie	ogromną	wdzięczność	za	wkład	w	nieustający	roz-
wój	nowińskiej	placówki	medycznej.	
Życzenia	 wszystkim	 lekarzom,	 pielęgniarkom,	 położ-
nym	i	pracownikom	medycznym	złożył	 także	dyrektor	
Samorządowego	 Zakładu	 Podstawowej	 Opieki	 Zdro-
wotnej	w	Sitkówce-Nowinach,	Jacek	Chudzicki.

Agnieszka Olech

Moc życzeń odebrali pracownicy służby zdrowia od władz gminy 
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Wierszem pisane
 Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokalnych twórców. Zachęcamy również wszystkich 
tych, którzy tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy
wysyłać na adres Redakcji.

JESIEŃ

	Już	czuć	jesień	za	oknami
	Dzień	się	coraz	krótszy	robi
	Liście	piękne	barwy	mają
	To	właśnie	jesień	je	zdobi

Słońce	jest	jakby	ospałe
Coraz	krócej	teraz	świeci
Więdną	już	w	ogrodach	kwiaty
	A	w	domach	nudzą	się	dzieci

Pająk	siesi	swe	rozkłada
Plecie	swoje	babie	lato
Liście	są	w	pięknych	kolorach
	Wyglądają	tak	bogato

Mgły	na	łąkach	opadają
Wyglądają	tak	jak	mleko
Nie	zachwycam	się	jesienią
A	do	lata	tak	daleko

Jesień	to	ta	pora	roku
Kiedy	wszystko	w	sen	zapada
Człowiek	chodzi	osowiały
Czy	jest	na	to	jakaś	rada?

Jest!	mieć	lato	zawsze	w	sercu
To	się	dobrze	zapowiada
Niech	się	wszystko	zazieleni
W	sercu	nie	ma	barw	jesieni

	Żółć-brąz	-czerwień-zieleń-złoto
Te	kolory	dominują
Gdy	spadają	liście	z	drzewa
To	w	policzek	Cię	całują

A	więc	bardziej	łaskawa
Dla	Pani	Jesieni
One	chce	Ci	się	spodobać
W	złocie	brązie	i	czerwieni

Irena Kostrzewska

DWIE KOBIETY

Jedna	o	lazurowych	oczach
ozdabiających	twarz
pięknie	upiętych	włosach
delikatnych,	alabastrowych	dłoniach
zgrabna
z	czarującymi	dołkami	na	policzkach
namiętnych,	rubinowych	ustach
promiennym	uśmiechu

druga	o	zamglonych	oczach
otoczonych	siatką	zmarszczek
zagarniętych	na	czoło	włosach
spracowanych	rękach
przygarbiona
o	wystających	kościach	policzkowych	
spierzchniętych,	popękanych	ustach
złożonych	w	podkowę

jakież	różne	było	ich	życie	na	ziemi
dzieliła	je	przepaść
teraz	są	w	niebie
siedzą	na	jednej	ławeczce
obok	siebie
jak	równy	z	równym

Lidia Jędrocha

POLSKA! OJCZYZNO KOCHANA!

Polsko!	Ojczyzno	Kochana!
Miałaś	lata	świetności.
Przez	Boga	byłaś	wybrana,
by	ludziom	dać	chwilę	radości.

Skąd	przypłynęły	te	chmury,
które	sprawiły	zmartwienia?
Bo	zbudowano	mury.
Zaczął	się	czas	upodlenia.

A	byli	to	Polski	sąsiedzi,
Z	południa	i	z	zachodu.
Weszli,	grabili,	co	chcieli.
Nie	lepsi	byli	ze	wschodu.

Tak	przeminął	wiek	cały
A	za	wolności	powrotem
Polskie	dzieci	płakały
Ziemię	zraszały	krwią,	potem

Jak	ciężkie	to	były	chwile.
Czas	powstań	i	zrywów.
Krwi	przelano	aż	tyle
że	nie	mieściły	jej	brzegi	okopów

Dziś	nie	ma	tych	szańcy.
Gdzie	są	te	polskie	dzieci?
Poszli	na	Sybir	jako	skazańcy.
Kto	za	to	im	świeczkę	zaświeci?

Oni	oddali	sw	młode	życie
by	potomkowie	żyli	w	wolności
TY	dzisiaj	wstajesz	o	świcie
I	tylko	radość	w	twym	sercu	gości

Wreszcie	po	wielu	latach
słońce	zabłysło	nad	krajem.
Przestał	wróg	stać	na	czatach.
Wolność	wróciła	odwiecznym	zwyczajem.

Henryk Skowerski

ODCHODZIMY

a	wszystko	pozostaje
takie	samo.
Niebo	i	chmury
co	po	nim	płyną
i	słońce	wschodzi	co	rano,
i	księżyc	świeci	nocą
tak	samo
i	wiosna	przychodzi
i	lato.

Tylko	po	nas	śladu
na	ziemi	tak	mało
i	życia	naszego	nawet
nie	znać	na	tym	świecie.
A	dni	i	noce,
mijają	tak	samo.
Mijają	jesienie	i	zimy,
mijają	Boże	Narodzenia
nawet	gdy	nas	już	nie	ma

Renata Posłowska

ZAPALONA LAMPKA

Gdy	się	komuś,	na	jego	grobie
lampkę	zapali,	zawsze	myśli	się,
o	Tych	co	Go	Kochali,	i	z	nim	żyli,
i	przez	życie	razem	wędrowali
ale	są	takie	też	groby
na	których	nikt,	lampki	nie	zapali,
bo	Oni	przez	życie	samotnie	wędrowali,
przez	innych	wyśmiani,	poniżani,
z	godności	obdarci,	zdeptani	żyli	już
na	 ziemi	 zapomnieni,	 nikomu	 nie	 po-
trzebni,
nikomu	nie	 znani,	 gdzieś	 pod	 płaszczem	
Bożym
schowani,	w	pamięci	wiecznej	zapisani,
czekają	w	niebiańskiej	przystani
by	kiedyś	razem	Zmartwychwstali

Henryka	Brzoza
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Podatki	płacę	tam,	gdzie	mieszkam

 Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania, tym lepszy standard życia
zaoferuje gmina swoim mieszkańcom.

 Bądź lokalnym patriotą! – przeczytaj, dlaczego warto rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca za-
mieszkania. Dlaczego to takie ważne?

 Każda	gmina	otrzymuje	około	37%	udziału	w	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	zamieszkujących	na	jej	terenie.	
Dzięki	tym	funduszom	możliwe	jest	finansowanie	przez	gminę	działalności	naszych	jednostek,	rozwijanie	pasji	i	zainteresowań	dzie-
ci,	inwestycje	w	sport	i	kulturę,	poprawa	jakości	lokalnej	infrastruktury	(drogi,	chodniki,	tereny	zielone).
Warto	pamiętać,	że	zgodnie	z	prawem,	w	przypadku	podatku	PIT	właściwym	miejscem	rozliczania	się	osoby	fizycznej	jest	urząd	skar-
bowy	właściwy	według	miejsca	zamieszkania	podatnika	w	ostatnim	dniu	roku	podatkowego.
	 Na	terenie	naszej	gminy	zamieszkuje	wiele	osób,	które	mimo	obowiązku	meldunkowego	wciąż	widnieją	w	rejestrach	
mieszkańców	innych	miejscowości.	Oznacza	to,	że	udziały	w	podatku	dochodowym	(od	tych	mieszkańców)	zasilają	budżety	miast	
i	gmin,	w	których	osoby	te	faktycznie	nie	mieszkają,	a	więc	w	bardzo	małym	stopniu	korzystają	z	ich	infrastruktur.
Dlatego	też	apelujemy,	aby	rozliczać	podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych	w	Urzędzie	Skarbowym	właściwym	ze	względu	na	miej-
sce	zamieszkania,	a	nie	zameldowania.	Dla	mieszkańców	gminy	Sitkówka-Nowiny	jest	to	Drugi	Urząd	Skarbowy	w	Kielcach.

Zobacz, co możesz zyskać!
Z podatku PIT jednej osoby można np.:
-	zbudować	7	m²	chodnika
-	posadzić	52	krzewy,	które	urozmaicą	gminną	zieleń
-	wykonać	7	m²	trasy	spacerowej
-	wyremontować	3	m²	schodów
-	zakupić	6	tablic	z	nazwą	ulicy

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?
Zmiana	urzędu	skarbowego	jest	bardzo	prosta.	W	okresie	rozliczeń	podatkowych	wystarczy	podać	w	form	larzu	PIT	adres	naszej	gminy	jako	

miejsca	zamieszkania	oraz	wskazać	dane	Drugiego	Urzędu	Skarbowego	w	Kielcach.

	 W	każdej	chwili	można	wypełnić	jednostronicowy	formularz	ZAP-3,	który	jest	dostępny	na	stronie	internetowej	Minister-
stwa	Finansów	lub	w	każdym	urzędzie	skarbowym.	Wypełnienie	formularza	jest	proste	–	wystarczy	podać	imię	i	nazwisko,	nr	PESEL,	
adres	zamieszkania	oraz	numer	rachunku	bankowego	(na	który	będą	wpływać	np.	zwroty	podatku).	Wypełniony	formularz	ZAP-

3	można	złożyć	osobiście	lub	wysłać	pocztą	do	właściwego	ze	względu	na	miejsce	zamieszkania	urzędu	skarbowego.
	 Jeśli	na	naszą	prośbę	rozlicza	nas	pracodawca,	wystarczy,	że	poinformujemy	go	o	zmianie	adresu	zamieszkania	(dla	celów	
podatkowych).	Wtedy	pracodawca	wyśle	nasze	zeznanie	do	właściwego	urzędu	skarbowego.	Nie	trzeba	(ani	pisemnie,	ani	osobi-

ście)	zmieniać	danych	w	„starym”	urzędzie	skarbowym	–	urzędy	same	je	zaktualizują.

-	zakupić	5	znaków	drogowych
-	zainstalować	3	tablice	informacyjne
-	odmalować	58,3	m²	pasów
-	wyremontować	17	m²	drogi	(wykonanie	nakładki	asfaltowej)

Ubój	gospodarczy	zwierząt
Przepisy dotyczące uboju gospodarczego zwierząt zawarte są w następujących aktach prawnych:

-	Ustawa	z	dnia	16	grudnia	2005	r.	o	produktach	pochodzenia	zwierzęcego	(Dz.U.2006,	
			Nr	17,	poz.	127).
-	Rozporządzenie	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	z	dnia	9	lipca	2007	r.	w	sprawie	wymagań	weterynaryjnych	przy
			produkcji	mięsa	przeznaczonego	na	użytek	własny	(Dz.	U.	2007,	Nr	132	poz.	919).
-	Rozporządzenie	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	z	dnia	21	października	2010	r.		w	sprawie	wymagań	weterynaryjnych								
			przy	produkcji	mięsa	przeznaczonego	na	użytek	własny	(Dz.	U.	2010,	Nr	207	poz.	137).
Dopuszcza	się	ubój	na	terenie	gospodarstwa,	utrzymywanych	w	tym	gospodarstwie	,	cieląt	
do	szóstego	miesiąca	życia,	świń,	owiec,	kóz,	drobiu	oraz	zwierząt	dzikich	utrzymywanych	
w	warunkach	fermowych,	w	celu	produkcji	mięsa	przeznaczonego	na	użytek	własny	
(samozaopatrzenie	własnego	gospodarstwa).

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:
-	zdrowe	
-	które	nie	pochodzą	z	gospodarstwa	lub	obszaru	podlegającemu	ograniczeniom,	w	tym	nakazom	lub	zakazom	wydanym		
			na	podstawie	przepisów	o	ochronie	zdrowia	zwierząt	oraz	zwalczaniu	chorób	zakaźnych	zwierząt,	ze	względu	na	wystą
			pienie	lub	podejrzenie	wystąpienia	jednej	z	chorób	zakaźnych	zwierząt	wymienionej	w	przepisach	w	sprawie	produkcji	
			produktów	pochodzenia	zwierzęcego	wyprodukowanych	na	obszarach	podlegających	ograniczeniom
-	po	upływie	okresu	karencji	określonego	dla	użytego	produktu	leczniczego	weterynaryjnego	lub	produktu	leczniczego	,	
		jeżeli	przed	poddaniem	ubojowi	zwierzęta	były	leczone	tymi	produktami	

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone 
w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem drobiu i zajęczaków, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie 
gospodarstwa uboju w celu produkcji mięsa przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o za-
miarze dokonania takiego uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec lub kóz zgłoszenie takie 

musi być  w formie pisemnej i powinno zawierać:
-	imię	i	nazwisko	oraz	adres	posiadacza	zwierzęcia,
-	gatunek	i	liczbę	zwierząt	poddanych	ubojowi,
-	numer	identyfikacyjny	zwierzęcia	(	jeżeli	z	przepisów	o	systemie	identyfikacji	i	rejestracji	zwierząt	wynika	obowiązek		
			oznakowania	zwierzęcia)
-	miejsce	i	termin	uboju
-	imię	i	nazwisko	oraz	adres	osoby	uprawnionej	do	uboju	(	musi	posiadać	udokumentowane	kwalifikacje),
-	telefon	kontaktowy	do	osoby	zgłaszającej	fakt	uboju	zwierzęcia
-	oświadczenie	o	zagospodarowaniu	na	własny	koszt	materiału	szczególnego	ryzyka.

Oprócz	uboju	zwierząt	we	własnym	gospodarstwie	rolnika	istnieje	możliwość	wytypowania	np.	jednego	gospodarstwa	
na	terenie	danej	miejscowości	gdzie	zainteresowani	producenci		z	tego	terenu	mogą	ubijać	usługowo	swoje	zwierzęta.

     
					Miejsce	takie	przed	rozpoczęciem	swojej	działalności	powinno	być	zarejestrowane	

w	Powiatowym	Inspektoracie	Weterynarii.
                                                                                                                                                         Lech Lewandowski
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 1 października, w hali w Nowinach rozegrano 
II kolejkę 1 ligi Polskiej Ligi Futsalu. Po przeciwnych 
stronach stanęli GKS Ekom Futsal Nowiny i Gwiazda 
Ruda Śląska. Ekom Futsal Nowiny pokonał spadkowi-
cza z ekstraklasy GKS 3:2. Był to pierwszy mecz w tym 
sezonie, jaki nasi zawodnicy rozegrali na własnym bo-
isku.
	 Zanim	rozpoczęły	się	rozgrywki,	nastąpiło	uro-
czyste	 wyprowadzenie	 zawodników	 na	 boisko	 przez	
najmłodszych	 podopiecznych	 trenera	 Piotra	 Lichoty,	
który	w	podziękowaniu	za	wsparcie	wręczył	uroczyście	
władzom	gminy	Sitkówka-Nowiny	koszulki	drużyny	GKS	
Ekom	Futsal	Nowiny.	Jak	pokazał	ostatni	mecz	rozegra-
ny	 w	 nowińskiej	 hali,	 niezwykle	 widowiskowy	 futsal	
ściąga	coraz	więcej	sympatyków	tej	dyscypliny	sportu.	
Trzeba	 przyznać,	 że	 grająca	 na	 najwyższym	 poziomie	
pod	opieką	 trenera	Piotra	 Lichoty	drużyna	GKS	 Ekom	
Futsal	Nowiny	spowodowała,	 że	Nowiny	stały	się	sto-
licą	 futsalu	w	województwie	 świętokrzyskim.	 -	Mamy	
doskonałe	 warunki	 do	 rozwoju	 futsalu,	 fantastyczną	

drużynę	i	wysokiej	klasy	trenera	z	licencją	UEFA	Futsal	
B,	 która	 zdobyta na szkoleniu organizowanym przez 
Polski Związek Piłki Nożnej pozwala na prowadzenie 
drużyn ligowych na najwyższym szczeblu rozgrywek. 
Gra	jest	niezwykle	emocjonująca	i	bardzo	dynamiczna.	
Podczas	meczu	zawsze	pada	dużo	bramek	–	mówi	Se-
bastian	Nowaczkiewicz,	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny.	-	
Bez	wątpienia	Nowiny	stały	się	stolicą	futsalu	w	naszym	
województwie.	W	piłkę	nożną	halową	gra	coraz	więcej	
młodych	osób.	Być	może	to	właśnie	spod	skrzydeł	tre-
nera	Piotra	Lichoty	wyrośnie	kiedyś	przyszły	reprezen-
tant	kadry.	Mocno	wspieramy	sport	i	zawsze	trzymamy	
kciuki	za	naszą	drużynę	–	podkreślał	gospodarz	gminy.		
	 Mecz	inaugurujący	sezon	na	naszym	terenie	był	
niezwykle	emocjonujący.	GKS	Ekom	Futsal	Nowiny	swo-
ją	nieustępliwością	i	walką	do	samego	końca	zapewnił	
sobie	komplet	punktów	z	drużyną,	która	jeszcze	w	po-
przednim	sezonie	występowała	w	Futsal	Ekstraklasie.	-	
Wykorzystaliśmy	jeden	błąd	przeciwników,	dzięki	temu	
zdobyliśmy	 zwycięską	 bramkę	 -	 mówił	 Piotr	 Lichota,	
trener	zespołu	z	Nowin.	-	Cieszę	się	z	tego,	że	chłopaki	
zagrali	 rewelacyjnie	 szczególnie	drugą	połowę	meczu,	
tym	bardziej,	że	to	pierwsze	spotkanie	w	tym	sezonie	
na	naszym	terenie	–	podkreśla	trener	GKS	Ekom	Futsal	
Nowiny,	Piotr	Lichota.	-	Przyjechał	do	nas	bardzo	mocny	

przeciwnik.	Mecz	nie	był	prosty	–	przyznał	Paweł	Mar-
kowicz,	zdobywca	jednej	z	bramek	podczas	sobotniego	
meczu,	który	zapowiedział,	że	GKS	Ekom	Futsal	Nowiny	
w	tym	sezonie	postawił	sobie	wysoko	poprzeczkę.	-	Bę-
dziemy	walczyć	z	meczu	na	mecz,	aby	zająć	jak	najwyż-
sze	miejsce	w	tabeli	–	zapowiadali	zgodnie	zawodnicy.			
	 Ekipa	 Gwiazdy	 zagrała,	 jak	 się	 okazało,	 prze-
grany	z	Ekomem	mecz	w	mocno	zmienionym	składzie.	
O	 podsumowanie	 spotkania	 poprosiliśmy	 trenera	 ze-
społu	 z	 Rudy	 Śląskiej,	 byłego	 fantastycznego	 piłkarza	
Adama	 Krygera,	 który	 jako	 jedyny	 Polak	 otrzymywał	
powołania	do	 trzech	 reprezentacji	 Polski	w	piłce	noż-
nej,	piłce	plażowej	oraz	futsalu.	-	Nie	udało	się	wygrać.	
Brakło	piłkarskiego	 farta,	 czyli	 tego,	co	miały	dziś	No-
winy.	Uważam,	że	było	to	bardzo	wyrównany	mecz	na	
bardzo	ciężkim	terenie.	Nowiny	są	bardzo	dobrze	przy-
gotowane	fizycznie.	Podejmują	wręcz	karkołomną	wal-
kę	na	boisku.	Tu	jest	ciężko	i	tu	wszystkie	drużyny	będą	
miały	 ciężko	 –	 przyznał	 Adam	Kryger,	 trener	Gwiazdy	
Ruda	Śląska.	-	Nowiny	od	samego	początku	szły	jak	ta-

ran.	Chłopaki	mają	charakter,	serce,	widać	ich	zaanga-
żowanie	i	chęć.	Ja	jestem	zachwycony,	że	młodzi	ludzie	
poza	swoimi	obowiązkami	jeszcze	mają	taką	chęć	i	tak	
to	pokazują	dla	swojej	publiczności.	Jestem	pod	wraże-
niem.	Mam	też	nadzieję,	że	na	swoim	terenie	wygramy	
z	Nowinami	–	dodał	trener	Gwiazdy	Adam	Kryger.		
	 Warto	 podkreślić,	 że	 pierwszy	 w	 tym	 sezonie	
mecz	ekipa	z	Nowin	zagrała	na	wyjeździe	z	Berland	OSiR	
Komprachcice.	Spotkanie	zakończyło	się	remisem	3:3.	

Bramki:	 Michał	 Łabęcki	 6,	 Paweł	 Markowicz	 15,	 Dominik	
Szymkiewicz	38	-	Jakub	Małek	15,	Damian	Krajanowski	20.

GKS	 Ekom	 Futsal:	 Dobrodziej,	 Leski	 -	Musiał,	 Korol,	 Paweł	
Markowicz,	Szymkiewicz	oraz	Król,	Lurzyński,	Zacharski,
Karczewski,	Łabęcki,	Piotr	Markowicz.

Gwiazda:	 Barteczka	 -	Hyży,	 Piasecki,	Działach,	Waszka	 oraz	
Płaszek,	Krajanowski,	Naleśnik,	Hiszpański,	Gładkowski,
Małek

Agnieszka Olech

GKS Ekom Futsal Nowiny zwyciężył z Gwiazdą Ruda 
Śląska 

Mecz jak zwykle okazał się być bardzo emocjonujący Naszych zawodników dopingowali między innymi młodzicy
z GKS Ekom Futsal Nowiny 
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