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• Dożynki gminne 

• Fundusz sołecki

• Będzie nowe oświetlenie w Nowinach i Zgórsku

• Certyfikat FIFA dla stadionu w Nowinach
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Szanowni Państwo!

Nawet się obejrzeliśmy, kiedy minęły wakacje - ulubiona częśc roku nie tylko dzieci, ale również 
dorosłych.
Wakacyjny okres w gminie zdominowały inwestycje - zakończenie budowy stadionu, podpisanie 
przez „Wodociągi Kieleckie" umowy na modernizację w Kowali czy w końcu - uzyskanie przez 
gminę Sitkówka-Nowiny dofinansowania na realizację trzeciego etapu inwestycji oświetlenio-
wej. To inwestycje ważne i wyczekiwane przez mieszkańców, dlatego, mam nadzieję, ze cieszy-
cie się z nich w równej mierze, co ja.

Wakacje to także okres świętowania dla rolników, ale nie tyklo ich. Dożynki gminne w Bolecho-
wicach zgromadziły tłumy mieszkańców, ale mam nadzieję, ze będzie Was jeszcze więcej pod-
czas Święta Gminy Sitkówka-Nowiny, które w tym roku, wyjątkowo, potrwa dwa dni. W sobotę, 
8 września zapraszam wszystkich na uroczyste otwarcie stadionu w Nowinach, natomiast dzień 
później, 9 września - na wspólną zabawę przy muzyce znanych i lubianych zespołów.

Z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym wszystkim uczniom życzę czerpania satysfakcji z na-
uki, bez względu na osiągane w niej wyniki;) •

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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W budżetach wielu gmin i miast zarezerwowane są środ-
ki, o przeznaczeniu których decydują sami mieszkańcy. 
To tzw. fundusz sołecki i obywatelski. W gminie Sitków-
ka-Nowiny są one rozdysponowywane od wielu lat.

– Fundusz sołecki działa w gminie Sitkówka-Nowiny już 
od 2009 r., natomiast w 2017 r. po raz pierwszy rozdys-
ponowaliśmy pieniądze z funduszu sołeckiego – wyjaśnia 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Cieszy mnie ak-
tywność i świadome uczestnictwo mieszkańców w życiu 
publicznym. Już w najbliższym czasie w gminie Sitków-
ka-Nowiny odbędą się spotkania, na których mieszkańcy 
podejmą decyzję w sprawie rozdysponowania funduszu 
sołeckiego i obywatelskiego na 2019 r. Zachęcam wszyst-

Pieniądze dla sołectw na 2019 rok
kich do udziału w zebraniach i wspólnego podejmowania 
decyzji dotyczących tych pieniędzy – dodaje.
Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy, o których 
przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Dzięki temu realizo-
wane są zadania, które, z rozmaitych przyczyn, nie zawsze 
byłyby brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu. 
Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest 
ona zależna m. in. od liczby mieszkańców. Na przestrzeni 
lat dzięki środkom z jego realizacji zmodernizowano i wy-
budowano place zabaw, sfinansowano potrzeby zespo-
łów ludowych, zadecydowano o budowie oświetlenia czy 
opracowaniu dokumentacji projektowej dróg gminnych.
W 2019 r. na fundusz sołecki i obywatelski przeznaczone 
zostanie łącznie 461.845,16 zł. Najwięcej w Szewcach-
-Zawadzie, Kowali, Zgórsku-Zagrodach oraz Nowinach. 
– Kwota, jaką przeznaczamy dla poszczególnych miejsco-
wości, jest zależna od liczby mieszkańców. Maksymalna 
kwota dla sołectwa zgodnie z ustawą wynosi 70.104 zł – 
mówi wójt gminy. Nieco mniej pieniędzy trafi do Woli Mu-
rowanej i Bolechowic – w pierwszym przypadku 44 tys. zł, 
a w drugim 54 tys. zł, a także do niewielkich miejscowości, 
które nie znajdują się w żadnym z sołectw: Trzcianek (32 
tys. zł), Sitkówki (28 tys. zł), Słowika (21,5 tys. zł). – Tak 
naprawdę często okazuje się, że na inwestycje rozpoczę-
te w ramach funduszu sołeckiego przeznaczamy znacznie 
większe środki, niż wynika to z ustawy. Mieszkańcy inicjują 
jakieś działania: budowę drogi czy wiaty, a my realizujemy 
ich pomysły. To doskonałe rozwiązanie, bo dzięki niemu 
wiemy, czego tak naprawdę oczekują od nas mieszkań-
cy – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz zapraszając do 
udziału w spotkaniach w sprawie podziału funduszy, które 
w gminie Sitkówka-Nowiny odbędą się już na przełomie 
sierpnia i września. •

• Plac zabaw w Zagrodach uzyskał wsparcie z funduszu 
sołeckiego.

Niemal 140 tysięcy zł do zwrotu!
Gmina Sitkówka-Nowiny będzie zmuszona zwrócić 
kwotę 121.748,00 zł nienależnie pobranej subwencji 
oświatowej za rok 2014. Sprawa dotyczy okresu ubie-
głej kadencji, tj. lat 2010-2014 i działań poprzedniego 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Jest to najprawdopodobniej pokłosiem działań jednego 
z radnych tzw. "opozycji", który zgłosił do Ministerstwa 
Edukacji wątpliwości dotyczące prawidłowości przy-
znania subwencji oświatowej w wysokości 350 tys. zł 
za rok 2012. W jego opinii działania podjte przez wójta 
gminy Sebastiana Nowaczkiewicza w zakresie wyników 
audytu oświatowego przeprowadzonego w 2015 r. były 
niewystarczające, zatem postanowił on poinformować 
o tym Ministerstwo Finansów. W tym przypadku na-
stąpiło przedawnienie, zatem postepowanie nie zostało 
wszczęte, natomiast została przeprowadzona kontrola 
prawidłowości naliczania subwencji oświatowej w 2014 r.

W czerwcu b.r. gmina otrzymała od wojewody świę-
tokrzyskiego wezwanie do zwrotu kwoty 16.850,59 zł 

wraz z odsetkami z tytułu nieprawidłowo naliczonej 
subwencji dla przedszkoli. W sierpniu tego roku – we-
zwanie od Ministra Finansów o zwrot 121.748,00 zł 
subwencji oświatowej za 2014 r., co łącznie daje kwotę 
138.598,59 zł.

Ponadto, w wyniku zaniżenia danych i nieprawidłowo 
naliczonej subwencji oświatowej gmina Sitkówka-No-
winy straciła kolejne 50.042,12 zł, które powinna wów-
czas otrzymać. Niestety, nie ma możliwości ubiegania 
się obecnie o te pieniądze.

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
radni będą musieli zadecydować o wprowadzeniu tej 
kwoty do budżetu gminy. Tym samym konieczna będzie 
rezygnacja z realizacji w tym roku jednej z planowanych 
inwestycji. •
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Stabilna sytuacja finansowa gminy
Grupa ośmiu radnych w osobach: Łukasz Gryń, Zo-
fia Duchniak, Małgorzata Wójtowicz, Michał Kurtek, 
Marcin Wojcieszyński, Waldemar Kasprzyk, Eugeniusz 
Czerwiak, Andrzej Kasperek od pewnego czasu próbuje 
przedstawiać mieszkańcom nieprawdziwe informacje 
w sprawie zadłużenia oraz rzekomo złej sytuacji finan-
sowej gminy Sitkówka-Nowiny.

Sytuacja finansowa naszej Gminy jest bardzo dobra, a za-
dłużenie na niskim poziomie. Gmina realizuje wszystkie 
zaplanowane dochody oraz terminowo dokonuje wydat-
ków. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie dochodów 
wyniosło 50,14% planu, natomiast wydatków 44,73% 
planu. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wyma-
galnych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 
21.726.654,00 zł zostały wykonane w pierwszym pół-
roczu 2018 r. w kwocie 7.102.462,39 zł. Zadłużenie na 
dzień dzisiejszy wynosi 15.178 .251,72 zł, co oznacza, iż 
Gmina ma możliwość spłaty tego zadłużenia w ciągu jed-
nego roku w przypadku ograniczenia inwestycji do kwoty 
6,5 mln złotych, czyli i tak kwoty większej niż przeznacza-
no na inwestycje przed rokiem 2017.

W dniu 11 lipca 2018 roku na profilu Moja Mała Ojczy-
zna Gmina Sitkówka-Nowiny zamieszczono post o treści 
„Gmina Sitkówka-Nowiny znajduje się na 4 miejscu pod 
względem ZADŁUŻENIA we wszystkich gminach powiatu 
kieleckiego, kwota długu na koniec 2017 roku to ponad 
17,5 milionów złotych. Długi, zamiast maleć tak jak obie-
cywał to kandydat na wójta Sebastian Nowaczkiewicz 
w 2014 roku, to rosną i osiągają rekordową skalę a bu-
dżet jest mocno wydrenowany".

W odniesieniu do tego wpisu warto przytoczyć nieco danych:
Przede wszystkim: nasza Gmina na koniec 2017 r.  znajdo-
wała się na siódmym, nie zaś, jak napisali radni, na czwar-
tym miejscu wśród gmin powiatu kieleckiego pod wzglę-
dem kwoty zadłużenia. Wyższą kwotę zadłużenia na ten 
dzień posiadały gminy: Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, 
Łagów, Piekoszów, Zagnańsk. Powyższe wynika z danych 
sprawozdań budżetowych gmin na koniec 2017 r. 
Niemniej jednak warto zauważyć, że taki ranking wypa-
cza obraz celu, jakiemu ma służyć. Nie można bowiem 
porównywać kwoty zadłużenia gminy o małym budżecie 
do gminy posiadającej duży budżet. Dlatego powszech-
nie przyjmuje się do przedstawiania zadłużenia gmin 
wskaźnik procentowy będący wynikiem podzielenia 
kwoty zadłużenia przez kwotę dochodów za dany okres. 
W tym zestawieniu nasza Gmina znajduje się na 9 miej-
scu wśród 25 gmin powiatu kieleckiego pod względem 
zadłużenia na koniec 2017 roku. Jeżeli natomiast po-
równalibyśmy zadłużenie w stosunku do dochodów 
własnych (z pominięciem subwencji i dotacji), tj. do-
chodów stanowiących o możliwości zaciągania i spłaty 
kredytów, to nasza Gmina będzie w najlepszej sytuacji 
ze wszystkich gmin powiatu kieleckiego.

Na marginesie warto zauważyć, że nasza Gmina we-
dług stanu na półrocze 2018 r. znajduje się dopiero na 
12 miejscu wśród gmin powiatu kieleckiego pod wzglę-
dem zadłużenia rozumianego jako kwota zadłużenia do 
dochodów wykonanych. Należne raty kredytu za cały 
2018 r. zostały spłacone przed terminami płatności już 
w pierwszym kwartale bieżącego roku. W ogóle gmina 
mogłaby w 2018 r. spłacić cały kredyt, lecz nie po to za-

ciąga się kredyt aby jak najszybciej go spłacać, lecz jak 
najefektywniej wykorzystać pozyskane środki.

Na początku kadencji, tj. na 31.12.2014 roku zadłużenie 
Gminy wynosiło 12,2 mln zł i systematycznie było spłaca-
ne aż do kwoty poniżej 4 mln zł na koniec 2017 r. W grud-
niu 2017 r. za zgodą Rady Gminy został zaciągnięty kredyt 
w wysokości 13,6 mln zł. Jest to jedyny kredyt, jaki został 
zaciągnięty w czasie mojej kadencji. Dzięki tym środkom 
w 2017 r. przeznaczono na inwestycje 27.800.222,15 zł 
zaś w 2018 r. zaplanowano 21.726.654,00 zł. Kredyt ten 
nie jest wysoki dla naszego budżetu, a jego spłata nie 
stanowi dla Gminy problemu.

W budżecie 2018 roku posiadamy znaczne środki, które 
mogą być wykorzystane na inwestycje. Właściwa współ-
praca radnych z Wójtem mogłaby pozwolić na jeszcze 
bardziej efektywne wykorzystywanie środków budżetu. 
W ostatnim czasie skupiają się oni jednak wyłącznie na 
blokowaniu decyzji wójta.
Zmiany w budżetach gmin są dokonywane praktycznie 
w każdym miesiącu i są nieuniknione z wielu przyczyn 
niezależnych od gmin, na które nie mamy wpływu. 
W naszym przypadku nie są na pewno żadnym błędem 
w planowaniu.
Zmiany w budżecie w ciągu roku są naturalna oczywi-
stością wynikającą ze zmieniających się realiów, a za-
ciąganie kredytów na realizację inwestycji z udziałem 
środków unijnych jest po prostu korzystne. Nie można 
rozumieć kredytu jako zła w samym sobie, zaś każdej 
zmiany w budżecie jako czyjegoś błędu. Gdyby tak było 
to gminy po prostu nie zaciągałyby kredytów, zaś zmia-
ny w budżetach nie występowałyby. Często finasowanie 
zadań odbywa się poprzez refundację poniesionych wy-
datków. Tak też jest w przypadku naszej Gminy. W 2017 
roku otrzymano 1.519.434,00 zł na zadania inwestycyj-
ne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, 
a na 2018 r. jest zaplanowana kwota 7.457.859,32 zł. 
W pierwszym półroczu 2018 roku na rachunek budżetu 
Gminy wpłynęło już 3.431.732,44 zł.

Nasza gmina się rozwija. Po wielu latach marazmu i sta-
gnacji nadrabiamy stracony czas, realizując najważniej-
sze dla mieszkańców inwestycje. •

tekst: Joanna Młynarczyk-Kusińska
skarbnik gminy Sitkówka-Nowiny

2007 
-2010

wydatki 
inwestycyjne

32,6 mln zł 

zadłużenie 
gminy 

11 mln zł 

23,5 mln zł 13 mln zł 

60 mln zł 13,6 mln zł 

2011 
-2014

2015 
-2018
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Kolejne dofinansowanie dla gminy!
Podczas gminnych dożynek w Bolechowicach Piotr Żo-
łądek członek zarządu województwa świętokrzyskiego 
poinformował o wsparciu finansowym dla projektu 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny – etap III”.

 – Cieszę się, że gmina Sitkówka-Nowiny tak dynamicz-
nie się rozwija i wykorzystuje każdą szansę, by sięgnąć 
po środki z zewnątrz na realizację inwestycji – mówił 
Piotr Żołądek przekazując mieszkańcom informacje 
o pozyskanym dofinansowaniu.

Całkowita wartość projektu wynosi 510.727,00 zł, 
współfinansowanie wyniesie 434.117,95 zł, a wkład 
własny gminy 76.609,05 zł. Realizacja inwestycji po-
legającej na wymianie oświetlenia w Nowinach oraz 

w sołectwie Zgórsko-Zagrody nastąpi w 2019 r. Projekt 
jest współfinansowany z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.

 – Niezwykle cieszę się z tego dofinansowania. Całko-
wity zakres tej inwestycji pozwoli na wymianę około 
połowy oświetlenia w gminie na nowoczesne: energo-
oszczędne, ale przede wszystkim przyjazne środowisku 
– wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
W ramach środków pozyskanych z Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funk-
cjonalnego dotychczas gmina zrealizowała dwa etapy 
inwestycji. Pierwszy z nich polegał na wymianie 117 
słupów oświetleniowych, umiejscowieniu jednego 
słupa i montażu 118 lamp wzdłuż drogi wojewódzkiej 
762, a także wymianie kabli elektrycznych. Drugi etap 
inwestycji polegał na wymianie kolejnych 401 punktów 
oświetleniowych na terenie wszystkich sołectw gminy 
Sitkówka-Nowiny oraz modernizacji 18 szaf sterują-
cych. Zakres ten został zakończony w tym roku.

Trzeci etap inwestycji polegać będzie na wymianie 338 
punktów oświetleniowych na terenie osiedla w No-
winach, przy ul. Perłowej w Nowinach na odcinku od 
drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową 
i dalej w kierunku drogi wojewódzkiej, a także oświetle-
nie przy ul. Szewskiej w Zgórsku. W ramach tego etapu 
przewidziano także montaż 3 lamp hybrydowych. 

Łącznie wartość inwestycji zrealizowanej w latach 
2017-2018 wyniesie 2,3 mln zł, z czego przeszło 1,5 mln 
zł zostanie przekazane z RPO Województwa Świętokrzy-
skiego. •

• Piotr Żołądek przekazuje informację o dofinansowaniu.
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Odpady wciąż nie usunięte
W dniu 8 sierpnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach w obecności przedsiębiorcy, do którego należą 
odpady oraz przy udziale pracownika Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny przeprowadziło oględziny nierucho-
mości przy ul. Perłowej w Nowinach.

W czerwcu na składowisku odpadów kontrolę przepro-
wadził WIOŚ, który pojawił się tu na wniosek Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Ustalono, że znajduje się tu 
m.in. ponad 1300 kontenerów typu mauser oraz oko-
ło 2000 beczek z chemikaliami – łącznie ponad 30000 
litrów chemikaliów. Teren został zanieczyszczony sub-
stancjami pochodzącymi z produkcji farb, olejów, a tak-
że płynów hamulcowych.

Pomimo wcześniejszych zobowiązań do usunięcia od-
padów przedsiębiorca zrobił to w nieznacznym tylko 
zakresie. W związku z tym dniu 8 sierpnia 2018 r. Sta-
rostwo Powiatowe w Kielcach wydało decyzję o całko-
witym cofnięciu zezwolenia na składowanie odpadów. 
W przypadku nieusunięcia odpadów przez przedsię-
biorcę po skutecznym doręczeniu mu decyzji, zostanie 
wszczęte postępowanie egzekucyjne – upomnienie 
wzywające do realizacji decyzji, a następnie grzywna 
w celu przymuszenia oraz wykonanie zastępcze.

Gmina Sitkówka-Nowiny dokłada wszelkich starań po-
dejmując współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi 

instytucjami, by doprowadzić do usunięcia odpadów 
znajdujących się przy ul. Perłowej w Nowinach. Pamię-
tać jednak należy, że w chwili obecnej nie ma żadnych 
możliwości prawnych, by móc wykonać to we własnym 
zakresie. O dalszych działaniach w tej sprawie będzie-
my Państwa informować na bieżąco. •

• Składowisko odpadów przy ul. Perłowej.

eSesja w gminie Sitkówka-Nowiny
Już 31 sierpnia sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
będzie transmitowana on-line za pomocą specjalnego 
programu. Jesteśmy pierwszą gminą w naszym woje-
wództwie, która zdecydowała się na to rozwiązanie.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie 
gminnym obrady rad gmin począwszy od nowej kaden-
cji, która rozpocznie się w listopadzie tego roku, musza 
być transmitowane on-line. W gminie Sitkówka-Nowi-
ny system ten zostanie wprowadzony już wcześniej. 31 
sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 rozpocznie się sesja, 
która w całości będzie transmitowana on-line za po-
średnictwem serwisu YouTube.
– Transmisję na żywo prowadziliśmy już kilkukrotnie 
za pośrednictwem Facebooka. Za każdym razem spo-
tkały się one z ogromnym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców. Niestety, jakość dźwięku i obrazu nie była 
wystarczająca, dlatego zdecydowaliśmy się wprowa-
dzenie eSesji już teraz – wyjaśnia wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Do realizacji transmisji z obrad z wykorzystaniem sys-
temu eSesja niezbędna jest co najmniej jedna cyfrowa 
kamera IP obsługująca protokół RTSP, źródło dźwięku, 
komputer realizujący transmisję oraz dostęp do Inter-
netu. – Sesja będzie transmitowana na kanele gminy 
Sitkówka-Nowiny w serwisie YouTube, ale zostanie też 
jednocześnie udostępniona na Facebooku, który jest 

dla nas obecnie najpopularniejszym źródłem kontaktu 
z mieszkańcami. To tutaj wyrażają oni swoje opinie, kie-
rują uwagi i dowiadują się o najważniejszych wydarze-
niach w gminie – mówi wójt.

ESesja to nie tylko transparentność obrad, ale także 
duża oszczędność. – ESesja skraca czas niezbędny do 
przygotowania posiedzeń Rad czy przekazania radnym 
dokumentów. Nie potrzeba już drukować ton papieru, 
więc to nie tylko oszczędność, ale także ochrona środo-
wiska – wylicza wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Rad-
ni naszej gminy zostaną wyposażeni w tablety na czas 
kadencji i wszelkie informacje będą otrzymywali za ich 
pośrednictwem, przebywając nawet na wakacjach. Nie 
będzie też problemu z liczeniem głosów, jak miało to 
miejsce w ostatnim czasie – radni będą je oddawać za 
pośrednictwem tabletów – wyjaśnia. – Mało tego, od 
razu na żywo będzie wiadomo, który radny w jaki spo-
sób zagłosował w danej sprawie – dodaje.

Najbliższa eSesja w gminie Sitkówka-Nowiny odbędzie 
się 31 sierpnia o godz. 11.00. •
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Nie tylko place zabaw
Co robić z dziećmi, gdy wakacyjne wyjazdy za nami 
i resztę czasu spędzamy w domu? W gminie Sitkówka-
-Nowiny nuda nie doskwiera.

 – Przez całe wakacje dzieci i młodzież mogły spędzać 
czas na półkoloniach zorganizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach oraz stowa-
rzyszenie „Między Rajem a Piekłem”. Te pierwsze są 
bezpłatne, za pobyt na drugich trzeba uiścić niewielką 
opłatę – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – 
Organizatorzy zapewniają wycieczki, zajęcia sportowe 
i plastyczne, a także pobyt na basenach letnich „Perła” 
– wylicza wójt.

Podkreśla on także, że w gminie znajduje się wiele 
miejsc, na których dzieci mogą spędzać wolny czas pod 
opieką rodziców lub same. – Niemal w każdej miejsco-
wości znajduje się plac zabaw, boisko wielofunkcyjne 
i siłownia. Tam, gdzie jeszcze ich nie ma, prace budow-
lane zostały rozpoczęte – podkreśla.

Crossfit w Woli Murowanej
Właśnie rozpoczęła się budowa placu zabaw w Woli 
Murowanej naprzeciwko remizy strażackiej. – To bę-
dzie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia – mówi wice-
wójt Łukasz Barwinek. – Będzie to siłownia zewnętrzna 
dla dorosłych, placyk zabaw dla dzieci oraz boisko re-
kreacyjne o wymiarach 17×30 metrów o nawierzchni 
z poliuretanu. Będzie można tam rozgrywać mecze siat-
kówki i koszykówki, a także grać w tenisa.

Na części przeznaczonej dla dzieci stanie między in-
nymi piramida wspinaczkowa, wielofunkcyjny zestaw 
zabawowy, huśtawki czy karuzele. Na terenie siłowni 
zewnętrznej powstanie 7 stanowisk do ćwiczeń, mię-
dzy innymi urządzenia do crossfitu – wylicza wszystkie 
atrakcje wicewójt. W obrębie trenu rekreacyjnego wy-
budowana zostanie także altana. Wraz z placem zabaw 
wykonane zostaną dodatkowe inwestycje – droga do-
jazdowa, chodniki, odwodnienie oraz parking. I to wła-
śnie od tych prac rozpoczęto inwestycję w tym roku. 
Potrwa na do 2019 r.

Moc atrakcji w Nowinach
Na terenie osiedla mieszkaniowego w Nowinach znaj-
dują się aż dwa place zabaw, miasteczko ruchu drogo-
wego i boiska wielofunkcyjne. – Największy plac zabaw 
znajduje się przy przedszkolu. Znajdujące się tu urzą-
dzenia mają co prawda już swój wiek, ale wciąż można 
z nich korzystać. Sukcesywnie wymieniamy je na nowe, 
lada dzień zamontujemy tu zestaw, gdzie jednocześnie 
na różnych wysokościach mogą się bawić dzieci młod-
sze i starsze. W przyszłym roku natomiast plac zabaw 
przejdzie gruntowną modernizację – wyjaśnia wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Tych niecierpliwych zapra-
szam na niewielki plac zabaw przy szkole podstawowej, 
położony zaledwie kilkadziesiąt metrów od przedszkola 
lub do Zagród, gdzie niedawno powstał zupełnie nowy 
plac zabaw – dodaje wójt.

Nie należy zapominać, że na terenie osiedla Nowiny 
znajduje się wyjątkowe miasteczko ruchu drogowego. 
To jedyny taki obiekt w całym powiecie kieleckim. Jego 
układ stanowi odzwierciedlenie terenu, z jakim moż-
na spotkać się na co dzień na drogach. Są tu poziome 
i pionowe znaki drogowe, ścieżka rowerowa, a nawet… 
przejazd kolejowy. Dzieci korzystają z niego na co dzień, 
a pod koniec roku szkolnego odbył się tutaj egzamin na 
kartę rowerową dla wszystkich chętnych dziesięciolat-
ków. Tuż obok miasteczka ruchu drogowego usytuowa-
na jest siłownia zewnętrzna.

W sołectwach
 – Nie ma roku, w którym nie rozbudowywalibyśmy 
placów zabaw czy siłowni. W ubiegłym roku gruntow-
nej modernizacji doczekały się place zabaw w Osiedlu 
Pod Lasem w miejscowości Zgórsko oraz w Sitkówce. 
W Sitkówce wymieniono również nawierzchnię na bo-
isku wielofunkcyjnym. – W miesiącu lipcu pozyskaliśmy 
5 tys. zł dla sołectwa ze Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach. Przeznaczymy je na wymianą nawierzchni siłowni 
zewnętrznej – mówi sołtys Bolechowic Zbigniew Jantu-
ra. W ubiegłym roku w Bolechowicach powstała alta-

• Budowa placu zabaw w Woli Murowanej rozpoczęła się.

• Miasteczko Ruchu Drogowego w Nowinach.
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Mamy miejsce dla najmłodszych
- Polska lokalna się zmienia. Jeszcze dwie dekady 
temu w  centrum uwagi były inwestycje w infrastruk-
turę: telefonizacja, sieć gazowa, wodociągi, drogi. To 
oczywiście nie przestało być ważne, ale coraz więcej 
oczekiwań wiąże się z innymi działaniami. Jak trans-
port, to nie tylko drogi, ale i ścieżki rowerowe. Do 
tego inwestycje wiążące się z czasem wolnym – kul-
tura, sport, rekreacja. Samorządy coraz bardziej oce-
niane są też pod względem dostępu do usług społecz-
nych. A wśród nich ważną rolę odgrywa zapewnienie 
opieki nad dziećmi i temu problemowi poświęcony 
jest niniejszy artykuł i towarzyszący mu ranking – mo-
żemy przeczytać w najnowszym rankingu czasopisma 
samorządowego „Wspólnota” dotyczącym opieki nad 
małymi dziećmi.

Wysoki wskaźnik użłobkowienia
W tym zakresie gmina Sitkówka-Nowiny ma się czym 
pochwalić. Znajdujemy się na 11 miejscu pośród 1525 
gmin wiejskich w całej Polsce. Wskaźnik użłobkowienia 
w 2016 r. wyniósł 52,174. Oznacza to, że na sto dzieci 
w wieku 1-3 z terenu gminy ponad połowa uczęszcza 
do placówek opiekuńczych na terenie gminy. Żadna 
z ościennych gmin nie może pochwalić się takim wy-
nikiem: Morawica wskaźnik użłobkowienia ma na po-
ziomie 28,00, zaś Chęciny -  19,43. - Jednym z naszych 
priorytetów jest polityka prorodzinna. Inwestujemy 

w szkoły i przedszkola, place zabaw i infrastrukturę to-
warzyszącą. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekt 
o nazwie „Rozwój żłobka gminnego w Nowinach po-
przez utworzenie nowych miejsc żłobkowych”, dzięki 
któremu udostępniliśmy 20 nowych miejsc żłobkowych 
w Nowinach. Celem projektu było zwiększenie dostępu 
do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zwiększenie ak-
tywności zawodowej rodziców poprzez uruchomienie 
nowej grupy w żłobku – wyjaśnia wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz podkreślając, że w kolejnych latach 
wskaźnik użłobkowienia będzie jeszcze wyższy.

Nie tylko żłobek
Gmina nie ogranicza swoich działań jedynie do grup 
żłobkowych. Również w ubiegłym roku gmina zdoby-
ła środki na realizację projektu „Sitkówka-Nowiny – 
gmina z przyszłością. Rozwój edukacji przedszkolnej”. 
W ramach projektu w przedszkolu w Kowali powstały 
nowe miejsca przedszkolne, zakupiono sprzęt i ma-
teriały dydaktyczne oraz zmodernizowano istniejącą 
infrastruktura do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym. Oferta edukacyjna zostanie rozszerzo-
na o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyj-
ne dzieci.

Nie należy zapominać o ponadmilionowej inwestycji 
polegającej na rozbudowie przedszkola w Nowinach. 
Dzięki tej inwestycji przyjęto do przedszkola kolejne 50 
dzieci, a ono samo stało się największym przedszkolem 
w całym powiecie kieleckim.

- Przez ostatnie dwa lata zrobiliśmy wiele, aby ten za-
pewnić najwyższy poziom nauczania i opieki dzieciom 
i młodzieży: rozbudowaliśmy przedszkole, dokonujemy 
termomodernizacji budynków szkół, a ostatnio uzyska-
liśmy dofinansowanie na powstanie nie tylko nowych 
grup żłobkowych, ale przedszkolnych. Cieszy również 
fakt, że na wszystkie te działania uzyskaliśmy dofinan-
sowanie zewnętrzne – wyjaśnia wójt. •

• Jedna z sal w budynku przedszkola i żłobka.

na rekreacyjna z grillowiskiem, gdzie mieszkańcy mogą 
odpoczywać i spotykać się.

Stadion na miarę XXI wieku
Dzieci i młodzież w ramach zajęć sportowych korzysta-
ją również z nowoczesnego stadionu w Nowinach. Po 
modernizacji gruntowny remont przeszła płyta główna, 
a także boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią. 
Wokół boiska powstała natomiast pełnowymiarowa 
bieżnia tartanowa.
Obie płyty boiska są oświetlone, zatem będzie można 
tu rozgrywać mecze czy trenować przy sztucznym świe-
tle.

Oficjalne otwarcie stadionu planowane jest na 8 wrze-
śnia. Tego dnia rozegrany zostanie mecz ligowy, w któ-
rym GKS Nowiny zmierzy się z MKS Zdrój Busko, odbę-
dzie się również Bieg o Nowińskie Kominy oraz biegi 
towarzyszące. Dzień wcześniej zostanie rozegrany tutaj 
mecz Międzynarodowego Turnieju o Puchar Syrenki, 
w którym zmierzą się juniorskie reprezentacje Polski 
i Estonii. •
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Tradycja i zabawa w Bolechowicach
Przemarsz korowodu, na którego czele stanęła Orkie-
stra Dęta z Nowin, rozpoczął dożynki gminne, które  
w tym roku odbyły się w Bolechowicach. Zespoły lu-
dowe: Bolechowiczanie, Kowalanki i Szewczanki przy-
gotowały piękne wieńce ozdobione zbożami ziołami 
oraz suszonymi i naturalnymi kwiatami. 

W podziękowaniu za łaskę
Mszę świętą odprawił ksiądz Marian Oduliński. – Rolni-
cy, ogrodnicy, sadownicy, działkowicze przynoszą dziś 
do kościoła pracę rąk swoich. Razem z nami wszystki-
mi pragną składać Bogu dziękczynienie za tegoroczne 
plony i prosić o błogosławieństwo, sprawiedliwość i mi-
łość, aby wszyscy mogli się pożywić tym bochenkiem 
ojczystego chleba, by nikt z naszych braci nie cierpiał 
głodu – mówił, rozpoczynając mszę świętą.
Uroczystą oprawę mszy świętej zapewniły zespoły z te-
renu naszej Gminy: chór Nowina pod opieką Krzyszto-
fa Jończyka oraz Gminna Orkiestra Dęta pod czujnym 
okiem kapelmistrza Wojciecha Materka.
Na zakończenie mszy świętej ksiądz Marian Oduliński 
podziękował wójtowi gminy za dobre gospodarowanie 
gminą i udaną, dotychczasową współpracę, wyrażając 
nadzieję, ze będzie ona trwała w przyszłości.

Ceremonia dożynkowa
Starostami tegorocznych dożynek gminnych zostali 
Pani Halina Piechota oraz Pan Ryszard Karbownik.
Pani Halina Piechota jest mieszkanka sołectwa Wola 
Murowana. Wspólnie z mężem Janem prowadzi eko-
logiczne przydomowe gospodarstwo rolne, hodując 
warzywa, owoce i piękne kwiaty. Posiada zdolności ar-
tystyczne i manualne. Wykonuje piękne ozdoby meto-
dą origami oraz kwiaty z darów natury. Od 18 lat jest 
członkinią zespołu Bolechowiczanie. Ponadto od wielu 
lat jest współtwórczynią wieńców dożynkowych, repre-
zentujących sołectwo Bolechowice w dożynkach gmin-
nych i powiatowych.
Pan Ryszard Karbownik jest mieszkańcem sołectwa 
Bolechowice. Kontynuując tradycje rodzinne związane 
z pracą na roli Pan Ryszard wraz z żoną Krystyną prowa-

dzi ekologiczne gospodarstwo rolne, w którym uprawia 
zboże i ziemniaki. W swoim gospodarstwie prowadzi 
także hodowlę drobiu. Ponadto Pan Ryszard Karbownik 
pełnił funkcję radnego kadencji 2002-2006.

Tradycyjnie starostowie dożynek przekazali na ręce 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny chleb, który później zo-
stał podzielony pośród uczestników uroczystości. 
– Szanowni Państwo, zapewne wielu włodarzy będąc 
dziś na moim miejscu wykorzystałoby to przemówie-
nie, by podkreślić swoje dokonania, próbowałoby zdys-
kredytować przeciwników i wykorzystać wpływy po-
lityczne, poparcie partii, by wykazać swoją siłę przed 
zbliżającymi się wyborami. Zostawmy dziś politykę, nie 
dokonujmy żadnych podsumowań, wszak na to przyj-
dzie jeszcze pora. Dzisiejsze święto to przede wszystkim 
święto rolników, ale i każdego z nas – bo przecież z na-
szej pracy jest chleb. My wszyscy, zjednoczeni w wierze 
chrześcijańskiej, dziękujemy dziś Bogu za łaskę i hoj-
ność. Ja dziękuję Wam za to, że dzięki Wam i Wasze-
mu zaangażowaniu ta gmina się rozwija – mówił wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz życząc uczestnikom 
uroczystości wszystkiego najlepszego.

• Barwny korowód wyuszył z Woli Murowanej.

• Starostowie tegorocznych dożynek.

• Wszystkie wieńce były zachwycające.
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Po wystąpieniu wójta Sebastiana Nowaczkiewicza ze-
społy ludowe: Kowalanki, Szewczanki, Bolechowiczanie 
ośpiewały wieńce dożynkowe, a Orkiestra Dęta zapre-
zentowała swój repertuar.

Najpiękniejszy wieniec i… podwórka
Jedną z takich tradycji jest wybór najpiękniejszego 
wieńca dożynkowego. Jury w składzie: Bogumiła Ko-
walczyk – radna powiatowa, Joanna Młynarczyk-Kusiń-
ska – skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny, Zenon Janus – 
wicestarosta kielecki, Marcin Dziewięcki wiceburmistrz 
Gminy i Miasta Morawica zdecydowało, że będzie nim 

wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bolechowic. – Wszystkie wieńce są piękne, ale ten 
właśnie najpiękniejszy – mówił wicestarosta Zenon Ja-
nus.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkursy gminne: 
„Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”, 
„Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego” oraz 
„Najpiękniejsze podwórko lub obejście w domkach jed-
norodzinnych”. W kategorii „Piękna i bezpieczna zagro-
da – przyjazna środowisku” zwycięzcą został Pan Grze-
gorz Kasperek z Woli Murowanej, drugie miejsce zajęli 
Marianna i Jóżef Więcławscy z Kowali Małej, a trzecie 

• Sołtysi stanęli na czele drużyn w turnieju. • Dojenie krowy na czas zgromadziło liczną publiczność.
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miejsce – Elżbieta i Mariusz Woś z Kowali. W katego-
rii „Najpiekniejsze podwórko” zwyciężyli Małgorzata 
i Mariusz Kowalscy z Szewc, drugie miejsce zajął Ma-
riusz Dekiel z Szewc, a trzecie Anna i Grzegorz Nierad-
ka. W kategorii  „Najpiękniejsze otoczenie bloku miesz-
kalnego” zwyciężyła Wspólnota Mieszkaniowa Beata 
Staszkiewicz, na drugim miejscu uplasowała się Wspól-
nota Mieszkaniowa Waldemar Biwojno, a na trzecim 
Wspólnota Mieszkaniowa Jan Dziopa.
Laureaci konkursów zostali uhonorowani upominkami 
do gminy Sitkówka-Nowiny.

Na zakończenie oficjalnej część uroczystości Pani Rena-
ta Posłowska odczytała wiersz swojego autorstwa po-
święcony dożynkom.

Prezentacja Studio Miniaturka i… podpisanie umowy
Podczas dożynek gminnych na scenie zaprezentowały 
się podopieczne Studia Miniaturka działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach: Sylwia Lasota, 
Wiktoria Basiak, Sylwia Basiak, Ania Ogonowska, Ania 
Kusińska oraz Sylwia Bartkiewicz.
Tuż po ich występie na scenie pojawił się Piotr Żołądek 
członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego, by 
poinformować o zawarciu umowy na dofinansowanie 
oświetlenia ulicznego w Nowinach i Zagrodach.

Grochówka, dmuchańce i bańki mydlane
Podczas dożynek można było skorzystać z wielu atrakcji. 
Stowarzyszenie Pro Civitas z Piekoszowa przygotowało 
dla mieszkańców pyszną grochówkę, a na dzieci czekały 
dmuchańce, trampolina i karuzela. Nie zabrakło stoisk 
wystawców, na których można było zaopatrzyć się w bi-
żuterię, drobiazgi czy zabawki. Chętni mogli skorzystać 
z zabawnej fotobudki i zrobić sobie szalone zdjęcia.

Turniej sołectw po raz drugi
Dojenie krowy, Dożynkowa kasa, Slalom ogrodnika, 
Rzut ziemniakiem do wiadra z wodą, Mądrej głowie 
dość dwie słowie, Wyścig z ziemniakiem na desce, Bieg 
z babą, Mokry slalom – te tajemnicze nazwy kryły się za 
konkurencjami, w których brali udział przedstawiciele 
sołectw. W turnieju brały udział pięcioosobowe dele-
gacje z sołectw Szewce-Zawada, Bolechowice, Kowala, 
Zgórsko-Zagrody na czele z ich sołtysami. Podobnie jak 
w ubiegłym roku najlepsza okazała się drużyna z sołec-
twa Szewce-Zawada z sołtysem Ewą Fudali na czele, 
wygrywając z sołectwem Kowala. Trzecie miejsce zajęły 
Bolechowice. 

Kabaret z Chin i gwiazdy disco polo
Artur Walaszek, Katarzyna Sobieszek, Marcin Król i Sła-
womir Kaczmarek tworzą kabaret Made in China, który 
rozbawił bolechowicką publiczność do łez. 
Po jego występie na scenie pojawiła się gwiazda, na 
którą czekało wielu mieszkańców. Marcin Siegieńczuk, 
bo o nim mowa, od 20 lat śpiewa piosenki disco polo 
i robi to z ogromnymi sukcesami.  Marcin doskonale od-
najduje się w tematyce zabawnej, wręcz kabaretowej 
przez co na jego koncertach nie można się nudzić ani 
smucić. I tak właśnie było podczas jego występu w Bo-
lechowicach. Po zakończeniu koncertu artysta prze dłu-
gi czas rozdawał autografy i pozował do zdjęć z fanami.
Dożynki gminne zakończyła potańcówka z Kindżałem. 
Motto zespołu „Baw się, śpiewaj, ciesz się życiem” uda-
ło się wcielić także w Bolechowicach. •

• Kabaret Made in China rozbawił do łez.

• Marcin Siegieńczuk z fankami.

• Baw się, śpiewaj, ciesz się życiem - zespół Kindżał.
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Kadrówka w Szewcach
12 sierpnia do Szewc przybyli uczestnicy LIII (38 po II 
wojnie światowej) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadro-
wej.

Marsz wyruszył 6 sierpnia z Oleandrów w Krakowie 
w kierunku Kielc. Każdego roku, nieprzerwanie od lat 
90-tych XX wieku jego uczestnicy w ten sposób upa-
miętniają wszystkich tych, którzy walczyli o odzyskanie 
Niepodległości sto lat temu.

Jednym z przystanków na trasie marszu są Szewce. Tu 
składane są kwiaty pod pomnikiem bitwy w Szewcach. 

• Oddanie hołdu pod pomnikiem bitwy w Szewcach.

wstęp wolny

3 1  S I E R P N I A  2 0 1 8  R .  
G O D Z .  2 0 . 0 0  
P L A C  P R Z Y  M I A S T E C Z K U  
R U C H U  D R O G O W E G O

PROSIMY O ZABRANIE
KOCYKÓW LUB LEŻAKÓW!

K I N O  L E T N I E  

W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz wraz z uczestnikami Marszu 
oraz radnymi Renatą Krzysiek-Nowakowską, Robertem 
Mularczykiem i Arturem Podczasiakiem. •

Fot.: Michał Wójtowicz

• Oddanie hołdu pod pomnikiem bitwy w Szewcach.
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Nagrody dla artystów z gminy
Już po raz 19. odbył się Powiatowy Przegląd Zespo-
łów Folklorystycznych i Solistów. Wzięło w nim udział 
blisko 500 artystów, w tym zespoły ludowe z gmi-
ny Sitkówka-Nowiny: Bolechowiczanie, Kowalanki 
i Szewczanki.

 Wyróżnienie za całokształt działalności artystycznej
Podczas powiatowego przeglądu starosta kielecki Mi-
chał Godowski wręczył Doroczne Nagrody Starosty 
Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upo-
wszechniania i Ochrony Kultury.  Nagrodę specjalną 
za całokształt działań na rzecz kultury otrzymał Adam 
Młodawski.  kategorii nagród indywidualnych Twórca 
Dzieła nagrodę otrzymał muzyk, akordeonista i instruk-
tor – Grzegorz Michta, a wyróżnienie Jadwiga Brzoza. 
W kategorii nagroda dla zespołów artystycznych uho-
norowano zespół Echo Łysicy, a wyróżnienie otrzymał 
zespół Nidzianecki.

Jadwiga Brzoza jest od 50 lat członkinią zespołu obrzę-
dowego „Kowalanki” a od 29 lat jest jego przewodni-
czącą. Zespół „Kowalanki” jest tradycyjnym zespołem 
ludowym, którego głównym celem jest pielęgnowanie 
i przekazywanie następnym pokoleniom dawnych zwy-
czajów i obyczajów ziemi kieleckiej. Zespół zachował 
tradycyjne stroje ludowe oraz posługuje się podczas 
występów rekwizytami z dawnych lat, które pomagają 
zrozumieć obrzędy wystawiane przez członkinie Zespo-
łu.
Pani Jadwiga jest współautorką wielu pieśni, przyśpie-
wek, gawęd, wierszy i anegdotek ludowych i twórczy-
nią wszystkich wieńcy dożynkowych. Na potrzeby ze-
społu tworzy i opracowuje scenariusze obrzędów, czyli 
występów artystycznych przedstawiających dawne 
i zapomniane zwyczaje i obyczaje ludowe. Od począt-
ku istnienia zespołu, Panie przywiązują dużą wagę do 
prezentowanego repertuaru oraz pielęgnowania cha-
rakterystycznych cech kultury ludowej odróżniającej 
ją od innych. Wielkie zaangażowanie w kultywowanie 
tradycji, gwary i kuchni regionalnej czyni zespół auten-

tycznym w propagowaniu treści folklorystycznych za co 
otrzymał wielokrotnie cenne nagrody i wyróżnienia. 
Zespół występował m.in. w Warszawie, Tarnogrodzie, 
Zebrzydowicach, Krasiczynie, Kielcach, Busku – Zdroju 
(Sanatorium Nida-Zdrój oraz Sanatorium „Włókniarz”), 
Skarżysku – Kamiennej, Stąporkowie, Tokarni, Korczy-
nie, Szklanej Hucie, Chmielniku, na Świętym Krzyżu, 
w Brzezinach i innych. Od 2007 r. utworzyła w Kowali, 
Regionalną Izbę Pamięci, w której można zapoznać się 
nie tylko z historią naszego regionu, ale również poznać 
receptury na tradycyjne kieleckie potrawy oraz nauczyć 
się wykonywania ludowych ozdób z naturalnych mate-
riałów, takich jak słoma, kwiaty, papier czy bibuła oraz 
zobaczyć wieńce dożynkowe, które zostały własnoręcz-
nie wykonane przez członkinie Zespołu. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu Pani Jadwigi, w SP w Kowali organizo-
wane są warsztaty rękodzieła ludowego, na których wy-
konuje się ozdoby choinkowe czy palmy wielkanocne. 
Przekazywanie tych umiejętności to przypominanie tra-
dycji i życia codziennego wsi świętokrzyskiej. Pani Brzoza 
jako doskonała gospodyni promuje kuchnię regionalną. 
„Kowalańskie grycoki” zdobyły III miejsce w konkursie 
Świętokrzyska Potrawa Świąteczna. W 2008 r. w WDK 
w Kielcach podczas Wesela Świętokrzyskiego Kowalanki 
przygotowały tradycyjne potrawy świętokrzyskie. Wie-
lokrotnie brała udział w pieczeniu tradycyjnego chleba 
w Tokarni. Przy współpracy z Piotrem Piestrzyńskim 
powstała monografia zespołu, w której zostało podsu-
mowane 50 lat historii i twórczości zespołu – możemy 
przeczytać w uzasadnieniu werdyktu.

Bolechowiczanie najlepsi wśród zespołów śpiewaczych
Zwycięzcami wśród zespołów śpiewaczych XIX Powia-
towego Przeglądu Zesołów Folklorystycznych i Solistów 
został zespół Bolechowiczanie. Najlepszą solistką oka-
zała się Irena Gąsior z Nowej Słupii, a najlepszym zespo-
łem pieśni i tańca zespół Wierna Rzeka.

Zespół Bolechowiczanie istnieje od 2000 r. i powstał na 
bazie Koła Gospodyń Wiejskich istniejącego od 1973 r. 
Kierownikiem zespołu jest pani Pani Krystyna Barycka zaś 
opiekunem muzycznym jest pan Krzysztof Korban. Zespół 
od początku swego istnienia święci sukcesy artystyczne. 
Liczne nagrody i wyróżnienia zarówno w repertuarze folk-
lorystycznym jak i sakralnym (pieśni wielkopostne, wielka-
nocne i kolędy) motywują do ciągłej wytężonej pracy. Ze-
spół Bolechowiczanie kocha śpiew i muzykę, ale zajmuje 
się również gotowaniem i pieczeniem ciast, które również 
i dziś będą Państwo mogli degustować. Potrawy przygoto-
wywane przez członkinie zespołu są starodawne, a przepisy 
zdobyte od mam, babć i starszych pań wykorzystywane są 
w przyrządzanych posiłkach czy ciastach. •

 
Fot.: Starostwo Powiatowe w Kielcach
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Występy w Szydłowie
20 i 21 lipca 2018 r. na placu zamkowym w Szydłowie 
odbył się Międzynarodowy Turniej Rycerski,w którym 
udział wzięli rycerze z kraju i z zagranicy.

Przed emocjonującymi wrażeniami turnieju, odbył się 
koncert zespołów artystycznych. Gminę Sitkówka-No-
winy reprezentował chór „Nowina" pod kierunkiem 
Krzysztofa Jończyka. Koncert w wykonaniu chórzystów 
odbył się w kościółku z XIV wieku p.w. Wszystkich Świę-
tych. W wykonaniu chórzystów usłyszeliśmy utwory 
o tematyce: sakralnej i rozrywkowej. Natomiast ze-
społy: „Bolechowiczanie" pod kierunkiem Krzysztofa 
Korbana, „Kowalanki" i „Szewczanki" pod kierunkiem 
Feliksa Korbana swój koncert zaprezentowali na scenie 
głównej na placu zamkowym. •

tekst i zdjęcie: Krystyna Janiec • Chór Nowina.

Kulinarna Biblia z potrawą Kowalanek
W czerwcu tego roku pisaliśmy, że Zespół Obrzędowy 
Kowalanki bierze udział w konkursie zorganizowanym 
przez czasopismo „Moja Wieś. Wieś Polska". rzepis 
na gomółki świętokrzyskie został zakwalifikowany do 
trzeciego etapu konkursu.

Zanim jednak to nastąpiło, należało wysłać zgłoszenie 
do czasopisma „Moja Wieś.Wieś Polska”. Tam jury do-
konało wstępnej oceny zgłoszonych potraw z całej Pol-
ski. Przy ocenie potraw pod uwagę były brane: tradycja, 
powiązanie dania z regionem – regionalizm potrawy, 
precyzja, szczegółowość przepisu, estetyka wykonanej 
potrawy – zdjęcie. Jury wybrało najciekawsze potrawy, 
a następnie można było na nie głosować.

Dwanaście najlepszych potraw dostało się do ścisłego 
finału konkursu i wzięło udział w uroczystej gali fina-
łowej, która odbyła się 18 sierpnia w ASHANTI Atelier-
-pierwszej Międzynarodowej Szkole Sztuki Kulinarnej 

w Łodzi. Potrawy były przygotowywane na żywo przez 
uczestników konkursu, a następnie oceniane przez Ja-
kuba i Bogumiłę Kuroń oraz Grażynę Gaję-Kuroń.

Po długich obradach jury wyłoniło trzy najlepsze potra-
wy tradycyjne, wśród których znalazły się gomółki świę-
tokrzyskie. Zespół Obrzędowy Kowalanki otrzymał na-
grodę rzeczową – wytłaczarkę soku. Miejsce pierwsze 
zajęło KGW Krzyżanówka-Kochanówka za chruściele.

Autorką przepisu jest Pani Jadwiga Brzoza, która prze-
wodniczącą jest Jadwiga Brzoza, która prowadzi Ko-
walanki od kilkudziesięciu lat. Pani Jadwiga Brzoza nie 
tylko wspaniale gotuje, ale także śpiewa i wykonuje 
ręcznie kwiatki z bibuły. Swoją pogodą ducha i ciepłem 
zjednuje sobie sympatię nie tylko mieszkańców gminy, 
ale i każdego, kogo pozna.

Przepis Pani Jadwigi Brzozy zostanie opublikowany 
w „Kulinarnej Biblii Polskich Potraw Tradycyjnych", któ-
ra będzie dostępna w całej Polsce.

Gomółki świętokrzyskie 
Składniki: 1 kg sera wiejskiego białego 2 jajka wiejskie 
sól do smaku mięta świeża lub suszona

Sposób przygotowania: Ser biały pokruszyć, dodać jaj-
ka, sól i miętę - wymieszać. Formować z masy placuszki 
i układać na blasze. Suszyć około 1 godzinę, aż będą na 
wierzchu sztywne. Po wyjęciu z pieca lub piekarnika po-
zostawić na blasze aż do wystygnięcia. •

Fot.: www.mojawies.pl
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Wakacje za nami
Czas mija nieubłaganie i lada dzień uczniowie zasiądą 
w szkolnych ławach. Przez dwa miesiące odpoczywali 
i regenerowali się, spędzając czas na koloniach, obo-
zach czy z rodzicami. Dla tych, którzy pozostali w do-
mach, gmina Sitkówka-Nowiny przygotowała program 
wakacyjnych zajęć.

Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach zapro-
ponował najmłodszym kilka tematycznych bloków pro-
gramowych, w skład których wchodziły m.in.: turnieje 
sportowe, konkursy z nagrodami, wszelkiego rodzaju 
zajęcia plastyczno-techniczne, artystyczne, literacko-
-teatralne, fotograficzne, muzyczne, zajęcia profilak-
tyczno-wychowawcze, ćwiczenia i zabawy z zakresu 
arteterapii, socjoterapii, warsztaty.
Zajęcia umuzykalniające poprowadził Pan Radosław 
Suliga, co spotkało się z entuzjazmem najmłodszych. 
Wielką atrakcją były zajęcia sportowo-rekreacyjne na 
basenie „Perła”, zwłaszcza, że pogoda sprzyjała letnim 

kąpielom.  Udział w zajęciach był bezpłatny, a odbywały 
się one w budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach.

Zajęcia z pasją
Z kolei Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem” zor-
ganizowało trzy turnusy półkolonii o charakterze spor-
towym i ogólnorozwojowym, półkolonie jeździeckie 
i tenisowe.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom półkolonii ciepły 
posiłek, wodę i drożdżówkę, zajęcia sportowe lub jeź-
dzieckie, gry i zabawy, warsztaty plastyczne, a także 
wyjście do kina. Szczególnym zainteresowaniem cieszy-
ły się zajęcia jeździeckie, które odbywały się  w stajni 
Dialog w Brudzowie.
Nauka jazdy konnej szła całkiem sprawnie, a kontakt ze 
zwierzętami przysporzył dzieciom sporo radości.
Podczas półkolonii jej uczestnicy uczyli się także... przy-
gowywać zdrowe i smaczne posiłki. Sałatka owocowa czy 
orzeżwiający napój z maślanki - wszystko było pyszne.
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Klub Karate Kyokushin „Chikara” prowadzi od wrze-
śnia 2017 zajęcia karate w Szkole Podstawowej w No-
winach.  

Karate Kyokushin jest dyscypliną zrzeszającą miliony 
ćwiczących na całym Świecie. Nic więc dziwnego, że i 
w Nowinach spotkała się z dużym zainteresowaniem. 
Założycielem stylu Kyokushin był legendarny Masutatsu 
Oyama, a prekursorem w Polsce Shihan Andrzej Drew-
niak(9DAN), przed którym dzieci z sekcji w Nowinach 
miały zaszczyt zdawać egzamin na stopnie KYU.

W klubie „Chikara” trenuje obecnie ponad 300 osób 
17sekcjach mieszczących się w Kielcach i na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego.

ZAJĘCIA w Szkole Podstawowej w Nowinach prowadzi 
Sensei Andrzej Białek:
- środa, piątek godz.18.00-19.00

ZAPISY: w ciągu całego roku pod nr tel.500 893 345. •

Ćwicz karate!

Baseny letnie
Baseny letnie, uruchomione 16 czerwca przeżywa-
ły prawdziwe oblężenie. – Odwiedzają nas nie tylko 
mieszkańcy naszej gminy, ale przede wszystkim kielcza-
nie i mieszkańcy sąsiednich gmin. W najbliższej okolicy 
nie ma tego rodzaju basenów letnich, dlatego nasz ba-
sen cieszy się ogromnym powodzeniem – mówi dyrek-

tor Jacek Kania.
W Nowinach do dyspozycji miłośników wodnego sza-
leństwa są dwa baseny o charakterze rekreacyjno-
-wypoczynkowym. Pierwszy z nich, ze zjeżdżalnią, ma 
szerokość 7,78 m i długość 15,25 m, a wysokość 60 
centymetrów. Drugi z basenów ma szerokość 6,60 m, 
długość 12,70 m, a wysokość 125 cm. •



GŁOS NOWIN  • SIERPIEŃ 2018  

18

Dobiegł końca wypoczynek naszej młodzieży w Ustce, 
która relaksowała się w czasie integracyjnego obozu 
zorganizowanego dla orkiestry dętej, młodzieżowych 
drużyn pożarniczych oraz laureatek międzynarodowe-
go konkursu wokalnego. 

Organizatorami wypoczynku naszych młodych miesz-
kańców był Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowinach przy współpracy Biura podróży Primatour 
w Kielcach. W obozie, który trwał łącznie 12 dni wzięło 
udział 30 uczestników w różnym wieku, od najmłod-
szych do całkiem dorosłych.
Jak się okazało, połączenie odmiennych pasji i zainte-
resowań jest całkiem fajnym pomysłem i sprzyja wy-
mianie doświadczeń. Czas wypoczynku i relaksu wzbo-

Integracja w Ustce
gacony był zajęciami tematycznymi dla każdej grupy 
uczestników.

W czasie pobytu członkowie młodzieżowej orkiestry 
dętej regularnie ćwiczyli swoje przeboje a swoimi wy-
konaniami porywali serca wczasowiczów deptaków 
i promenady  Ustki a członkowie młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych, zaprawieni musztrą i ćwiczeniami 
fizycznymi  wzięli udział w filmie nakręcanym przez 
Polsat i PZU,  promującym bezpieczny wypoczynek nad 
wodą i tym samym stali się bohaterami materiału emi-
towanego na antenie TV Polsat.  Trzeba dodać, że nasi 
młodzi druhowie zostali pochwaleni przez reżysera za 
fachowe przygotowanie i wiedzę. •

• Orkiestra zagrała dla przechodniów.

• Zachody słońca cieszyły wszystkich uczestników.
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Stadion w Nowinach z certyfikatem FIFA!
Prace budowlane na stadionie w Nowinach zakończo-
ne. Stadion w Nowinach został już odebrany i można 
tu trenować i rozgrywać mecze.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę pełnowymia-
rowej płyty boiska do piłki nożnej o nawierzchni tra-
wiastej o wymiarach pola gry 67x105 metrów wraz 
z drenażem i instalacją automatycznego nawadniania 
oraz oświetlenia. Boisko treningowe zostanie przebu-
dowane na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej 
o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 
60x100 metrów wraz z ogrodzeniem piłkochwytami 
i oświetleniem.
Warte podkreślenia jest to, ze w ostatnim czasie sta-
dion uzyskał certyfikat FIFA. Aby uzyskać międzynaro-
dowe świadectwo, boisko musiało przejść specjalne 
testy. Badano m.in. kąt odbicia piłki, toczenie piłki, ab-
sorpcję siły upadku czy odkształcenia pionowe.

Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych i badań 
nawierzchni, certyfikat wydany został na trzy lata. Przez 
ten czas, zgodnie z wytycznymi FIFA, boisko przezna-
czone jest do codziennego użytku treningowego dla 
profesjonalistów i amatorów, ale także do rozgrywek 
oficjalnych. – Trzeba przyznać, że to wyjątkowe boisko 
i nie ma sobie równych w regionie – mówi Tomasz Sia-
rek prezes GKS Nowiny. – Teraz oczekujemy jeszcze na 
przyznanie certyfikatu oświetlenie, dzięki czemu ofi-
cjalne mecze będziemy mogli rozgrywać również wie-
czorem czy w nocy – dodaje.

A pierwsze mecze już za nami. 18 sierpnia na nowiń-
skiej murawie zmierzyli się czwartoligowe zespoły: GKS 
Nowiny oraz Korona Kielce II. Niestety, Nowiński zespół 
przegrał z czerwonookrwistymi 1:2 (0:0). Honorową, 
i pierwszą dla GKS na nowym stadionie, bramkę strzelił 
w 66 minucie Paweł Ślefarski. Dwie bramki dla Korony 

Kielce zdobył Maciej Firlej (w 69 i 74 minucie).

 – Tak naprawdę emocje w tym meczu zaczęły się w 55 
minucie, kiedy czerwoną kartkę zobaczył zawodnik go-
spodarzy, Mateusz Dziubek, ale to nie przeszkodziło 
GKS w objęciu prowadzenia dziesięć minut później. Po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkę na 1:0 zdobył 
Paweł Ślefarski. Kielczanie obudzili się z letargu i zdołali 
odrobić straty. Na zdobycie dwóch bramek potrzebo-
wali tylko pięciu minut. – Wygraliśmy, ale zestawiając 
ten mecz z poprzednimi, to jestem najmniej zadowolo-
ny z naszej gry. Po bramce zaczęliśmy w końcu odważ-
niej atakować. Obie bramki zdobył dla nas Firlej, który 
w tym spotkaniu wywiązał się z obowiązków napastni-
ka – mówił po meczu Sławomir Grzesik, trener Korony 
II. W 68. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, 
Maciej Firlej z trudnej pozycji oddał strzał wewnętrzną 
częścią stopy trafiając do siatki. Chwilę później napast-
nik wyprowadził indywidualny atak, który zakończył się 
celnym strzałem z szesnastu metrów – możemy prze-
czytać w relacji „Echa Dnia”.

Skład:
GKS: Gugulski — Boszczyk, Ślefarski, Bujak (70 Mata-
chowski), Papka (82 Krzymieński), Cichoń, Kuzincow 
(59 Szewczyk), Szmalec (83 Wojtal), Niebudek, Dziu-
bek, Olearczyk (83 Gębalski).

Korona Kielce II: Sokół – Kloc, Pierzchała, Dziubek (88. 
Świderski) – Gadomski (72. Rybus), Jopkiewicz, Chu-
decki (80. Sowiński), Skrzecz, Brown (60.Szałas) – Arva-
ładze (89. Matuszewski), Firlej. •

• Stadion w Nowinach uzyskał certyfikat FIFA.

• Pierwszy mecz czwartoligowy w Nowinach.
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Hit transferowy!
GKS Ekom Invex Remedies Nowiny - pod taką nazwą 
drużyna będzie rywalizować w rozgrywkach 1. Pol-
skiej Ligi Futsalu. Klub ściągnął reprezentanta Polski 
Marcina Czecha.

Drużyna z Nowin w poprzednim sezonie pożegnała się 
z pierwszą ligę. Nie wszystkie drużyny otrzymały jednak 
licencję na grę na tym szczeblu rozgrywek i dlatego GKS 
Ekom Invex Remedies w kolejnych rozgrywkach zagra 
w pierwszej lidze.

Jest licencja. Piotr Lichota ponownie trenerem
- Zagramy w pierwszej lidze, jesteśmy bardzo szczęśliwi. 
Troszkę pracy nas to kosztowało. Pracowaliśmy ciężko 
od maja, żeby otrzymać licencję.

Udało się, dalej jesteśmy w rozgrywkach ogólnopol-
skich - powiedział nam Piotr Lichota, prezes klubu 
z Nowin. W sezonie 2018/19 ponownie będzie też peł-
nił funkcje trenera pierwszoligowej drużyny. - Co tu 
dużo mówić, zostałem wywołany do tablicy, dlatego 
zgłaszam się, jestem, poprowadzę drużynę. Parę osób 
zarzuciło mi pewne rzeczy i chcę im coś udowodnić - 
dodał Piotr Lichota.

Wrócił Szymkiewicz, doszedł też reprezentant Polski 
Klub z Nowin ściągnął już dwóch znanych zawodników. 
- Można powiedzieć, że to dwa hity transferowe na tym 
szczeblu rozgrywek. Pierwszym jest Dominik Szymkie-
wicz, który już u nas grał przez osiem lat, ale rok temu 
go zabrakło i było to odczuwalne. To był motor napę-
dowy naszej drużyny. Drugi to Marcin Czech z Piasta 
Gliwice, reprezentant Polski. Myślę, że bardzo nam się 
przyda, bo to zawodnik doświadczony, mający spore 
umiejętności. Wydaje mi się, że młodzi zawodnicy, któ-
rzy są w naszym zespole, będą się mogli od niego sporo 
nauczyć. Marcin był ostatnio w szerokiej kadrze na mi-
strzostwa Europy, które w styczniu obyły się w Słowenii 
- mówił nam Piotr Lichota, prezes klubu z Nowin. 

W zeszłym sezonie w zespole brakowało liderów
30-letni Marcin Czech ostatnio występował w Piaście 
Gliwice. Wcześniej, przez półtora roku, bronił barw LEX 
Kancelaria Słomniki, a przed tym klubem występował 
takich zespołach, jak Solne Miasto Wieliczka, AZS UŚ 
Katowice i Wisła Krakbet Kraków. Na koncie ma wystę-
py w reprezentacji Polski. W 2009 roku zadebiutował 
w drużynie narodowej. Uczestniczył z nią w turnie-
jach eliminacyjnych do mistrzostw świata w 2012 roku 
i dwa lata później do mistrzostw Europy. - W zeszłym 
roku, jak z boku przyglądałem się drużynie, to dało się 
zauważyć, że nie miała ona lidera. Trzeba było zrobić 
wszystko, żeby znaleźć takiego lidera. I udało się nawet 
dwóch ściągnąć, bo i Dominik Szymkiewicz, i Marcin 
Czech to zawodnicy, którzy mogą pociągnąć zespół. 
Mają charaktery przywódców. Myślę, że oni będą 
w stanie pociągnąć zespół - powiedział prezes i trener 
Piotr Lichota.

Sprawdzają jeszcze dwóch zawodników z Kielecczyzny
Prawdopodobnie będą też kolejne wzmocnienia. - 
Sprawdzimy jeszcze dwóch zawodników z wojewódz-
twa świętokrzyskiego i powoli będziemy zamykać ka-
drę. 22 września zaczynamy sezon. Liga jest mocna 
i bardzo wyrównana. Nie ma zdecydowanego kandyda-
ta do awansu, ani drużyn, które skazywane byłyby na 
spadek. Z roku na rok liga jest coraz mocniejsza i coraz 
bardziej profesjonalna - podkreślił Piotr Lichota. Jeśli 
chodzi o zawodników ze „starej” kadry, to zostali Paweł 
oraz Radek Szymonek. Obydwaj są wychowankami klu-
bu, mieszkańcami gminy Sitkówka - Nowiny.
W drużynie dalej będą występować Piotr Markowicz, 
Paweł Markowicz, Maciej Ponikowski, Sebastian Do-
brodziej, Mateusz Zacharski, Jakub Machlowski, An-
drzej Musiał i Arkadiusz Lekki. •

 tekst: Echo dnia, 16 sierpnia 2018 r.

• Reprezentant Polski Marcin Czech zagra w klubie z Nowin. 
zdjęcie: Piast Gliwice.

• Piotr Lichota zostanie ponownie trenerem futsalowców.
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Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyje-
chałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  
Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  
Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców 
tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, 
to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wybo-
rach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowa-
nia w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to 
znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww 
gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł 
oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo 
w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze 
wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gmi-
nie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzę-
dzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na 
kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego 
Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Szczegółowe informacje na temat wyborów samorzą-
dowych w gminie Sitkóka-Nowiny znajdziecie Państwo 
na stronie www.nowiny.com.pl w zakładce samorząd/
wybory. •

Źródło: www.pkw.gov.pl

Podatki płacę tam, gdzie mieszkam
Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu za-
mieszkania, tym lepszy standard życia zaoferuje gmi-
na swoim mieszkańcom.

Bądź lokalnym patriotą! – przeczytaj, dlaczego warto 
rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla 
miejsca zamieszkania.

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 finanso-
wanie przez gminę działalności naszych jednostek, roz-
wijanie pasji i zainteresowań dzieci, 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 skarbowy właściwy według miejsca 
zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatko-
wego.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele osób, które 
mimo obowiązku meldunkowego wciąż widnieją w re-
jestrach mieszkańców innych miejscowości. Oznacza 
to, że udziały w podatku dochodowym (od tych miesz-
kańców) zasilają budżety miast i gmin, w których oso-
by te faktycznie nie mieszkają, a więc w bardzo małym 
stopniu korzystają z ich infrastruktur.

Dlatego też apelujemy, aby rozliczać podatek dochodo-
wy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zamel-
dowania. Dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny 
jest to Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach. 
Zobacz, co możesz zyskać!

Sprawdź, czy jesteś w Rejestrze Wyborców!

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

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?
Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okre-
sie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formu-
larzu PIT adres naszej gminy jako miejsca zamieszka-
nia oraz wskazać dane Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Kielcach.

W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy for-
mularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie interne-
towej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie 
skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wy-
starczy podać imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamiesz-
kania 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 urzę-
du skarbowego.

Jeśli na naszą prośbę rozlicza nas pracodawca, wystar-
czy, że poinformujemy go o zmianie adresu zamieszka-
nia (dla celów podatkowych). Wtedy pracodawca wyśle 
nasze zeznanie do właściwego urzędu skarbowego. Nie 
trzeba (ani pisemnie, ani osobiście) zmieniać danych 
w „starym” urzędzie skarbowym – urzędy same je zak-
tualizują. •
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Bezpłatne porady prawne
Już od września mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny 
będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Porad będzie udzielać Stowarzyszenie Pomocy Prawnej 
i Edukacji Prawniczej Lex Peritia.
Stowarzyszanie rozpoczęło swoją działalność w 2016 
roku w Warszawie. Misją Stowarzyszenia jest posze-
rzanie świadomości prawej społeczeństwa poprzez po-
radnictwo prawne oraz prowadzenie edukacji prawnej 
w formie warsztatów, szkoleń i wykładów.
Pomoc Stowarzyszenia kierowana jest przede wszyst-
kim do osób, których nie stać na pomoc profesjonalne-
go pełnomocnika, jednak każda zainteresowana osoba 
zostanie poinformowana o prawach, jakie Jej przysłu-
gują i obowiązkach, jakie na Niej ciążą wynikających 
z obowiązujących norm prawnych.

Stowarzyszenie skupia doświadczonych prawników 
z Warszawy i Kielc, którzy prowadzą oraz nadzorują po-
moc prawną udzielaną w ramach statutowych działań 
Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszenie rozszerza swoją działalność na 
teren powiatu kieleckiego i udziela porad prawnych m. 
in. dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawicy, Miasta 
i Gminy Chęciny oraz Gminy Bieliny.

We wrześniu bezpłatne porady prawne będą udzielane 
w budynku Zespołu Skół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach: 13, 20 i 27 września w godz. 15.30-18.30. •

Skorzystaj z programu Dobry Start
Gminne biblioteki, domy kultury, Ochotnicze Straże Pożarne czy stowarzyszenia z miejscowości poniżej 20 tys. miesz-
kańców mogą starać się o 8,5 tys. zł na projekt dla młodzieży.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny 
Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szan-
se 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na-
bór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do go-
dziny 12.00.
W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzy-
mać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześcio-
miesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. 
a 31.08.2019 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości 
do 20 tysięcy mieszkańców:
- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
- miejskie i gminne domy kultury,
- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie 
stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowa-
dzonej przez Starostów),
- Ochotnicze Straże Pożarne,
- nieformalne grupy dorosłych.
Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 
lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawo-
wych, uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 

mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej 
to 12-20 osób.
Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podsta-
wowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

Najważniejsze terminy:
16.08.2018 r. - ogłoszenie konkursu,
25.10.2018 r. - do godziny 12-tej w południe zakończe-
nie naboru wniosków,
10.12.2018 r. - ogłoszenie wyników konkursu.

Dla wszystkich zainteresowanych konkursem organizo-
wane są jednodniowe szkolenia pt. „Jak napisać wnio-
sek w Programie Równać Szanse?”. 
Szkolenia odbędą się w godzinach 10.00-15.00:
-  Rzeszów - 15 września 2018 r.
- Warszawa - 15 września 2018 r.
- Kraków - 22 września 2018 r.
- Olsztyn - 22 września 2018 r.
- Poznań - 22 września 2018 r.

Więcej informacji:
https://rownacszanse.pl/2018/RKG_ogloszenie •
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