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• Wójt gminy bez absolutorium

• Kolejne inwestycje drogowe zakończone

• Będzie nowy wodociąg w Kowali

• Seniorzy w Krakowie
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Szanowni Państwo!
Kampania wyborcza trwa w najlepsze, zaś tzw. „opozycja” osiąga szczyty absurdu próbując 
obwiniać mnie o całe zło tego świata, a przy okazji obraża nie tylko mnie, ale także moich naj-
bliższych współpracowników. O jakimkolwiek kompromisie i rozmowach nie ma mowy – osoby 
te nie przyjmują żadnych argumentów i starają się uniemożliwić mi realizację zaplanowanych 
zadań. Niemniej jednak – idziemy dalej. Zarówno ja, jak i moi pracownicy dokładamy wszelkich 
starań, aby to, co dzieje się w gminie, miało jak najmniejszy wpływ na naszych mieszkańców. 
Pomimo nie zagwarantowania środków finansowych w budżecie przez radnych, przystosujemy 
część budynku gimnazjum dla grup zerówkowych. Nie mogę również dopuścić do tego, aby 
ważna inwestycja w Bolechowicach została wstrzymana, dlatego kolejny przetarg ogłosimy na 
część zadania – tak, aby móc zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. Niestety, nie zawsze jest 
to możliwe – w przypadku przebudowy drogi powiatowej w Woli Murowanej z pewnością w tym 
roku do realizacji tej inwestycji z pewnością nie dojdzie.
Zapominając jednak nieco o bieżących sprawach (wszak mamy wakacje), zapraszam wszystkich 
do korzystania z szerokiej oferty kulturalno-sportowej gminy dla naszych mieszkańców. Niemal 
w każdej miejscowości macie do dyspozycji place zabaw, siłownie zewnętrzne i wielofunkcyjne, 
można już korzystać z boisk bocznych na stadionie w Nowinach, a na basenie Perła - z basenów 
letnich. Zapraszam także na seanse kina letniego, dożynki gminne oraz… festiwal hip-hopowy, 
który odbędzie się w naszej gminie po raz pierwszy.

Kończąc, życzę Państwu więcej słońca w te deszczowe, pochmurne wakacje! •

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Kara za inwestycje?

Radni gminy Sitkówki-Nowiny nie udzielili absolutorium 
wójtowi Sebastianowi Nowaczkiewiczowi za wykonanie 
budżetu w 2017 roku. Przeciwko było ośmiu radnych, 
a za siedmiu.

Radni gminy Sitkówki-Nowiny nie udzielili absoluto-
rium wójtowi Sebastianowi Nowaczkiewiczowi za wy-
konanie budżetu w 2017 roku. Przeciwko było ośmiu 
radnych, a za siedmiu. Środowa sesja Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny, podczas której radni mieli między inny-
mi zdecydować, czy udzielą absolutorium wójtowi, tak 
jak można było przypuszczać było burzliwe. Przyszła na 
nią kilkunastoosobowa grupka mieszkańców, był też 
między innymi radny Sejmiku Województwa Grzegorz 
Gałuszka, czy wicestarosta kielecki, Zenon Janus.

Zarówno Regionalna Izba Rachunkowa, jak i Komisja 
Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2017 roku. W skrócie opowie-
dział o nim też wójt Nowaczkiewicz. – To był bardzo 
ambitny budżet, został zrealizowany praktycznie w 99 
procentach. Inwestycje moim zdaniem są najważniej-

Wójt gminy bez absolutorium
szym czynnikiem, bo one służą mieszkańcom. Na wy-
datki inwestycyjne przeznaczyliśmy w 2017 roku ponad 
28 milionów złotych. To ogromna suma. Dziękuję rad-
nym, bo ten budżet to nasze wspólne dzieło. Dziękuję 
tez wszystkim moim pracownikom, bo bez nich też to 
wszystko nie udałoby się – mówił wójt. Sporo kontro-
wersji wywołały kolejny raz nagrody i dodatki, które 
przez ostatnie lata wójt przyznał swoim pracownikom. 
Radny Łukasz Gryń mówił, że za pieniądze na nagro-
dy można było zrobić kolejne drogi, lub place zabaw. 
– W całej kadencji wójt przyznał nagrody na 6 milio-
nów 200 tysięcy. Gdyby nie takie wydatkowanie tych 
środków, moglibyśmy zrobić aż 12 placów zabaw, ta-
kich jak ten w Zagrodach, którym wójt tak bardzo się 
chwali. Albo 15 dróg gminnych, takich jak ulice Dębo-
wa, czy Jaśminowa. Trzeba też dodać, że deficyt gminy 
na koniec 2017 roku wynosił 13 milionów 600 tysięcy. 
Na zaprezentowanych przez wójta planszach budżet 
pięknie wygląda, a o tym nikt nie mówi – mówił radny 
Łukasz Gryń. Wójt Nowaczkiewicz nie pozostawał mu 
dłużny. – Ta kwota 6 milionów złotych to kwota brutto, 
wydatkowana przez 3 lata. To pieniądze dla blisko 400 
pracowników – Urzędu Gminy, jednostek samorządu 
terytorialnego, placówek oświatowych, czy jednostek 
kultury. Te nagrody przysługują pracownikom zgodnie 
z umowami o pracę, czy regulaminem wynagradzania. 
Nie mogę nie wypłacić dodatku nauczycielom, który przy-
sługuje im z karty nauczyciela. Nie mogę nie wypłacić 
pracownikom dodatkowego wynagrodzenia typu „13”, 
nagrody jubileuszowej, czy premii na koniec roku, która 
też przysługuje zgodnie z regulaminem. Przecież to wy 
przyjmujecie co roku budżet, wy się na to zgadzacie. 
Dziwne, że przez trzy lata wam to nie przeszkadzało. To 
czysty populizm i manipulacja medialna radnego Łuka-
sza Grynia – mówił Nowaczkiewicz. Już po głosowaniu 
za absolutorium dodawał. – Spodziewałem się takiego 
wyniku, ale nie przejmuję się nim i robię swoje – za-
pewniał wójt. •

Echo dnia, 27 czerwca 2018 r.

• Wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

– Zmiana mojego wynagrodzenia nie wpłynie na wy-
sokość zarobków urzędników w gminie – mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów od 1 
lipca wynagrodzenie wójta, burmistrza czy prezydenta 
powinno zostać obniżone o średnio 20 procent. Podczas 
zwołanej z tego powodu na wniosek części radnych se-
sji nadzwyczajnej radni tzw. „opozycji” zaproponowali, 
żeby wójtowi obniżyć pensję do minimum przewidzia-
nego przepisami prawa. I tak wynagrodzenie zasadni-
cze zostało zmniejszone z 4700 zł do 3400 zł, dodatek 
funkcyjny z 1900 zł do 1000 zł, a dodatek specjalny – 
800 zł. Zgodnie z przepisami na kwotę wynagrodzenia 
składa się ponadto  dodatek stażowy stanowiący 15% 

wynagrodzenia zasadniczego, czyli 510 zł. Łącznie wy-
nagrodzenie wójta wynosić miałoby 5630 zł brutto.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 8 opowiedzia-
ło się za przyjęciem uchwały, a tym samym obniżeniem 
pensji wójta (Marcin Wojcieszyński, Zofia Duchniak, 
Michał Kurtek, Małgorzata Wójtowicz, Eugeniusz Czer-
wiak, Łukasz Gryń, Andrzej Kasperek, Waldemar Ka-
sprzyk), a 6 przeciwko (Edyta Giemza, Renata Posłow-
ska, Renata Nowakowska-Krzysiek, Marian Wilk, Artur 
Podczasiak, Zbigniew Pyk).

Zanim jednak podjęto tę decyzję, na sali doszło do burz-
liwej wymiany zdań. Radni tzw. opozycji mieli pretensje 
do wójta, ze sam złożył wniosek o obniżenie jego pensji 
zgodnie z uregulowaniami prawnymi.
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– Kompetencje do regulowania pana pensji ma wyłącz-
nie rada. Może pan przyjść do kadrowej czy skarbnika, 
ale po to, by obniżyć wynagrodzenie swojemu zastęp-
cy. To, co pan zrobił, jest niezgodne z Kodeksem pracy 
i ustawą o samorządzie gminnym – stwierdziła prze-
wodnicząca rady Zofia Duchniak. Ponadto radni tzw. 
opozycji zarzucali wójtowi również, że gmina jest jed-
nym z najbardziej zadłużonych samorządów w powie-
cie kieleckim.

– Przestańcie manipulować i kłamać o największym za-
dłużeniu w powiecie. Ranking, na który się powołuje-
cie, pokazuje dług per capita. Rzetelniej jest pokazywać 
go w stosunku do dochodów. A ten wynosi ok. 15,1 mln 
zł, czyli, to 22,5 proc. – wyjaśniał wójt Sebastian No-

waczkiewicz. Z kolei Artur Podczasiak podkreślał, że za-
dłużenie wynika z inwestycji, których w gminie nie było 
od lat.

Warto przypomnieć, że obecne zadłużenie gminy jest 
znacznie niższe, niż za czasów poprzednika. Obecnie 
wynosi 22,5% w stosunku do dochodów, podczas, gdy 
w roku 2011 wynosiło 41,85%.
Tylko w 2017 r. gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczyła 
ponad 27 mln zł na inwestycje, a w latach 2015-2018 – 
niemal 60 mln zł. W latach 2010 – 2014 była to kwota 
23,5 mln zł. •

Stabilna sytuacja finansowa gminy
Podczas dwóch ostatnich sesji Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny radni tzw. „opozycji” odrzucili zmiany do bu-
dżetu gminy na rok 2018  (Eugeniusz Czerwiak, Zofia 
Duchniak, Łukasz Gryń, Andrzej Kasperek, Waldemar 
Kasprzyk, Michał Kurtek, Marcin Wojcieszyński, Mał-
gorzata Wójtowicz). Oznacza to zahamowanie części 
inwestycji, jak chociażby budowy drogi w Bolechowi-
cach, a  przypadku kilku z nich – całkowitą rezygnację 
(przebudowa drogi powiatowej w Woli Murowanej).

Zadłużenie gminy
Tegoroczne zadłużenie gminy prognozowane w budże-
cie wynosi 17,5 mln zł (zadłużenie na dzień 31.12.2017 
r.), co stanowi 29% jej dochodów. Przy podobnej kwo-
cie zadłużenia wydatki inwestycyjne są ponad trzykrot-
nie wyższe, niż w roku 2011 – to kwota ponad 30 mln zł. 
Zostały one przeznaczone na budowę dróg, rozbudowę 
szkół czy obiektów służących mieszkańcom, takich jak 
stadion czy ośrodek kultury.
Warto kwotę tę odnieść do poprzednich lat. Tak na 
przykład w roku 2011 zadłużenie gminy wynosiło 16 
mln zł, co stanowiło niemal 42% ówczesnych docho-
dów gminy, przy czym wydatki inwestycyjne wynosiły 
zaledwie 9 mln zł, zaś wydatki bieżące ponad 33 mln zł. 
Rok później zadłużenie spadło do 29%, a w 2013 r. – do 
21%. W ostatnim roku poprzedniej kadencji zadłużenie 
wynosiło 28%.

Zadłużenie gminy na dzień 12 lipca 2018 r. wynosi 
15.178.251,72 zł, co stanowi 22,53% dochodów (pla-
nowane dochody wynoszą 67.363.436,52 zł). W 2018 
r. raty spłaty kredytu wynosiły 2,4 mln zł i na chwilę 
obecną zostały już spłacone.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa (art.243 ustawy o finansach publicz-
nych) zadłużenie gminy nie może przekroczyć 60% jej 
rocznych dochodów, a na jego spłatę nie może ona 
przeznaczyć więcej niż 15 proc. dochodów. W roku 
2017 w gminie Sitkówka-Nowiny wynosi ono 29,31% 
dochodów, a przewidywane zadłużenie w roku 2018 to 
zaledwie 23% w stosunku do dochodów. Nie ma więc 
żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o stabilność finanso-
wą gminy.

Zmiany w budżecie
Proponowane przez wójta gminy Sebastiana Nowacz-
kiewicza zmiany, które nie zostały przyjęte przez rad-

nych podczas ostatnich dwóch sesji są podyktowane 
większym wykonaniem po stronie dochodów z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej, niż przewidywano. Oceniając 
sytuację na rynku kruszyw można mieć pewność, że 
wpływy do budżetu z tytułu opłaty eksploatacyjnej fak-
tycznie będą wyższe.

Rada Gminy, nie przyjmując proponowanych zmian, 
blokuje realizację ważnych inwestycji, jak chociażby:
 – pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej w No-
winach, na które uzyskano dofinansowanie z WFOŚi-
GW,
 – budowy placu zabaw w Słowiku,
 – przebudowy drogi gminnej w Bolechowicach,
 – budowy GOK Perła w Nowinach;
 – przygotowania pomieszczeń dla grupy zerówkowej 
w budynku Gimnazjum w Nowinach;
 – zakupu sprzętu do prowadzenia e-sesji, co stanowi 
niewypełnienie obowiązku ustawowego;
 – zakupu defibrylatora dla OSP Kowala;
 – letnie wypoczynek dla młodzieżowych drużyn pożar-
niczych.
Kwestią sporną pozostaje przesunięcie finansowania 
budowy GOK o 1 mln zł z roku 2019 na rok 2018, które 
to zresztą finansowanie jest przewidziane w umowie 
z wykonawcą. Na początku roku nie została zabezpie-
czona pełna kwota w budżecie gminy, gdyż nie było 
takiej konieczności. Z uwagi na dramatyczną sytuację 
budowlaną i ceny oferentów znacznie przewyższające 
kosztorysy inwestorskie zmuszeni jesteśmy dokonywać 
wielu zmian w budżecie, co zresztą jest sytuacją nor-
malną i ma miejsce we wszystkich samorządach.

Podkreślić tutaj należy, ze przy realizacji tej inwestycji 
nie zostały naruszone żadne przepisy prawa, nie można 
mówić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 
W momencie podpisywania umowy środki finansowe 
zostały zabezpieczone, natomiast w chwili obecnej nie 
ma i nie będzie zobowiązań wymagalnych z tytułu reali-
zacji inwestycji. Pomimo działań kilku radnych blokują-
cych tę ważną dla mieszkańców inwestycję, z ich dzia-
łaniami nie wiąże się żadne zagrożenie. Jeżeli zaistnieje 
taka konieczność, z wykonawcą robót zostanie podpi-
sany aneks na realizację dalszej części prac w 2019 r. 
Mając jednak na uwadze korzystną sytuację finansową 
gminy, w chwili obecnej nie jest to zasadne. •
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Nowe tereny inwestycyjne oddane
Prawie 8 ha terenów inwestycyjnych dla prywatnych in-
westorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
już gotowe. Zakończono realizację zadania „Nowe tere-
ny inwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowiny szansą na 
rozwój gminy i regionu”.
Wartość inwestycji wyniosła 7.679.331,29 zł, z czego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina 
pozyskała 3.854.985,91 zł, natomiast sama zapewniła 
wkład własny w wysokości 3.824.345,38 zł.
Teren został zlokalizowany na obrzeżach miejscowości 
Nowiny, w jej przemysłowej części.  To zaledwie 12 km 
od centrum Kielc. Będą mogły powstać tu obiekty pro-
dukcyjne i przemysłowe, składowo-magazynowe, z  prze-
znaczeniem uzupełniającym w postaci  usług i handlu. 
Blisko stąd do drogi wojewódzkiej i krajowej, a najbliż-
sze lotnisko międzynarodowej jest oddalone o zaledwie 
120 km. To właśnie doskonała lokalizacja sprawia, że jest 
ona niezwykle atrakcyjna dla inwestorów i stanowi je-
den z najważniejszych ośrodków przemysłowych w wo-
jewództwie świętokrzyskim.
Miejsce, w którym usytuowane są nowe tereny inwe-
stycyjne to miejsce po niedoszłej fabryce tlenku glinu, 
której budowę przerwano pod koniec lat 80. ubiegłego 
wieku. Od tego czasu nic tam się nie działo, jedynie cha-
rakterystyczne konstrukcje betonowe szpeciły krajobraz. 

– W połowie lat 80-tych zaniechano budowy tej fabryki. 
Przez ponad 30 lat nic tu się nie działo. Nam udało się ten 
teren uporządkować. Wyburzyliśmy konstrukcje betono-
we, wykonano też sieci wodno-kanalizacyjne, powstały 
nowe drogi. – Jeszcze jest tu krajobraz księżycowy, nie-
którzy nawet powiedzą, że są chaszcze. Ale to dlatego, że 
przedsiębiorcy, który wygra przetarg na dzierżawę grun-
tu, zostawimy jego dokładne zagospodarowanie – mówi 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.
W uroczystym otwarciu terenów inwestycyjnych wzię-
li udział: wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian No-
waczkiewicz wraz z zastępcą Łukaszem Barwinkiem oraz 
pracownikami Urzędu, Adam Jarubas, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka członek 
zarządu województwa świętokrzyskiego, Zenon Janus 
wicestarosta powiatu kieleckiego, przedstawiciele wyko-
nawcy i przedsiębiorcy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. 
– Zapraszamy inwestorów tutaj, w świętokrzyskie. Dzię-
kuję Panu Wójtowi za to, że podjął tę odpowiedzialność 
z a rozwój przedsiębiorczości w regionie – mówił mar-
szałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. •
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Kolejne inwestycje w gminie
Nowe drogi…
Zakończono realizację inwestycji drogowych w naszej 
gminie: ulice Wspólna w Woli Murowanej oraz Wapie-
niowa w Szewcach już dostępne dla mieszkańców.

Obie inwestycje realizowała firma Dukt. Wartość pierw-
szej inwestycji opiewa na kwotę 574.410,00 zł, nato-
miast drugiej – na kwotę 690.977,10 zł.
Na obu ulicach wykonano jezdnię o nawierzchni z be-
tonu asfaltowego, obustronny chodnik dla pieszych, 
zjazdy indywidualne oraz odwodnienia drogi, a także 
oświetlenie uliczne.
Na ulicy Wapieniowej w Szewcach wykonano jezdnię 
o nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronny chod-
nik dla pieszych, zjazdy indywidualne oraz powierzch-
niowe odwodnienie drogi.
Z budowy dróg cieszą się przede wszystkim mieszkańcy. 
– Nie będzie się już tak kurzyć, a i dzieciaki mogą jeździć 
na hulajnogach czy rolkach, bo ruch nie jest tu duży – 
mówili podczas odbiorów.
… i place zabaw
Lada dzień ruszy budowa placu zabaw w Woli Muro-
wanej. W dniu 26 czerwca 2018 r. wójt gminy podpi-
sał umowę na realizację jej pierwszego etapu, który 
obejmie budowę drogi dojazdowej z parkingiem oraz 
ogrodzenia placu. Wartość umowy opiewa na kwotę 
239 tys. zł. Kolejne etapy inwestycji będą realizowane 
w przyszłym roku. •

• Ulica Wspólna, Wola Murowana.

UNESCO w Sitkówce-Nowinach?
W dniach 16-20 lipca b.r. odbywa się misja ewaluacyj-
na związana z aplikowaniem Geoparku Geoland Świę-
tokrzyski do Sieci Geoparków Globalnych UNESCO. Na 
terenie Geoparku gości dwóch ewaluatorów:  Mahito 
Watanabe z Japonii oraz Chris Woodley-Stewart z Anglii.

Celem misji jest weryfikacja dotychczasowej działalno-
ści oraz perspektyw rozwoju Geoparku, w kontekście 
szansy uzyskania prestiżowego certyfikatu Geoparku 
Globalnego UNESCO. Ewaluatorzy odwiedzają obiek-
ty zlokalizowane na terenie pięciu gmin wchodzących 
w skład inicjatywy Geopark Geoland Świętokrzyski: 
Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Pie-
koszów. Korzyści z uzyskania certyfikatu UNESCO to 
przede wszystkim wzmocnienie turystycznej marki ob-
szaru i podniesienie rangi jego dziedzictwa przyrodni-
czo-kulturowego do skali międzynarodowej.

Stanowi to mocną podstawę dla budowania wizerun-
ku geoparku i regionu świętokrzyskiego, jako obszaru 
unikatowego w skali światowej, który jest w stanie 
przyciągnąć odwiedzających, również z zagranicy. Ge-
opark ,,Geoland Świętokrzyski’’ może również stać się 
dźwignią dla jego rozwoju gospodarczego opartego na 
geoturystyce.

Ewaluatorzy gościli w gminie Sitkówka-Nowiny dwu-
krotnie. W dniu 18 lipca odwiedzili Urząd Gminy Sit-
kówka-Nowiny, a następnie udali się na zwiedzanie 
kamieniołomu Szewce. Dzień później odwiedzili Zespół 

Placówek Integracyjnych w Kowali. Tam uczniowie i na-
uczyciele zaprezentowali działania prowadzone w ra-
mach Innowacji Geologicznej ,,ABC młodego geologa".

Geopark „Geoland Świętokrzyski’’ obejmuje obszar 
pięciu gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-No-
winy i Piekoszów, a jego granice pokrywają się z gra-
nicami administracyjnymi wymienionych jednostek sa-
morządu terytorialnego. Obszar Geoparku o łącznej 
powierzchni obejmuje zachodnią część Gór Świętokrzy-
skich, charakteryzującą się na tle pozostałych otaczają-
cych terenów odrębną specyfiką dziedzictwa przyrod-
niczo-kulturowego i krajobrazu.

Unikatowe wartości przyrodnicze, historyczne i kultu-
rowe, ze szczególnym naciskiem na wyjątkowe dzie-
dzictwo geologiczne i powiązane z nim dziedzictwo 
górnicze (liczne pozostałości historycznego górnictwa 
kruszcowego i skalnego) sprawiły, że już w 1996 roku 
znaczna część tego obszaru została objęta ochroną jako 
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy. Jest to pierwszy 
w Polsce geologiczny park krajobrazowy, reprezentu-
jący bogactwo walorów przyrody nieożywionej w po-
łączeniu z przyrodą ożywioną i dziedzictwem kulturo-
wym. Obszar ten stanowi trzon Geoparku ,,Geoland 
Świętokrzyski’’. •
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Będzie nowy wodociąg w Kowali
Rusza projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej 
na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. 
Projekt jest realizowany przez Wodociągi Kieleckie 
i współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

– Modernizujemy, budujemy, kupujemy nowoczesny 
sprzęt i technologie. Jest to możliwe dzięki naszemu 
doświadczeniu w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środ-
ków unijnych. Czwarty projekt jest tego doskonałym 
przykładem. Dzięki podpisanej dziś umowie mieszkań-
cy Kielc i gminy Sitkówka-Nowiny dostaną nowoczesny 
wodociąg – mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów 
Kieleckich.

Dla gminy Sitkówka-Nowiny projekt ma szczególne zna-
czenie. Dzięki jego realizacji zostanie przebudowany 
wodociąg w Kowali i Kowali Małej. – Odcinek wodociągu 
w Kowali i Kowali Małej wymagał przebudowy. Zgłaszali 
to nam mieszkańcy, a my, jako władza samorządowa, 
od początku zabiegaliśmy o tę inwestycję. Znaleźliśmy 
zrozumienie w zarządzie Wodociągów Kieleckich i teraz 
mamy dobrą informację dla mieszkańców – powiedział 
po podpisaniu umowy Łukasz Barwinek, zastępca wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny.

Rozstrzygnięty właśnie przetarg został podzielony na 
dwie części. W ramach pierwszej z nich przebudo-
wana  zostanie sieć wodociągowej w m. Kowala oraz 
Kowala Mała, a także odcinki sieci wodociągowej na 
terenie miasta Kielce: ulice Sandomierska Pocieszka. 
Wykonawcą robót została Firma Transportowo-Han-
dlowo-Usługowa „TRANS-KOP”, która zrealizuje zada-
nie za kwotę 4 mln zł brutto. Kontrakt dotyczący gminy 
Sitkówka-Nowiny obejmuje przebudowę  7,6 km sieci 
wodociągowej wraz z uzbrojeniem, budowę komory 
wodociągowej do ciągłego pomiaru ciśnienia i prze-
pływu, a także wykonanie przyłączy od wodociągu do 
budynków mieszkalnych bądź włączenia do istniejące-
go przyłącza wraz ze studzienkami wodomierzowymi. 
Rozpoczęcie robót planowane jest we wrześniu 2018 r. 
Maksymalny termin zakończenia robót to 30 września 
2020 r.

Otwarcie ofert na drugą część zadania „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w m. Trzcianki” nastąpi 26 lipca 2018 r. •

Zdjęcie: Milena Gładyszowska-Dawid

• Podpisanie umowy.

Ratując życie
13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
powiatu kieleckiego wzbogaciło się o nowe urządze-
nia ratujące życie.
Defibrylatory, czyli urządzenia które pomogą przywrócić 
pracę serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia 
są niezbędnym sprzętem w pracy służb ratowniczych.
Dzisiaj, podczas spotkania z Ochotniczymi Strażami Po-
żarniczymi z terenu powiatu kieleckiego oraz wójtami, 
starosta kielecki Michał Godowski przekazał trzynastu  
jednostkom sprzęt.
Łącznie, w 2018 roku kieleckie starostwo zakupiło 20 
defibrylatorów dla Jednostek OSP. 5 sztuk już zostało 
przekazanych w lutym, otrzymały je jednostki OSP Bo-
dzentyn, Sędziejowice, Makoszyn, Rykoszyn, Chańcza. 
Kolejne dwa trafiły do OSP Gumienice i Chęciny.
Dzisiaj, do strażaków z 13 jednostek OSP zostały przeka-
zane kolejne defibrylatory. Trafiły do jednostek w Woli-
cy, Piotrkowicach, Smykowie, Sukowie, Górnie, Masło-
wie, Mąchocicach Kapitulnych, Mniowie, Piekoszowie,  
Rakowie, Woli Murowanej, Zagnańsku i Samsonowie. •

• Przekazanie defibrylatora dla OSP Wola Murowana.

tekst i zdjęcie: Starostwo Powiatowe
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Nowe lampy warte miliony 
Niemal 2 mln  złotych będzie kosztowała wymiana 
oświetlenia w gminie Sitkówka-Nowiny. Inwestycja 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny” właśnie się zakończyła.

- Zastąpiliśmy tradycyjne oświetlenie lampami led, za-
instalowaliśmy nowe słupy oraz szafy sterujące – mówi 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. Lampy zosta-
ły wymienione we wszystkich sołectwach. Istniejące 
oprawy z sodowymi źródłami światła zostały zastąpio-
ne energooszczędnymi, ledowymi. W sumie wymiana 
dotyczy ponad 500 lamp, w tym lamp na drodze woje-
wódzkiej z Kielc do Krakowa. Zakres inwestycji obejmie 
30% całego oświetlenia na terenie gminy Sitkówka-No-
winy.

Wymiana przyniesie nie tylko oszczędności z tytułu 
zmniejszonego poboru energii, ale również zyska na 
tym środowisko. Dzięki realizacji zadania zwiększeniu 
ulegnie efektywność energetyczna na obszarze gminy 
poprzez obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń 
oświetleniowych. Wdrożenie energooszczędnego 
sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach 
użytkowych doprowadzi do redukcji wydatków na 
energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych. 
Nie bez znaczenia jest również istotne zmniejszenie emi-
sji zanieczyszczeń, wynikających z produkcji energii elek-
trycznej oraz ograniczenie zużycia paliw pierwotnych.
Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego. •

• W ramach inwestycji zmodernizowano oświetlenie na 
drodze wojewódzkiej.



GŁOS NOWIN  • LIPIEC 2018  

10

Gmina uzyskała dofinansowanie do budowy OZE
193 instalacje fotowoltaiczne i 43 instalacje solarne  
w gminach Piekoszów i Sitkówka-Nowiny zostaną do-
finansowane w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020.

– Ja się ogromnie cieszę, że kolejne środki finansowe 
trafiają do dynamicznie rozwijającej się gminy Sitków-
ka-Nowiny. Działania mające na celu ograniczenie emi-
sji CO2 to jest krok w bardzo dobrym kierunku – mówił 
Piotr Żołądek członek zarządu województwa święto-
krzyskiego podczas podpisywania umowy w dniu 13 

lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.  Zwra-
cał również uwagę na to, że inicjatywa gmin wychodzi 
naprzeciw społecznym oczekiwaniom, gdyż projekt tak 
naprawdę został skierowany właśnie do właścicieli go-
spodarstw domowych, którzy za pośrednictwem samo-
rządów otrzymają pieniądze na budowę instalacji foto-
woltaicznych i solarnych.
Radości z podpisania umowy nie krył wójt Piekoszowa 
Zbigniew Piątek. – Cieszę się bardzo, że projekt uzyskał 
dofinansowanie i kolejne środki trafią do gminy Pie-
koszów. To jest dobra informacja nie tyko dla mnie, ale 
przede wszystkim dla mieszkańców – podkreślał.
Całkowita wartość projektu realizowanego w partner-
stwie przez gminy: Sitkówka-Nowiny i Piekoszów wyno-
si 2 953 112,85 zł, a kwota wnioskowanego dofinanso-
wania to 1 587 873,00 zł. Wartość projektu dla Gminy 
Sitkówka-Nowiny wyniesie 1 339 099,00 zł, a dofinan-
sowanie wyniesie 803 459,40 zł. W przypadku gminy 
Piekoszów wartość projektu wyniesie 1 614 013,85 zł, 
a dofinansowanie 784 413,60 zł.
– Podejmujemy wiele czynności w gminie Sitkówka-
-Nowiny, by ograniczyć emisję CO2. Największą inwe-
stycją, przeprowadzoną jeszcze w ubiegłym roku, była 
budowa nowej kotłowni, dokonaliśmy również termo-
modernizacji budynków użyteczności publicznej oraz 
wymieniliśmy część oświetlenia ulicznego na nowocze-
sne oświetlenie ledowe – mówił wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Ten projekt jest skierowany przede 
wszystkim do mieszkańców, dlatego cieszę się, że wielu 
z nich zechciało w nim uczestniczyć – dodał. •

• To umowa wspierająca działania mieszkańców.

Przedsiębiorca wezwany do usunięcia odpadów
Teren został zanieczyszczony substancjami pochodzą-
cymi z produkcji farb, olejów, a także płynów hamul-
cowych. Jak podaje WIOŚ – mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia.

Przypomnijmy, że w czerwcu na składowisku odpa-
dów kontrolę przeprowadził WIOŚ, który pojawił się 

tu na wniosek Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Usta-
lono, że znajduje się tu m.in. ponad 1300 kontenerów 
typu mauser oraz około 2000 beczek z chemikaliami 
– łącznie ponad 30000 litrów chemikaliów. – Odpady 
zbierano w sposób nieoznakowany, niezorganizowany 
i nieselektywny – czytamy w piśmie WIOŚ skierowanym 
do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Próbki substancji 
zostały przekazane do laboratorium kryminalistyczne-
go. Z uwagi na ujawnione wycieki oraz zagrożenie, jakie 
mogły one powodować WIOŚ poinformował Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz 
Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Dzięki zaan-
gażowaniu Straży Pożarnej udało się zneutralizować 
zagrożenie, a teren został zabezpieczony przez Policję. 
Przedsiębiorca został zatrzymany i postawiono mu za-
rzut składowania niebezpiecznych odpadów niezgod-
nie z prawem. Za zarzucany przez prokuraturę czyn gro-
zi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Starostwo Powiatowe wezwało przedsiębiorcę do usu-
nięcia odpadów w ciągu siedmiu dni. Jeżeli tego nie 
zrobi, będzie musiała zrobić to gmina. Obecnie trudno 
oszacować koszt usunięcia i utylizowania tego typu od-
padów. •

• Składowisko przy ul. Perłowej w Nowinach.
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Program dla sołectw
Blisko 130 projektów zgłosili przedstawiciele sołectw 
z powiatu kieleckiego do konkursu ,,Program dla so-
łectw". Starostwo Powiatowe w Kielcach nagrodziło 
55 z nich.

10 tys. przekazano dla gmin Masłów, Miedziana Góra, 
Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk – 
po 5 tys. zł otrzymają dwa sołectwa w każdej gminie. 
15 tys. dla trzech sołectw otrzymają Bieliny, Bodzen-
tyn, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Mniów, Nowa 
Słupia i Piekoszów, zaś 20 tys. zł dla czterech sołectw 
przekazano w gminach Chęciny, Chmielnik, Morawica 
i Raków.
W gminie Sitkówka-Nowiny pieniądze trafią do sołectw: 
Szewce-Zawada oraz Bolechowice. – Chcemy doposa-
żyć świetlicę w Szewcach w zastawę stołową, naczynia 
i garnki, tak, aby nasze „Szewczanki” miały jak gotować 
i na czym podawać swoje wyjątkowe potrawy podczas 
wydarzeń odbywających się w świetlicy – mówi pomy-
słodawczyni Edyta Giemza. W przypadku Bolechowic 
środki finansowe zostaną przeznaczone na doposaże-
nie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Bolechowicach. •

• Na placu zabaw przy szkole staną nowe urządzenia. 

System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb
Od sierpnia ubiegłego roku w gminie działa System 
Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb. To bezpłatna aplika-
cja, dzięki której można wysłać do działającego pod ad-
resem systemu krótkiej wiadomości dotyczącej istnie-
jącej na terenie gminy potrzeby, awarii, szkody, usterki 
itp.

Dostępne kategorie spraw to: dewastacja, drogowe, 
zieleń, porządek i bezpieczeństwo, uszkodzenie, odśnie-
żanie, inne. W przypadku, kiedy sprawa dotyczy bezpo-
średnio działania Urzędu Gminy zgłoszenia są kierowane 
odpowiednio do pracowników merytorycznych. Sprawy 
z zakresu działania jednostek organizacyjnych gminy czy 
też innych instytucji są natomiast przekazywane według 
właściwości. Dzięki wprowadzeniu SZOP mieszkańcy 
gminy Sitkówka-Nowiny mogą sygnalizować swoje po-
trzeby i zgłaszać uwagi do Urzędu o każdej porze bez ko-
nieczności zgłaszania problemu osobiście lub telefonicz-
nie, co skraca czas oczekiwania na realizację interwencji.

Jak zgłosić problem?
Problem można zgłosić bez tworzenia konta w syste-
mie lub tworząc konto użytkownika w systemie (dzięki 
temu jako pełnoprawny użytkownik można korzystać ze 
wszystkich funkcji systemu). Należy użyć funkcji „Nowe 
zgłoszenie” lub mapy uzupełniając dane zgłoszenia. 
Można też załączyć zdjęcie, które zobrazuje problem. 
Aby zakończyć proces rejestracji wystarczy już tylko po-
dać dane osoby tworzącej zgłoszenie, swój adres e-mail 
i/lub numer telefonu. Aby móc śledzić swoje zgłoszenie, 
konieczne jest podanie adresu e-mail oraz zaznaczenie 
odpowiedniego pola. Teraz już pozostaje wysłać zgłosze-
nie. O prawidłowym zakończeniu procesu świadczy ko-
munikat z potwierdzeniem wysłania nowego zgłoszenia.

Obserwowanie zgłoszenia
Każdy z użytkowników ma możliwość obserwowania sta-
tusu swojego zgłoszenia.
O zmianie statusu zgłoszenia użytkownik zostanie po-
informowany e-mailowo. W każdym momencie można 
wejść na stronę internetową i sprawdzić na mapie lub 
na liście zgłoszeń czy zgłoszenie zostało podjęte do re-
alizacji. Dla użytkowników niezalogowanych widoczne są 
tylko zdarzenia o statusie „w trakcie”. Po zarejestrowaniu 
w systemie mamy możliwość śledzenia swoich zgłoszeń, 
przeglądania trwających zgłoszeń oraz odczytywania za-
łączanych do zgłoszenia notatek.
Aby sprawdzić, na jakim etapie znajduje się nasze zgło-
szenie, wystarczy po zalogowaniu do systemu wybrać 
menu „Zgłoszenia” i i odczytać status wybranego przez 
nas zgłoszenia lub dołączonej do niego notatki. Oczywi-
ście o każdej zmianie statusu lub o dodaniu notatki do 
zgłoszonych problemów użytkownik zostanie poinfor-
mowany przez system e-mailowo. Wszystkie trwające 
zgłoszenia także te od innych użytkowników można ob-
serwować na mapie.

W aplikacji mobilnej
Na tej samej zasadzie można zgłaszać uwagi w aplikacji 
mobilnej. SZOP działa na telefonie z Androidem. Należy 
ściągnąć i zainstalować aplikację ze sklepu PLAY. Aplika-
cja dzięki instalacji na twoim telefonie zawsze i w każdym 
miejscu jest gotowa by zgłosić problemy do odpowied-
niej służby. Dzięki lokalizacji GPS aplikacja wie w którym 
miejscu znajduje się użytkownik i sama uzupełnia dane 
adresowe zgłoszenia. Ponadto za pomocą aparatu fo-
tograficznego urządzenia można bezpośrednio załączać 
zdjęcia z miejsca zgłoszenie. •
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Jedyna taka olimpiada
Już po raz 26. Zawodnicy z całego województwa świę-
tokrzyskiego wzięli udział w Wojewódzkiej Olimpia-
dzie Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych. Od-
była się ona w piątek, 29 czerwca na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Zgórsku.

W zawodach uczestniczyło 120 zawodników z 20 placó-
wek: dwunastu domów pomocy społecznej oraz ośmiu 
ośrodków Warsztatów Terapii Zajęciowej. Olimpiada 
odbyła się w nowoczesnym kompleksie rehabilitacyjno 

– rekreacyjnym, gdzie w 2015 r. oddano do dyspozycji 
jego mieszkańców boisko wielofunkcyjne z trybunami, 
na którym można zagrać w piłkę nożną, siatkówkę czy 
koszykówkę, 60 metrową bieżnię, stanowisko do skoku 
w dal, zewnętrzną ścieżkę zdrowia wraz z terenowymi 
urządzeniami do kinezyterapii.

Jak co roku podczas olimpiady można było wziąć udział 
w różnych konkurencjach. Tor przeszkód, skok w dal, 
rzut piłką lekarską czy bieg na 40 metrów – napraw-
dę było w czym wybierać. I choć wyniki były ważne dla 
każdego zawodnika, to tak naprawdę dla wszystkich li-
czyła się dobra zabawa i integracja.

Olimpiadę uroczyście zainaugurował Zbigniew Szybal-
ski dyrektor placówki w Zgórsku, który życzył wszystkim 
powodzenia. Zawodnikom kibicowali także wójt gminy 
Sitkówka – Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz oraz jego 
zastępca Łukasz Barwinek.

Organizatorem olimpiady byli: Dom Pomocy Społecz-
nej w Zgórsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych „AMABILIS” w Zgórsku. •• Uczestnicy olimpiady.
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Seniorzy w Krakowie
Wawel, Barbakan, Sukiennice, Łagiewniki – choć pro-
gram wycieczki do Krakowa był napięty, jej uczestnicy 
nie narzekali na zmęczenie. We wtorek, 10 lipca, se-
niorzy z gminy Sitkówka-Nowiny odwiedzili Kraków.

– Pomysł narodził się już jakiś czas temu. Seniorzy bar-
dzo chętnie uczestniczyli w projektach im dedykowa-

nych i zgłaszali potrzebę większej integracji – mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Postanowiliśmy, że 
spróbujemy zorganizować im wycieczkę i zdecydowa-
liśmy, że naszym punktem docelowym będzie Kraków. 
Jak się okazało – to był strzał w dziesiątkę – wyjaśnia 
wójt.
W wycieczce wzięło udział 85 seniorów z terenu całej 
gminy Sitkówka-Nowiny. Towarzyszyli im przewodnicy, 
którzy przez całą drogę dzielili się z nimi informacjami 
na temat historii naszego kraju. – Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem seniorów, ich chęci poznawania no-
wych miejsc, ale także tego, że są tak otwarci i optymi-
styczni – mówił przewodnik Dominik Kowalski.

Pierwszym punktem wycieczki był Wawel. Zwiedzano 
Skarbiec Koronny, Zbrojownię, a także Katedrę Wa-
welską. Następnie wszyscy udali się na Rynek. – Po raz 
pierwszy w życiu słyszałam hejnał mariacki, to niesamo-
wite przeżycie – mówi jedna z uczestniczek wycieczki.
Po zwiedzaniu Krakowa nadszedł czas na przemiesz-
czenie się do Łagiewnik. Sanktuarium w Łagiewnikach 
związane jest z życiem i działalnością świętej Faustyny 
Kowalskiej. Od lat 40-tych ubiegłego wieku jest miej-
scem pielgrzymek związanych z obecnością obrazu 
Jezusa Miłosiernego oraz grobu Faustyny. Zwiedzanie 
ogromnego kompleksu, wspólna modlitwa – czas minął 
naprawdę szybko.
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WAKACYJNY TYDZIEŃ 
RUCH-ODDECH-RELAKS

27-31 sierpnia 2018 r. 
GODZ. 19.00 - 20.00 

W I A T A  Z A  ŚW I E T L I CĄ  
W  S Z E W C A C H

W A R S Z T A T Y  H A T H A  J O G I

Na zakończenie wycieczki seniorzy zrobili sobie wspól-
ne zdjęcie przy Bramie Miłosierdzia Bożego. – To był 
świetnie spędzony czas. Z wielką chęcią reflektujemy 
na kolejne takie wyjazdy – mówiła Aleksandra Pypeć.  
– Cała wycieczka była bardzo udana. Oby jak najwięcej 
takich inicjatyw – dodała jej koleżanka Barbara Cichoń.
W wycieczce wzięły również udział Kowalanki 
i Szewczanki. – Wszystko było godne uwagi, ale tak na-
prawdę chodzi o to, żeby się poznać i wyjść z domu. 
Seniorzy powinni być aktywni – mówiły Szewczanki.

 – Cieszę się, że wycieczka przypadła wszystkim do gu-
stu. Już planujemy kolejną. O szczegółach będziemy 
informowali na bieżąco – wyjaśnia wójt Sebastian No-
waczkiewicz. •

IV Festiwal Piosenki Patriotycznej
30 czerwca 2018r. w Klubie Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych w Kielcach odbył się IV Festiwal 
Piosenki Patriotycznej ,,Wiecznie Młodzi".

W festiwalu wzięły udział chóry, zespoły oraz soliści 
z województwa świętokrzyskiego i z poza naszego wo-
jewództwa. Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentował 
Chór ,,NOWINA" pod kierunkiem Krzysztofa Jończy-
ka. W wykonaniu chórzystów usłyszeliśmy: ,,Modlitwa 
obozowa" oraz ,,Bywaj dziewczę zdrowe". Jurorzy po 
wysłuchaniu wszystkich artystów przyznali nagrody 
i wyróżnienia. 
Chór ,,NOWINA'' otrzymał wyróżnienie (statuetkę i dy-
plom). •

tekst  i zdjęcie: Krystyna Janiec
• Chór Nowina.
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Udany debiut Korony Świętokrzyskiej
To były niesamowite trzy dni w Górach Świętokrzy-
skich. W Wąchocku i Sitkówce-Nowinach odbyła się 
pierwsza, a zatem historyczna Korona Świętokrzyska 
– Górska Etapówka MTB.

Organizatorem i pomysłodawcą zawodów była ekipa 
Poland Bike, na czele z Grzegorzem Wajsem, organiza-
torem cyklu LOTTO Poland Bike Marathon. Pierwsza ko-
larska etapówka Poland Bike była szczególna, bo miała 
również charakter rodzinny. W odróżnieniu od innych 
imprez tego typu do trzydniowej rywalizacji w Górach 
Świętokrzyskich organizatorzy zaprosili także młodzież 
i dzieci w wieku już od 7 lat.

– Dla miłośników jazdy na rowerach górskich było to 
niezwykle atrakcyjne wyzwanie – mówi Grzegorz Wajs, 
organizator Korony Świętokrzyskiej. – Frekwencja jak 
na debiut była dobra. Blisko 100 osób zdecydowało się 
zdobyć Koronę Świętokrzyską i co ważne – bardzo wy-
soko oceniło naszą pierwszą w historii etapówkę. Za-
równo pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. 
Chciałbym podziękować władzom Wąchocka i Sitkówki-
-Nowin, które od wielu lat stawiają na sport i turystykę 
rowerową. Wspólnie będziemy rozwijać i wzbogacać 
Koronę Świętokrzyską. Z pewnością wrócimy tu za rok.

Korona Świętokrzyska – Górska Etapówka MTB rozpo-
częła się jazdą indywidualną na czas, na trasie Wąchock 
– Wykus. Dzień później uczestników rywalizacji czekał 
maraton ze startem i metą w Wąchocku, a zwieńcze-
niem trzydniowej etapówki był maratoński wyścig 
w gminie Sitkówka-Nowiny ze startem i metą w Szew-
cach.

Trasy w Wąchocku i Sitkówce-Nowinach są niezwykle 
cenione przez kolarskich maratończyków. Wielokrotnie 
odbywała się na nich rywalizacja w LOTTO Poland Bike 
Marathon.

To prawdziwy raj dla amatorów MTB, naszpikowany 
zjazdami i podjazdami. Korona Świętokrzyska odbyła 

się na trasach wymagających i technicznych, ale zara-
zem malowniczych i pełnych uroku, idealnych na waka-
cyjny weekend.
Na dystansie MAX najlepszy okazał się Tomasz Posadzy 
(Pruszyński Cycling Team), wyprzedzając Przemysława 
Sadło (New Age Fitness – SklepRowerowy.pl) i Micha-
ła Wetoszkę (MGG Dobry Kurs Team). Wśród kobiet na 
MAX wygrała Katarzyna Pakulska (Adalight-Arealamp), 
przed Joanną Sobczuk (Wodociągi Warszawskie) i Ewą 
Demczuk (New Age Fitness – SklepRowerowy.pl).

Na trasach MINI zwyciężył Szczepan Płusa (Starachowi-
ce), który wyprzedził Sylwestra Szturnogę (Niewiadów 
Boro) i Damiana Oniśka (Wertepowiec Łochów). W gro-
nie kobiet na MINI triumfowała Izabela Kamińska (Pat-
net Team), przed Katarzyną Skurą (Jacoobcycles BKK 
Team) i Agnieszką Troinską (Go Sport AK Sped Team). 
Na młodzieżowym dystansie FAN pierwsze miejsca za-
jęli Maciej Petryszyn (UKK Huragan Wołomin) i Zuzanna 
Posadzy (UKS Kolarz Nadarzyn).

Rywalizację drużynową wygrał New Age Fitness – Skle-
pRowerowy.pl, przed Nasz Bike Team i Go Sport AK 
Sped Team.

Korona Świętokrzyska – Górska Etapówka MTB zosta-
ła zorganizowana przy współpracy z Urzędem Miasta 
i Gminy Wąchock oraz Urzędem Gminy Sitkówka-No-
winy. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego. •

tekst i zdjęcia: Lotto Poland Bike Marathon
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Choć wszystko wskazywało na to, że będzie to burzo-
we popołudnie, ponad 30 śmiałków stawiło się na 
starcie kolejnego gminnego rajdu rowerowego.

Trasa rajdu wiodła z Nowin przez Zgórsko, Czerwoną 
Górę, Zelejową aż do Chęcin, a stamtąd do świetlicy 
w Szewcach. Łącznie uczestnicy rajdu pokonali 18 km, 
w tym znaczną jego część w deszczu. – Kiedy wyrusza-
liśmy, chwilowo się przejaśniło, jednak tuż przed Chę-
cinami pogoda zaczęła się gwałtownie zmieniać. Spo-
ro czasu spędziliśmy w Chęcinach chowając się przed 
deszczem. Niestety, w drodze powrotnej znów lało, 
ale i tak wszyscy jesteśmy zadowoleni – mówił jeden 
z uczestników rajdu.

W świetlicy w Szewcach na wytrwałych czekały kiełba-
ski z grilla oraz gorące napoje. Mieli oni również okazję 

spotkać się z organizatorami i uczestnikami Lotto Po-
land Bike Maraathon, który już po raz kolejny odbył się 
na terenie naszej gminy.

– Niezwykle cieszy mnie fakt, że nasi mieszkańcy z ta-
kim entuzjazmem podchodzą do organizowanych przez 
nas rajdów. Już dziś mogę powiedzieć, że w przyszłym 
roku gminny rajd rowerowy będzie jednym z elemen-
tów ogólnopolskich zawodów – mówił wójt gminy Se-
bastian Nowaczkiewicz. – Wszyscy mieszkańcy będą 
też mogli pokonać dystans FAN – dodaje Grzegorz Wajs 
organizator i pomysłodawca wyścigu. •

Kolejny rajd rowerowy odbędzie się już 2 września 
2018 r. Już dziś serdecznie na niego zapraszamy. •

Pogoda im niestraszna!

• Wiktor przyjechał na rajd aż z Kielc.

• Na rynku w Chęcinach.
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Rozgrywki IV Ligi Świętokrzyskiej 2017/2018 zakoń-
czyły się dla GKS Nowiny spokojnym utrzymaniem 
w środku tabeli na 9 miejscu z dorobkiem 45 punk-
tów. Do III Ligi awansowali Czarni Połaniec, a spadek 
zanotowali: Nida Pińczów, Moravia Morawica oraz Ni-
dzianka Bieliny.

W IV Lidze Świętokrzyskiej w sezonie 2017/2018 GKS 
Nowiny rozegrał 34 spotkania, z czego 13 zakończyło się 
zwycięstwem, 6 – remisem, a 15 porażką. Nasi piłkarze 
strzelili 44 gole i stracili 56 bramek. Najlepszym strzel-
cem okazał się Jakub Olearczyk (17 goli). – Zespół GKS 
Nowiny po dłuższym czasie spędzonym w lidze okręgo-
wej, w sezonie 2016/2017 osiągnął upragniony awans 
do czwartej ligi. Celem postawionym przez Zarząd klu-
bu jak i samych zawodników w sezonie 2017/2018 było 
utrzymanie zespołu w czwartej lidze na kolejny sezon. 
Drużyna GKS Nowiny czwartoligowe zmagania rozpo-
częła z dużym przytupem i przez cześć kolejek pozosta-
wała niepokonana, wygrywając pięć kolejnych meczy 
z rzędu notując jeden remis w pierwszej kolejce z Nep-
tunem Końskie w Końskich. Z perspektywy całego sezo-
nu problemem okazał się brak atutu własnego boiska 
i bazy treningowej. Drużyna trenowała na Orliku w No-
winach, obok Orlika, w Chęcinach, w Miedzianej Górze 
lub po prostu w „terenie”. Mecze raz na sztucznej tra-
wie w Kielcach, raz na naturalnej w Ćmińsku czy Chęci-
nach odbiły się szczególnie na formie fizycznej poszcze-

gólnych zawodników. Często dochodziło po prostu do 
mięśniowych urazów nawet bez ingerencji przeciwnika. 
Niemniej jednak zespół GKS Nowiny w 34 kolejkach 
(„wyjazdowych”) zgromadził 45 punktów wygrywając 
13 meczy, 6 remisując i 15 przegrywając. Zgromadzo-
ny dorobek punktowy pozwolił na zajęcie 9 miejsca 
w tabeli. Można powiedzieć, że jak na beniaminka i wa-
runki zespół spisał się co najmniej dobrze lecz ambicje 
drużyny były nieco wyższe. Z niecierpliwością wszyscy 
oczekują rozgrywania meczy na własnym obiekcie co 
bez wątpienia jest atutem każdej z drużyn grających na 
swoim stadionie. W drużynie na wyróżnienie zasługu-
ją właściwie wszyscy zawodnicy bo to oni jako całość 
tworzą zgrany kolektyw zarówno na boisku, w szatni 
jak i poza boiskiem. Zarówno zawodnicy, którzy dołą-
czyli do zespołu przed sezonem czyli Tomek Stefański, 
Dawid Kwiatek, Arek Krzymieński, Karol Boszczyk i Kry-
stian Wojtal czy ostatnio w trakcie rundy rewanżowej 
Bartek Papka jak również ci, którzy reprezentowali bar-
wy GKS-su w lidze okręgowej i byli twórcami awansu 
do czwartej ligi stanowią o jakości i sile zespołu. „Sta-
ra gwardia” jak Przemek Cichoń, Łukasz Góral, Paweł 
Mech, Dominik Szewczyk, Paweł Ślefarski, Kamil Król, 
Kuba Olearczyk, Wojtek Niebudek, Łukasz Gągorowski 
to zawodnicy, którzy stanowili o sile GKS Nowiny – mó-
wił trener Mariusz Ludwinek po zakończeniu sezonu. •

tekst i zdjęcie: GKS Nowiny

Trudny sezon dla GKS Nowiny
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Pierwszy sparing na nowej murawie
14 lipca o 11:00 na nowopowstałym boisku bocz-
nym ze sztuczną nawierzchnią w Nowinach odbył 
się pierwszy sparing. Przeciwnikiem GKS Nowiny był 
trzecioligowy Spartakus Daleszyce. Mecz zakończył się 
zwycięstwem Nowińskiej drużyny. Spartakus Daleszy-
ce został pokonany 2:1!

Zwycięski sparing
Towarzyski mecz jest jednym z elementów przygoto-
wań do nowego sezonu IV Ligi. – Wyniki w sparingach 
są sprawą drugorzędną. Najważniejsza jest realizacja 
założeń taktycznych oraz sposób rozwiązywania pew-
nych sytuacji boiskowych. Oczywiście każda wygrana 
cieszy i buduje atmosferę w szatni. Chcemy wzmocnić 
formację ofensywną, testujemy kilku zawodników i bę-
dziemy im się bacznie przyglądać w kolejnych sparin-
gach. Naszym celem na nadchodzący sezon to walka 
o czołowe lokaty w IV Lidze Świętokrzyskiej – powie-
dział trener GKS Nowiny Mariusz Ludwinek.
Zwycięskie bramki strzelili Mariusz Dziubek i Jakub Ole-
arczyk. Ten pierwszy to nowe wzmocnienie nowińskie-
go zespołu. Mateusz to 27-letni zawodnik występujący 
na pozycji napastnika. Jego ostatnim klubem był Zdrój 
Busko-Zdrój, występował on również w takich klubach 
jak Korona Kielce, Orzeł Wierzbica, Hutnik Warszawa, 
Chojniczanka Chojnice, Granat Skarżysko-Kamienna, 
Broń Radom oraz Spartakus Daleszyce.

Nowe boiska
Po modernizacji gruntowny remont przeszła płyta 
główna stadionu w Nowinach, która została wykonana 
z trawy naturalnej wykładanej z rolek, a także boiska 
treningowe ze sztuczną nawierzchnią. Wokół boiska 

powstała natomiast pełnowymiarowa bieżnia tarta-
nowa.Obie płyty boiska są oświetlone, zatem  będzie 
można tu rozgrywać mecze czy trenować przy sztucz-
nym świetle.

Inwestycja trwała od września 2017 roku i kosztowała 
gminę około 5 milinów złotych.
Oficjalne otwarcie stadionu planowane jest na 8 wrze-
śnia. Tego dnia rozegrany zostanie mecz towarzyski GKS 
Nowiny – GKS Ekom Futsal Nowiny, a dzień wcześniej 
zostanie rozegrany tutaj mecz Międzynarodowego Tur-
nieju o Puchar Syrenki, w którym zmierzą się juniorskie 
reprezentacje Polski i Estonii. •

Czy GKS Ekom Futsal Nowiny zostanie w I lidze?
W najbliższym czasie GKS Ekom Futsal Nowiny otrzy-
ma informację, w której lidze zagra drużyna seniorów 
w rozgrywkach futsalu.

 – Poinformujemy również naszych kibiców, jacy za-
wodnicy wzmocnią naszą drużynę oraz przedstawimy 
trenera, który poprowadzi drużynę w sezonie 2018/19. 
Na dzień dzisiejszy chcieliśmy bardzo podziękować ta-
kim zawodnikom, jak Michał Kozub, Adam Przeniosło 
oraz Dawid Porębski za grę w naszej drużynie i życzymy 
powiedzenia w nowych klubach – powiedział Piotr Li-
chota, prezes klubu z Nowin. Drużyna GKS Ekom Fut-
sal w minionym sezonie spadła z pierwszej ligi, ale jest 
szansa na to, że przystąpi do rozgrywek na tym samym 
poziomie. O wszystkim przekonamy się w najbliższych 
dniach. •

tekst: Echo dnia, 9 lipca 2018 r.
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Rozgrywki Nowińskiej Ligi Futbolu imienia Michała 
Panasa dobiegły końca.

W tegorocznych rozgrywkach wystąpiło sześć drużyn, 
mecze były rozgrywane w poniedziałki na boisku orlik 
przy ulicy Gimnazjalnej 1 w Nowinach.

W tym roku bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
Simset.Net Jędrzejów, podopieczni Michała Stępnia 
w decydującym meczu pokonali Piekarnię Kwiatkow-
ski i zostali mistrzami tegorocznych rozgrywek mając 
w swoich szeregach najlepszego strzelca – Kamila Wo-
lińskiego.

Drugie miejsce zajęła drużyna FC Gniewce, a trzecie 
Piekarnia Kwiatkowski. Najlepszym zawodnikiem został 
Mikołaj Jarosiński (FC Gniewce), a najlepszym bramka-
rzem Damian Szkudlarek z Piekarni Kwiatkowski. W roz-
grywkach wzięły jeszcze udział drużyny: Husarii, Head 
Hunters i Dobre Chłopaki.

Na koniec rozgrywek wszystkie wyróżnione drużyny 
otrzymały nagrody, statuetki i puchary.

Simset.Net mistrzem Ligi!

• Simset.Net – zdobywcy I miejsca.
Zarząd GKS „Nowińska Akademia Futsalu” składa po-
dziękowania dla Wójta Gminy Sitkówka–Nowiny Pana 
Sebastiana Nowaczkiewicza i Urzędu Gminy Sitkówka–
Nowiny za ufundowanie nagród dla drużyn oraz dla Dy-
rektora GOK „Perła” Jacka Kani za udostępnienie boiska 
orlik na rozgrywki Nowińskiej Ligi Futbolu. Niezastąpio-
na jak co roku była Bożena Marzec – pracownik obsługi 
medycznej. Również w tym roku na wysokości zadania 
stanęli sędziowie na czele z Szymkiem Ubożakiem.

Już na jesieni zapraszamy na kolejne rozgrywki – XIV 
Edycję Nowińskiej Ligi Futsalu. •

tekst: Michał Ziernik
Zdjęcia: Nowińska Akademia Futsalu

• II miejsce – FC Gniewce.

• Piekarnia Kwiatkowski uplasowała się na III miejscu.

• IWyróżnienia indywidualne.
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Futsalowa półkolonia Nowiny
W pierwszym tygodniu lipca dzieci z gminy Sitkówka–
Nowiny uczestniczyły w Półkolonii Futsalowej zorga-
nizowanej przez Gminny Klub Sportowy „Nowińska 
Akademia Futsalu”.

Nowińska Akademia Futsalu od ponad czterech lat jest 
organizatorem tej formy wypoczynku, który ma na celu 
zaktywizować dzieci podczas wakacji, odciągnąć od sie-
dzącego trybu życia i zaszczepić pasję do futsalu i piłki 
nożnej. Ponad 30 uczestników zgłosiło się na pierwszy 
turnus Półkolonii Futsalowej.

Wakacyjna Półkolonia Futsalowa 2018 rozpoczynała 
się codziennymi treningami na hali sportowej i boisku 
orliku na którym młodzi piłkarze trenowali i rozgrywali 
mecze z rówieśnikami z Łodzi. Po wyczerpujących za-
jęciach sportowych dzieci mogły się zrelaksować na 
pływali „Perła” w Nowinach. Wiele radości sprawiły 
im seanse filmowe w kinie Helios („Kuba Guzik” , „Wy-
szczekani” i „Bella i Sebastian 3”) a ogromne wrażenie 
zrobił na wszystkich stadion „Korony" Kielce. Dzieci 
wzięły udział w konferencji prasowej, mogły zobaczyć 
szatnię zawodników, loże vipowskie, zasiąść na ławce 

rezerwowych i przede wszystkim wejść na murawę.
W ostatnim dniu dzieci mogły sprawdzić swoje umie-
jętności w wewnętrznych turniejach rozgrywanych 
zarówno na hali sportowej jak i na boisku orlik oraz 
zasmakować słodkiej niespodzianki jakimi były zafun-
dowane przez organizatorów lody. W ostatnim dniu 
dzieci otrzymały z rąk Wójta Gminy Sitkówka–Nowiny 
Pana Sebastiana Nowaczkiewicza i orgonizatorów pa-
miątkowe medale i upominki sportowe.

Organizatorzy GKS „Nowińska Akademia Futsalu” skła-
dają serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Sit-
kówka Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza za 
wsparcie finansowe półkolonii, Pani Kornelii Bem–Ko-
zieł za użyczenie hali sportowej i Panu Jackowi Kani za 
użyczenie boiska orlik ze sztuczną nawierzchnią. Pod 
koniec sierpnia rozpocznie się drugi turnus Półkolonii 
Futsalowej. •

tekst: Michał Ziernik
Zdjęcia: Nowińska Akademia Futsalu

• Wizyta na stadionie Korony Kielce.

• Wakacyjna Półkolonia Futsalowa.

• Ćwiczenia na hali sportowej.

• Wizyta na stadionie Korony Kielce.
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Obowiązek przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych in-
formujemy:

Administrator danych:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez 
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach danych osobowych 
jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny.
Adres: ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzę-
dzie Gminy Sitkówka-Nowiny:
 tel.: +48 795626770, adres e-mail: iod@abi-net.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa 
prawna przetwarzania:
Dane osobowe zbierane i przetwarzane w celu możli-
wości wykonywania przez Urząd Gminy Sitkówka-No-
winy ustawowych zadań publicznych, określonych min. 
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym, art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 
r. oraz w innych aktach prawa powszechnie obowiązu-
jącego do których stosowania z mocy ustawy zobligo-
wany jest Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe od momentu pozyskania będą prze-
chowywane przez okres wynikający z regulacji praw-

nych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej 
w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin 
i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie 
zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; 
trwałości danego projektu i konieczności zachowa-
nia dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). 
Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu 
o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt.

Prawo do dostępu danych osobowych:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych 
oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych od-
bywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, peten-
ci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich 
danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpły-
wu na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-
konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy 
prawa.
W większości przypadków przetwarzanie danych oso-
bowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie 
jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie 
danych osobowych może być dobrowolne, lecz nie-
zbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności 
podawania danych osobowych osoby zostaną o tym 
fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepeł-
nych danych osobowych może skutkować pozostawie-
niem wniosku  bez rozpatrzenia. •

Skorzystaj z programu Dobry Start
Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry 
Start
Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie po-
zostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z oboj-
giem rodziców – pieniądze dostaje ten rodzic, który 
opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką na-
przemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć 
wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 
150 zł.

Uczniowie objęci programem Dobry Start
Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba 
ucząca się), który spełnia 2 warunki:
1. Nie ukończył:
 – 20 lat,
 – 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych.
Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten 
wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku 
kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak: szkoła podstawowa, 
dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa 
i dotychczasowa ponadgimnazjalna – z wyjątkiem szko-
ły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, 
w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, 
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek 
szkolno-wychowawczy,
 – specjalny ośrodek wychowawczy,
 – ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start
 – dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpo-
czyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) 
w szkole lub przedszkolu,
 – studentów.

Kiedy złożyć wniosek
od 1 lipca do 30 listopada – jeśli składasz wniosek przez 
portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
od 1 sierpnia do 30 listopada – jeśli składasz wniosek 
w urzędzie lub instytucji.
Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli je-
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K I N O  L E T N I E  
Wyjście awaryjne
27 LIPCA 2018 R.  
GODZ. 20.30 
SZKOŁA W BOLECHOWICACH

PROSIMY O ZABRANIE
KOCYKÓW LUB LEŻAKÓW!

wstęp wolny

steś osobą usamodzielnianą – zaczynasz samodzielne ży-
cie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej. 
Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz 
pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzu-
pełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

Ile dostaniesz
300 zł na dziecko – niezależnie od wysokości twojego 
dochodu. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną 
obojga rodziców – każdy z rodziców może dostać połowę 
pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

Co zrobić
Jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji:
Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
 – Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 
– pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 – swój dokument tożsamości — dowód osobisty lub 
paszport.
Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami w jednym 
z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
 – zanieś do wybranej instytucji,
 – wyślij pocztą.
Jeśli składasz wniosek online:
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na 
stronie swojego banku.

Gdzie złożyć wniosek
Wniosek możesz złożyć w:
 – urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 – ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej 

gminie – dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, 
gdzie możesz to zrobić.
W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób 
usamodzielnianych – wnioski przyjmuje powiatowe cen-
trum pomocy rodzinie (PCPR).

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać
do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kom-
pletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.
Zapytaj w instytucji, w której złożysz wniosek, jak możesz 
odebrać pieniądze.

Zazwyczaj możesz wybrać: przelew na konto, przekaz 
pocztowy, gotówkę w kasie urzędu.
Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia
Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do 
samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 
14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję od-
mowną:
 – osobiście,
 – pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj po-
twierdzenie wysłania). •

Źródło: www.obywatel.gov.pl
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