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Szanowni Państwo!

Nowy Rok to czas, kiedy z nadzieją spoglądamy 
w przyszłość. Wprowadzamy zmiany, składamy 
przyrzeczenia, obiecujemy sobie, że nadchodzą-
cy rok będzie lepszy.
Również w gminie Sitkówka-Nowiny mamy 
ambitne plany. Są one związane z rozwojem 
w sferze gospodarczej, społecznej i turystycznej. 
Nasze działania na najbliższy rok i kolejne lata 
zaplanowane zostały w sposób konsekwentny 
i kompleksowy. W ostatnim czasie Rada Gminy 
przyjęła szereg programów mających na celu 
poprawę jakości życia mieszkańców. To m.in. 
„Program Rewitaizacji Gminy Sitkówka-Nowiny 
na lata 2016-2023”, „Program polityki zdrowot-
nej dla mieszkańców gminy Sitkókwa-Nowiny na 
lata 2017-2020”. Ich zakres jest skorelowany ze 
„Strategią rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 
2025 r.”. Dzięki ich realizacji gmina stanie się 
miejscem, w którym warto żyć i prowadzić dzia-
łalność gospodarczą.
O tym wszystkim przeczytacie na łamach stycz-
niowego „Głosu Nowin”.

Początek roku to także cykliczne wydarzenia, 
w których uczestniczy cała społeczność gminy 
Sitkówka-Nowiny. Już po raz piąty odbył się Kon-
kurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 
„Kolęda płynie z wysokości”. Z roku na rok przy-
bywa jego uczestników, co świadczy o rosnącej 
randze konkursu. W tym roku wzięli w nim udział 
wykonawcy nie tylko z województwa święto-
krzyskiego, ale także spoza jego granic.

Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć 
Państwu samych satysfakcji w życiu prywatnym 
i zawodowym w rozpoczynającym się właśnie 
Nowym Roku. Niech spełnią się wszystkie Pań-
stwa plany i założenia.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny

Realizacja inwestycji
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Jeszcze w grudniu dokonano odbioru dokumentacji 
technicznej na zadania, które będą realizowane w naj-
bliżsyzm czasie.
Styczeń to okres intensywnych przygotowań do reali-
zacji inwestycji założonych w budżecie gminy na 2017r. 
Trwają postępowania przetargowe, m.in. dot. wyło-
nienia wykonawcy zadania „Budowa i przebudowa ko-
tłowni CO w Osiedlu Nowiny”.

Marta Herbergier

Autorem zdjęcia, jakie znalazło się na okładce stycznio-
wego „Głosu Nowin” jest Pani Katarzyna Doroszkiewicz.
Na co dzień Pani Katarzyna zajmuje się fotografią, a jej 
prace możecie zobaczyć na jej fanpage na Facebooku:
@KaDor.Photography. Pani Kasia jest również wolonta-
riuszem naszego nowińskiego schroniska i robi zdjęcia 
jego podopiecznym, by te mogły szybciej znaleźć swój 
dom.

Redakcja
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Z odwagą patrzymy w przyszłość
Po raz pierwszy od wielu 
lat budżet gminy Sitków-
ka-Nowiny przewiduje 
tak duże i ważne inwe-
stycje. O stan finansów 
gminy, dochody, wydatki 
i zaciągane kredyty za-
pytaliśmy Panią Joannę 
Młynarczyk-Kusińską – 
skarbnika gminy.

Budżet gminy przewiduje 
wydatkowanie ponad 20 

mln złotych na inwestycje. Nie przeraża to Pani? 
Joanna Młynarczyk-Kusińska: A dlaczego miałoby 
przerażać? Bardzo mnie to cieszy, że udało się aż tyle 
środków przeznaczyć na inwestycje. Trzeba podkreślić, 
iż w ciągu ostatnich 5 lat nie można było przeznaczyć 
na wydatki majątkowe nawet 14% wydatków ogółem. 
W okresie ostatnich 10 lat wydatki inwestycyjne nigdy 
nie wynosiły 30% wydatków ogółem. W 2017 r. planu-
jemy przeznaczyć 32% budżetu na wydatki majątkowe. 
Tegoroczny budżet jest wynikiem konsekwentnych 
działań przez ostatnie dwa lata. Znaczna redukcja wy-
datków bieżących oraz spłacenie zobowiązań miały na 
celu doprowadzenie do sytuacji, w której gmina będzie 
mogła pozwolić sobie na realizację ważnych inwestycji.

Ale przecież w budżecie przewiduje się zaciągnięcie 
kredytu na pokrycie deficytu …
J.M-K.: Tak. Ale trzeba zwrócić uwagę, że tak napraw-
dę jest to kredyt na realizację inwestycji, na które 

mamy już podpisane pre-umowy. Oznacza to, że po 
zakończeniu inwestycji uzyskamy refundację ponie-
sionych kosztów. De facto wartość podpisanych umów 
przewyższa wysokość zaciągniętego kredytu. Nie ma 
zetem powodu do niepokoju.

Czyli ten kredyt nie jest zagrożeniem dla budżetu?
J.M-K.: Budżet gminy Sitkówka-Nowiny jest budżetem 
bezpiecznym i stabilnym. Nawet w przypadku pełnego 
wykorzystania kredytu zadłużenie gminy wyniesie 23%, 
co nie niesie za sobą żadnego ryzyka. Przypomnieć na-
leży, że jeszcze w 2011 r. zadłużenie gminy wynosiło 
41%. Tak, jak wspomniałam wcześniej, ograniczenie 
wydatków bieżących z 95% do 68% pozwoliło na usta-
bilizowanie sytuacji finansowej gminy.

Porozmawiajmy zatem o wydatkach bieżących. Co się 
na nie składa?
J.M-K.: Podobnie, jak w przypadku innych gmin, naj-
większy wydatek stanowią koszty związane z oświatą 
i edukacją. To kwota niemal 19 mln. zł. Warto pod-
kreślić, że są one wyższe o 10 237 402,90 zł od kwo-
ty otrzymanej subwencji oświatowej, która wynosi 8 
392 358,00 zł. Oznacza to, że różnica ta jest pokrywana 
przez gminę Sitkówka-Nowiny. Innymi słowy - gmina 
dokłada ponad 10 mln zł do oświaty i edukacji. Kolej-
nym istotnym wydatkiem są wydatki związane z pomo-
cą społeczną. Kwota ponad 9 mln zł zostanie przezna-

czona przede wszystkim na świadczenia wychowawcze, 
rodzinne, alimentacyjne oraz zasiłki celowe i stałe. Nie-
mal 8 mln zł gmina przeznaczy na gospodarkę komunal-
ną i ochronę środowiska, przy czym podkreślić należy, 
że zawiera się w  tym kwota 5 mln zł na wydatki mająt-
kowe, czyli inwestycje. Do innych, istotnych wydatków 
należy zaliczyć drogi publiczne (6,4 mln) oraz kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego (6,3 mln).

Mówi Pani o oszczędnościach, ale wydatki bieżące są 
wyższe, niż w ubiegłym roku.
J.M-K.: Jest to wynikiem realizacji programu „500+”, na 
którego wysokość gmina akurat nie ma wpływu. Jest 
ona zależna od liczby osób uprawnionych do otrzyma-
nia świadczenia.
Pozostałe wydatki bieżące pozostają na tym samym po-
ziomie, co w roku poprzednim.

Porozmawiajmy zatem o tym, co bilansuje wydatki.
J.M-K.: Dochody tegorocznego budżetu gminy wyno-
szą 54,3 mln zł. Największe wpływy przynosi podatek 
od nieruchomości, który wynosi niemal 20 mln zł. Istot-
ne wpływy zapewniają także: subwencja oświatowa 
(8,4 mln), dotacje celowe z budżetu państwa (7,5 mln), 
podatek dochodowy (7,3 mln), wpływy z użytkowania 
mienia komunalnego (4,8 mln), a także wpływy z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej płacone przez przedsiębiorstwa 
działające w oparciu o prawo górnicze (3,5 mln).

Co było najważniejsze przy opracowywaniu budżetu 
na 2017 r.?
J.M-K.: Przede wszystkim gmina musi wywiązać się 
ze swoich zadań określonych m.in. w ustawie o finan-
sach publicznych. Stąd kwestią priorytetową stało się 
bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych oraz 
dowóz dzieci do szkół, zapewnienie funkcjonowania 
administracji samorządowej oraz innych jednostek 
organizacyjnych gminy realizujących zadania na rzecz 
mieszkańców, wsparcie dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. W tym wszystkim mu-
sieliśmy znaleźć fundusze na to, co zapewnia rozwój 
gminy, czyli realizację nowych i kontynuację rozpoczę-
tych zadań inwestycyjnych.

Czy jest to budżet, z którego mieszkańcy naszej gminy 
powinni być zadowoleni?
J.M-K.: Budżet gminy Sitkówka-Nowiny został skonstru-
owany z myślą o mieszkańcach i przede wszystkim dla 
nich. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji społecznych 
związanych zarówno z postulatami dotyczącymi re-
alizacji inwestycji, jak i codziennych działań gminy na 
rzecz lokalnej społeczności. Śmiało mogę powiedzieć, 
że jest to budżet realizujący oczekiwania mieszkańców 
w 100%. Jestem przekonana, że jego realizacja przyczy-
ni się do wzrostu poziomu ich życia i satysfakcji z miesz-
kania w naszej gminie.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Herbergier
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Grudniowa sesja Rady Gminy
Pod koniec grudnia nowińscy radni spotkali się, by za-
decydować o kierunku działań w 2017 r. Poza budże-
tem gminy przyjęto również szereg uchwał, których 
realizacja ma na celu poprawę komfortu życia miesz-
kańców.

Najważniejszą uchwałą podjętą w dniu 28 grudnia 2016 
r. była uchwała budżetowa na 2017 r. Zatwierdzono 
również uchwały o charakterze orgnizacyjnym, m.in. 
ustalono plan pracy Rady Gminy i poszczególnych ko-
misji, dokonano zmian w budżecie na 2016 r., a także 
przekazano nakłady inwestycyjne na rzecz Szkoły Pod-
stawowej w Nowinach.

O budżecie gminy na 2017 r. słów kilka
Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r. jest budże-
tem zrównoważonym i bezpiecznym. Jego główne za-
łożenia to: bieżące utrzymanie szkół, placówek oświa-
towych oraz dowóz dzieci do szkół, realizacja nowych 
i kontynuacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych, 
zapewnienie funkcjonowania administracji samorzą-
dowej oraz innych jednostek organizacyjnych gminy, 
pomoc społeczna dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, w tym organizacja prac interwen-
cyjnych dających możliwość zatrudnienia osobom bez-
robotnym. Budżet uwzględnia również realizację pozo-
stałych zadań gminy wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa – zarówno tych obowiązkowych, jak 
i fakultatywnych.
Dochody budżetu wynoszą 54,3 mln zł, a wydatki stano-

wią 63,5 mln zł. Deficyt w wysokości 9,2 mln zł zostanie 
pokryty kredytem i wolnymi środkami budżetowymi. 
Zaciągnięcie kredytu wynika z konieczności sfinanso-
wania inwestycji zaplanowanych do realizacji. Jednak 
na ich znaczną część zostały podpisane pre-umowy. 
Oznacza to, że po ich zakończeniu zostaną one dofinan-
sowane na zasadzie refundacji.

Budżet inwestycyjny
To pierwszy od wielu lat budżet gminy ukierunkowany 
przede wszystkim na inwestycje. Budżet zakłada ponad 
trzykrotnie większą kwotę środków na ich realizację, niż 
w każdym z ostatnich pięciu lat budżetowych. W 2017 
r. gmina przeznaczy na nie ponad 20 mln zł. W poprzed-

nich latach w tym zakresie wydatkowano kwoty nie-
przekraczające 6 mln zł rocznie.
Warto podkreślić, że na realizowane inwestycje gmina 
uzyskała dofinansowanie zewnętrzne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego. Łączna wartość dofinansowania wyniesie nie-
mal 12 mln zł.

Podczas głosowania nie było jednomyślności
Radni nie byli jednomyślni podczas głosowania.
11 osób opowiedziało się za przyjęciem uchwały budże-
towej, a czworo radnych wstrzymało się od głosu.
Głosującymi „za” byli: Zofia Duchniak, Renata Posłow-
ska, Michał Kurtek, Eugeniusz Czerwiak, Edyta Giemza, 
Waldemar Kasprzyk, Renata Krzysiek-Nowakowska, 
Robert Mularczyk, Artur Podczasiak, Zbigniew Pyk, Ma-
rian Wilk.
Od głosu wstrzymali się: Łukasz Gryń, Andrzej Kaspe-
rek,  Marcin Wojcieszyński, Małgorzata Wójtowicz.

Współpraca z powiatem kieleckim
Podczas grudniowej sesji radni podjęli decyzję o udzie-
leniu pomocy powiatowi kieleckiemu w związku z re-
alizacją przez niego inwestycji na terenie gminy.  Mają 
one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierow-
ców na drogach powiatowych. Dotacje wynoszą łącz-
nie 800.000 zł i zostaną przeznaczone na modernizację 
dróg powiatowych: nr 0278T w msc. Szewce, nr 0376T 
na działce 739 w msc. Kowala, nr 0377T w msc. Wola 
Murowana na odcinku od Oczyszczalni Ścieków do gra-
nicy Gminy Sitkówka-Nowiny. Przebudowane zostanie 
również skrzyżowanie drogi powiatowej nr 0377T na 
działce nr 352 (ul. Perłowa) z drogą gminną nr 377004T 
na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębie) w msc. Nowiny.

Inne uchwały podjęte na sesji 
Nowińscy radni zatwierdzili dokumenty opracowane 
przez działające w ostatnim czasie komisje. Uchwalono 
„Program rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2016-2013”, „Program polityki zdrowotnej dla miesz-
kańców Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2020” 
oraz „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii 
w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2017 rok”. Zmieniono 
również Statut GOPS w Nowinach oraz przekształcono 
SZPOZ w Nowinach w samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej, a także podjęto uchwałę o współ-
pracy gminy Sitkówka-Nowiny z miastem Bracław na 
Ukrainie.

W sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli: 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz, skarbnik  Joanna Mły-
narczyk-Kusińska, sekretarz Izabela Dziewięcka, za-
stępca wójta Łukasz Barwinek, radca prawny Janina 
Michalska, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Gościem 
podczas grudniowej sesji był wicestarosta powiatu kie-
leckiego Zenon Janus.

Marta Herbergier
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Gminę czekają wielkie inwestycje
O planach inwestycyjnych 
gminy Sitkówka-Nowiny 
na rok 2017 i kolejne lata 
rozmawiamy z wójtem 
Sebastianem Nowaczkie-
wiczem.

Co czeka gminę Sitkówka- 
Nowiny w nadchodzącym 
roku?
Sebastian Nowaczkie-
wicz: Nie jestem wróżbitą, 
ale jeżeli chodzi o dzia-

łania gminy, to przede wszystkim będą to inwestycje. 
Ostatnie dwa lata były okresem intensywnych przygoto-
wań do ich realizacji. Opracowaliśmy wiele dokumenta-
cji projektowych, sięgnęliśmy po fundusze zewnętrzne. 
Nadszedł czas by zaczać realizować nasze zamierzenia.

O jakich inwestycjach mówimy? 
S.N: W 2017 r. Gmina zamierza przeznaczyć w sumie 
ponad 20 mln zł na inwestycje jednoroczne, wieloletnie 
i dotacje celowe dla innych podmiotów sektora finan-
sów publicznych. Znaczną część środków przeznaczymy 
na budowę infrastruktury wod-kan oraz przebudowę 
dróg i chodników. To bieżące, pilne potrzeby sygnalizo-
wane przez mieszkańców i dlatego są one dla nas prio-
rytetem. 
Wśród innych, ważnych inwestycji należy wymienić 
rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury “Perła” w No-
winach. Dzięki tej inwestycji budynek zyska nowe, kom-
pleksowe funkcje społeczne,  kulturalne, edukacyjne, 
rekreacyjne i gospodarcze. Dobudowane zostanie 
skrzydło w kierunku trybun na stadionie. Znajdą się 
w nim pomieszczenia umożliwiające prowadzenie usług 
rekreacyjnych, a także sala wielofunkcyjna, biblioteka 
oraz zespół biurowo-administracyjny. Tej inwestycji to-
warzyszyć będą dwie mniejsze - przebudowa i remont 
klubu “ Miniaturka” wraz z zagospodarowaniem tere-
nów przyległych oraz przebudowa stadionu w Nowi-
nach obejmująca budowę bieżni oraz wymianę płyty 
boisk: głównego oraz bocznego.

Czy To wszystko zostanie zrealizowane już w tym roku?
S.N: Z pewnością nie. To duże inwestycje, nie sposób 
zrealizować je w ciągu kilku miesięcy. Jedno jest pewne 
- większość z nich na pewno w tym roku się rozpocznie.  
Mamy przygotowany komplet dokumentacji, obecnie 
opracowujemy postępowania przetargowe.

Czy na te inwestycje gmina uzyska dofinansowanie?
S.N: Część inwestycji zostało uwzględnione w “Pro-
gramie Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2016-2023”. Zamierzamy ubiegać się o ich dofinanso-
wanie z Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020  w ramach działania 6.5 
“Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, jednak 
nabór do tego konkursu jest przewidziany dopiero w III 
kwartale 2017 r. 

A jak z dofinansowaniem pozostałych inwestycji?

S.N: W ubiegłym roku podpisaliśmy pre-umowy w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kielec-
kiego Obszaru Funkcjonalnego. Zakres umów objął ter-
momodernizację budynków użyteczności publicznej, 
modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ścieżek 
rowerowych oraz budowę ścieżki edukacyjno-przyrod-
niczej. Łączna kwota dofinansowania przekracza 6 mln 
zł.  Warto podkreślić, że zadania objęte ww. umowami 
zostały już rozpoczęte - w ubiegłym roku zakończono 
I etap termomodernizacji budynku Gimnazjum w No-
winach. W tym roku zrealizujemy drugi etap termomo-
dernizacji szkoły, wymianę oświetlenia oraz budowę 
ścieżki rowerowej. Budowa ścieżki edukacyjno-przy-
rodniczej przewidziana jest w 2018 r. 

A co z przedsiębiorcami? 
S.N: Muszę przyznać, że, pomimo spełnienia wszelkich 
wymogów formalnych, przez blisko 1,5 roku nie otrzy-
maliśmy z Ministerstwa Gospodarki informacji potwier-
dzającej procedowanie wniosku o włączenie gminy do 
SSE Starachowice. Przypomnę, że kwestia dotyczy tere-
nu niemal 10 ha po byłej Fabryce Tlenku Glinu.
Nie czekając na decyzję Ministerstwa, gmina podjęła 
działania, by utworzyć tam tereny inwestycyjne. W ra-
mach procesu rewitalizacji zamierzamy uporządkować 
tereny poprzemysłowe w celu nadania im nowych 
funkcji gospodarczych. Część dokumentacji została już 
opracowana. Obecnie trwają prace nad dokumentacją 
dot. uzbrojenia w media oraz budową lub modernizacją 
układów komunikacyjnych. Warto dodać, że uporząd-
kowanie tego obszaru wpłynie pozytywnie na ochronę 
środowiska.

Na jakich inwestycjach szczególnie Panu zależy?
S.N: Tego nie da się określić w taki sposób. Tylko kom-
pleksowe działania pozwolą na doprowadzenie do sy-
tuacji, w której gmina stanie się atrakcyjna zarówno dla 
mieszkańców, przedsiębiorców, jak i turystów.  Mamy 
ogromny potencjał z uwagi na korzystne usytuowanie 
- trzeba to wykorzystać. Dlatego stworzyliśmy kilka pro-
gramów, które w całościowy sposób poruszają kwestię 
rozwoju gminy pod względem gospodarczym, społecz-
nym i turystycznym, uwzględniając w planowanych 
działaniach ochronę środowiska. Wśród nich należy 
wymienić: “Strategię Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny 
do 2025”, “Strategię Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014 – 2020”, 
„Program Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-
2020” czy, wspomniany już wcześniej, “Program Rewi-
talizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”.

Czego życzyć Panu w Nowym Roku?
S.N: Realizacji tych wszystkich inwestycji, o których roz-
mawialiśmy. Współpracy dla dobra mieszkańców. Po-
prawy jakości życia w gminie.

A prywatnie?
S.N: Więcej czasu dla mojej rodziny.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Herbergier
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Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
Uchwalenie budżetu gminy to jedno z najważniejszych 
i najtrudniejszych działań dla Rady Gminy w każdym 
roku. Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny nowińscy radni uchwalili budżet na 2017 rok. 
To budżet bezpieczny i realny do wykonania, a jedno-
cześnie zapewniący wzrost gospodarczy gminy.

Dotychczasowe oszczędności przynoszą rezultaty
Przez ostatnie dwa lata głównym zadaniem w zakresie 
realizacji budżetu gminy było ograniczenie wydatków 
bieżących oraz spłacenie zobowiązań z lat poprzednich. 
Z początkiem 2017 r. stan zobowiązań z tytułu kredy-
tów wyniesie 5,5 mln zł. To spadek z  41% do 11% bu-
dżetu Gminy w odniesieniu do roku 2011.  Dotychcza-
sowe działania pozwoliły na ustabilizowanie budżetu 
i przygotowanie się do wielomilionowych inwestycji, 
które czekają gminę w nadchodzących latach. A są one 
niebagatelne – łączna kwota wydatków na wieloletnie 
przedsięwzięcia majątkowe przekracza 48 mln zł.

Podstawy budżetu – dochody i wydatki
Po stronie dochodów tegorocznego budżetu gminy 
mamy 54,3 mln zł, a po stronie wydatków mamy kwotę 
63,5 mln zł. 

Po stronie dochodów znajdują się wpływy do budżetu 
z różnych źródeł. Najistotniejszym z nich jest podatek 
od nieruchomości, który wynosi niemal 20 mln zł. Istot-
ne wpływy zapewniają także: subwencja oświatowa 
(8,4 mln), dotacje celowe z budżetu państwa (7,5 mln), 
podatek dochodowy (7,3 mln), wpływy z użytkowania 
mienia komunalnego (4,8 mln), a także wpływy z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej płacone przez przedsiębiorstwa 
działające w oparciu o prawo górnicze (3,5 mln).
Wśród największych wydatków w budżecie gminy na-
leży wymienić wydatki związane z oświatą i edukacją 
(18,6 mln) oraz pomocą społeczną (9 mln). Wydatki 
na oświatę i edukację są wyższe o 10 237 402,90 zł od 
kwoty otrzymanej subwencji oświatowej, która wynosi 

8 392 358,00 zł. Oznacza to, że kwota ta zostanie po-
kryta z dochodów własnych Gminy. Do istotnych nale-
ży zaliczyć również wydatki na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska (7,7 mln), z czego ponad 5 mln zł 
to wydatki inwestycyjne, a 2,5 mln to zadania bieżące 
związane m.in. z utrzymaniem czystości, oświetleniem 
ulic i dróg czy  w gminie. Wydatki na realizacje robót 
publicznych i prac interwencyjnych zaplanowano na 
tym samym poziomie, co w ubiegłych latach, tj. 1,2 mln 
zł.
Do innych, istotnych wydatków należy zaliczyć drogi 
publiczne (6,4 mln) oraz kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego (6,3 mln). Warto podkreślić, że wśród wy-
datków bieżących nastąpił wzrost wyłącznie w związku 
z realizacją programu „500+”. Środki, jakie przeznaczy 
gmina na ten cel to 2,3 mln zł. Pozostałe wydatki bie-
żące pozostają na tym samym poziomie, co w roku po-
przednim. Prowadzona od dwóch lat polityka obniżania 
wydatków bieżących odnosi skutek. Dzięki temu gmina 
może pozwolić sobie na wielomilionowe inwestycje, 
których realizacja rozpocznie się już w najbliższym cza-
sie.

Gminę czekają duże zmiany

W 2017 r. gmina przeznaczy ponad 20 mln zł na inwe-
stycje. Na kwotę tą składają się inwestycje jednoroczne, 
środki na inwestycje wieloletnie oraz dotacje celowe 
przeznaczane dla innych podmiotów sektora finansów 
publicznych. Budżet gminy na rok 2017 zakłada ponad 
trzykrotnie większą kwotę środków na realizację inwe-
stycji, niż w każdym z ostatnich pięciu lat budżetowych.
W poprzednich latach rokrocznie wydatkowano kwoty 
nieprzekraczające 6 mln zł.
W 2017 r. w gminie ruszą największe inwestycje, m.in. 
rozbudowa Przedszkola Samorządowego im. Pluszowe-
go Misia w Nowinach, przebudowa budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła” czy rewitalizacja klubu osie-

Rys. 2: Struktura wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 
majątkowe w roku budżetowym 2017

Rys. 1: Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
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dlowego „Miniaturka”. Realizacja inwestycji jest przede 
wszystkim odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców 
w tym zakresie. Z tego powodu największe środki fi-
nansowe przeznaczono na budowę i modernizację dróg 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje 
wod-kan.

Dobra współpraca w trosce o mieszkańców
Gmina realizując zadania inwestycyjne podejmuje dzia-
łania związane z koniecznością wydatkowania środków 
finansowych w ramach dotacji celowych przeznaczo-
nych dla innych podmiotów sektora finansów publicz-
nych.  Współpraca ta dotyczy w szczególności powiatu 
kieleckiego, który jest zarządcą dróg na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny. Na inwestycje związane z moderniza-

cją dróg powiatowych w 2017 roku gmina Sitkówka-No-
winy przeznaczy ponad 800 tys. zł. Drugie tyle przekaże 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Perła” w Nowinach na 
modernizację zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni. Do-
posażone zostaną również Ochotnicze Straże Pożarne 
działające na terenie gminy - w remizach w Woli Muro-
wanej i w Kowali zostaną zmodernizowane kotłownie.
Łączna kwota dotacji celowych w 2017 r. wyniesie nie-
mal 1,7 mln zł.

Inwestycje z silnym wsparciem
Wymierne korzyści dla gminy Sitkówka-Nowiny przyno-
si uczestnictwo w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. 
Dzięki podpisanym pre-umowom w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych będzie możliwa reali-
zacja inwestycji przy uzyskaniu nawet 85% dofinanso-
wania ich wartości. Środki pozyskane na ten cel pozwolą 
na sfinalizowanie czterech zadań: termomodernizację 
dwóch budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach oraz budynek przy-
chodni w Sitkówce), modernizację oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, wykonanie 
ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z infrastrukturą, 
budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny. Łączna wartość dofinansowania na ww. in-
westycje wyniesie niemal 6,4 mln zł.
Jednocześnie dzięki funduszom Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała do-
finansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł na projekt pod 
nazwą „Nowe tereny inwestycyjne w gminie Sitkówka-
-Nowiny szansą na rozwój gminy i regionu”. Całkowita 
wartość zadania opiewa na kwotę przekraczającą 9 000 
000,00 zł.
Wszystkie powyższe inwestycje zostaną dofinansowa-
ne na zasadzie refundacji po ich zakończeniu. Oznacza 
to, ze na ich realizacje gmina będzie musiała zaciągnąć 
kredyt w 2017 roku. Pre-umowy zostały podpisane na 
łączną kwotę dofinansowania w latach 2017-2018 na 
około 12 mln zł.

Zrównoważony i bezpieczny budżet
Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r. jest budże-
tem bezpiecznym i realnym do wykonania. Do jego 
priorytetowych założeń należy zaliczyć bieżące utrzy-
manie szkół, placówek oświatowych oraz dowóz dzieci 
do szkół, realizację nowych i kontynuację rozpoczętych 
zadań inwestycyjnych, zapewnienie funkcjonowania 
administracji samorządowej oraz innych jednostek 
organizacyjnych gminy realizujących zadania na rzecz 
mieszkańców, pomoc społeczną dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, w tym organizację 
prac interwencyjnych dających możliwość zatrudnienia 
osobom bezrobotnym. Uwzględnia on również środki 
finansowe na pozostałe zadania gminy - zarówno obo-
wiązkowe, jak i fakultatywne.
Budżet gminy Sitkówka-Nowiny został skonstruowany 
z myślą o mieszkańcach i przede wszystkim dla nich. 
Jego realizacja przyczyni się do wzrostu poziomu ich ży-
cia i satysfakcji z mieszkania w naszej gminie.

wójt gminy  Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz

Rys. 3: Struktura wydatków na zadania inwestycyjne roczne 
w roku budżetowym 2017.

Rys. 4: Dotacje celowe dla innych podmiotów
sektora finansów publicznych w 2017 r.
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Seniorzy podsumowali projekt
W ostatnim czasie na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
Stowarzyszenie PROREW realizowało projekt “Rozwój 
to przyszłość”. Projekt był skierowany do 60 seniorów 
w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014–2020
Stowarzyszenie PROREW na realizację projektu pozy-
skało dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–
2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu 
życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 
aktywność społeczną i włączenie się osób starszych 
w życie lokalnej społeczności. Zakłada on praktyczne 
włączenie sektora organizacji pozarządowych do dzia-
łań służących zaangażowaniu seniorów, dzięki czemu 
Stowarzyszenie mogło złożyć wniosek o dofinansowa-
nie swojego projektu.
Jak podkreślają organizatorzy projektu - Anna i Mar-
cin Agatowscy, jego realizacja nie byłaby możliwa bez 
wsparcia ze strony władz gminy. - Dzięki bezpłatnemu 

udostępnieniu pomieszczeń na realizację zajęć dla se-
niorów, mieliśmy możliwość ich przeprowadzenia. - 
mówił Pan Marcin Agatowski, przekazując podziękowa-
nia wójtowi Sebastianowi Nowaczkiewiczowi.

Zajęcia edukacyjne i wycieczki krajoznawcze
W ramach przedsięwzięcia beneficjenci skorzystali 
z kursów języka angielskiego i niemieckiego, zajęć edu-
kacyjnych rozwijających umiejętności: dziennikarskie, 
filmowe, fotograficzne i plastyczne. O tym, czy okaza-
ły się one przydatne, będzie można przekonać się juz 
wkrótce. Organizatorzy planują wystawę prac stwozro-
nych rzez uczestnikó zajęć. 
Przez ostatnie kilka miesięcy seniorzy doskonalili zna-
jomość nowych technologii, poznawali swoje prawa, 
a także pogłębiali wiedzę z zakresu zdrowego żywienia 
i dietetyki czy zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 
Inicjatorzy projektu zadbali również o rozwój ruchowy 
osób starszych podczas specjalnych warsztatów rekre-
acyjno-zdrowotnych. Urozmaiceniem zajęć edukacyj-
nych były wycieczki - seniorzy odwiedzili m.in.Kraków 
i Warszawę oraz regularnie uczęszczali do teatru, kina 
czy filharmonii.
Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili ogromne zadowo-
lenie, podkreślając, że dzięki niemu mogli zintegrować 

się z innymi oraz zdobyć nowe doświadczenia.
- Nawet w wieku 60+ można nauczyć się posługiwać 
komputerem - mówili Anna i Piotr Adamczykowie, do-
dając, że dzięki projektowi kupili sobie laptop i zamie-
rzają czynnie z niego korzystać.

Nadszedł czas pożegnania
Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tak 
było i tym razem.
14 stycznia 2017 r. na stołówce ZSP w Nowinach uczest-
nicy projektu “Rozwój to przyszłość” podsumowali 
działania ostatnich miesięcy. Podkreślano, ze organi-
zacja takich programów jest bardzo ważna. Dzięki nim 
seniorzy na nowo odzyskują chę życia i znajdują radość 
w zwykłych, codziennych czynnościach. Pani Krystyna 
Janiec w imieniu wszytskich seniorów złożyła serdeczne 
podziękowania na ręce organizatorów, podkreślając, że 
to, czego seniorzy się nauczyli, zrobili i przeżyli dzięki 
nim, na zawsze pozostanie w ich sercach. Organizatorzy 
otrzymali własnoręcznie wykonane kwiaty i upominki. 
Nie obyło się bez chwil wzruszenia.

Wójt gminy Sebastian Nowaczkiewcz zapewnił, że to 
nie ostatni taki projekt w gminie. Kolejny wniosek o do-
finansowanie przedsięwzięcia został juz złożony, więc 
można liczyć na to, że już w maju ruszy kolejna edycja 
programu.

Marta Herbergier
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Otwarcie posterunku Policji w Nowinach
Od wielu miesięcy władze gminy Sitkówka-Nowiny 
zabiegały o przywrócenie posterunku policji w Nowi-
nach. Było to wyrazem troski o bezpieczeństwo miesz-
kańców i niosło za sobą chęć poprawienia jakości ich 
życia. 

Posterunek Policji w Nowinach zamknięto w 2012 r. 
Przez ostatnie pięć lat najbliższa siedziba Policji znajdo-
wała się w Chęcinach, gdzie zlokalizowany jest komisa-
riat Policji.
29 sierpnia 2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę in-
tencyjną w sprawie przywrócenia posterunku Policji 
na terenie gminy. Rozpoczęto starania w tym zakre-
sie, zwracając się o pomoc do komendantów Policji na 
wszystkich szczeblach administracyjnych, wojewody 
świętokrzyskiego i starosty kieleckiego.

Uroczystość otwarcia
18 stycznia 2017 r. uroczystego otwarcia posterunku 
Policji w Nowinach dokonał minister Mariusz Błasz-
czak. W uroczystości wzięli udział: zastępca komen-
danta głównego Policji nadinspektor Helena Michalak, 
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wicewoje-
woda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, I zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur 
Bielecki, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji 
w Kielcach: insp. Marek Przybyszewski, oraz insp. Ar-
tur Bednarek, ksiądz podpułkownik Grzegorz Kamiński 
kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w  
Kielcach, świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawi-
ciele służb mundurowych z całego województwa, a tak-
że władze gminy i jej mieszkańcy.

Młodzi bohaterowie
Podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak wrę-
czył odznaczenie “Młody Bohater” trzem chłopcom: 

Bartoszowi Nyga, Wiktorowi Przepiórze i Tomaszowi 
Stolarczykowi: 17-letnim mieszkańcom gminy Łopusz-
no. W październiku ubiegłego roku uratowali życie kie-
rowcy autobusu, który ucierpiał w wyniku wypadku ko-
munikacyjnego.

Posterunek w Nowinach
Posterunek w Nowinach podlega Komisariatowi w Chę-
cinach Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Jego kie-
rownictwo objął aspirant Paweł Grad. Na posterunku 
służy sześciu policjantów - trzy kobiety i trzech męż-
czyzn. Budynek jednostki znajduje się tuż obok Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny.

Kontakt z Posterunkiem:
Adres: ul. Białe Zagłębie 30, 26-052 Nowiny
tel: 041 349 36 83, fax:041 349 37 83
e-mail: policja@nowiny.com.pl

Marta Herbergier

Modernizacja drogi powiatowej w Woli Murowanej
Jeszcze w grudniu dokonano uroczystego otwarcia 
drogi powiatowej w miejscowości Wola Murowana 
w gminie Sitkówka-Nowiny. Inwestycja została reali-
zowana ze środków powiatu kieleckiego i gminy Sit-
kówka-Nowiny.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Droga powiatowa wraz z chodnikiem została wyre-
montowana na odcinku od remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli Murowanej do Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach. W ramach przedmiotowej inwestycji 
zrealizowano nowy dywanik asfaltowy o długości 1158 
metrów, wyregulowano zawory wodociągowe, włazy 
kanalizacyjne i wpusty uliczne oraz utwardzono mate-
riałem kamiennym pobocza. Wykonano jednostronny 
chodnik o długości 958 metrów z kostki brukowej beto-
nowej wraz ze zjazdami do posesji.
Dotychczasowa droga wraz z chodnikiem była eksplo-
atowana już niemal 20 lat. Była ona mocno sfatygowa-
na i wymagała gruntownej modernizacji. Po przepro-
wadzeniu inwestycji jest tu zdecydowanie bezpieczniej, 

a mieszkańcy nie muszą martwić się o komfort porusza-
nia się po chodniku czy jezdni.

To niejedyna wspólna inwestycja drogowa  w gminie
Warto podkreślić, że współpraca pomiędzy powiatem 
kieleckim a gminą Sitkówka-Nowiny w zakresie reali-
zacji inwestycji drogowych na terenie gminy układa się 
bardzo dobrze.
W 2016 r. gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczyła około 
800 tys. zł na dotacje celowe dla powiatu na inwesty-
cje drogowe: zmodernizowano drogę w Woli Murowa-
nej, a także wykonano odwodnienie dróg w Szewcach 
i Zgórsku. Taką samą kwotę na wsparcie powiatu kie-
leckiego gmina Sitkówka-Nowiny zamierza przeznaczyć 
w tym roku. Inwestycje obejmą modernizację dróg po-
wiatowych w msc. Szewce, Kowala, Wola Murowana 
na odcinku od Oczyszczalni Ścieków do granicy Gminy 
Sitkówka-Nowiny. Przebudowane zostanie również 
skrzyżowanie drogi powiatowej  (ul. Perłowa) z droga 
gimnną (ul. Białe Zagłębie) w msc. Nowiny.

Marta Herbergier
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V Konkurs Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Świątecznych w Nowinach

Już po raz piąty w gminie Sitkówka-Nowiny zorganizo-
wano Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecz-
nych „Kolęda płynie z wysokości”.

Konkurs jest kierowany w szczególności sdo przedszko-
li, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych oraz domów kultury. Jego celem jest pielę-
gnowanie tradycji, rozwijanie wrażliwości estetycznej 
dzieci i młodzieży oraz integracja środowisk lokalnych.
Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 150 wyko-
nawców – chórów, zespołów wokalnych, instrumenta-
listów i solistów z całego województwa świętokrzyskie-
go, a także spoza jego granic. Przez dwa dni w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbywały się 
eliminacje konkursowe. Jury w składzie: Lilia Kowalska, 
Łukasz Sobieraj, Marcin Sadko musiało podjąć bardzo 
trudną decyzję, gdyż artyści prezentowali niezwykle 
wysoki i wyrównany poziom artystyczny. 

Laureaci i nagrodzeni
Zwycięzcami V Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Świątecznych w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria I - klasy 0-3 szkół podstawowych: 
I miejsce - zespół Wesołe Nutki ze Szczucina
II miejsce - Ida Halska z Kielc
III miejsce - zespół Józefowe Kwiatki z Kielc
wyróżnienia: Gabriela Chrząszcz z Kielc, Maciej Sońta, 
Adam Bulski z Kielc

Kategoria II - klasy 4-6 szkół podstawowych
I miejsce - zespół Królewiaczki z Królewca

II miejsce - Tymon Margowniczy ze Starachowic
III miejsce - Karolina Kuttles z Kielc
wyróżnienia: Kinga Pilśniak z Kielc, zespół Solfeggio 
z Ostrowca Świętokrzyskiego

Kategoria III - klasy gimnazjalne:
I miejsce - chór Kantylena z Makowca
II miejsce - zespół Chichoty z Bielin
III miejsce - chór Cle de Sol ze Szczucina
wyróżnienia: Urszula Szumska z Kielc, zespół Trele 
Morele Rock Band z Nowej Słupi, Natalia Wawrzyńska 
z Małogoszcza

Kategoria IV - klasy ponadgimnazjalne
oraz soliści starsi:
I miejsce - Barbara Winkler z Kielc
II miejsce - Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta z Nowin
III miejsce - Karolina Szeleś ze Staszowa
wyróżnienia: Kornelia Kanclerz z Kielc, Julia Sołtyk 
z Kielc

Kategoria V - chóry i zespoły starsze:
I miejsce - chór Kamerton ze Starachowic
II miejsce - zespół śpiewaczy Bolechowiczanie
III miejsce - chór parafii Jana Chrzciciela z Kielc
wyróżnienia: chór Nicolaus z Lisowa, zespół śpiewaczy 
Optymiści z Bukowej, zespół A Capella  z Kielc.

Nagrodę specjalną dla zespołu Trele Morele Rock Band 
z Nowej Słupi przyznało Świętokrzyskie Centrum Do-
skonalenia Zawodowego.
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Nowińscy artyści zostali wyróżnieni
Warto podkreślić, że wśród wyróżnionych artystów zna-
leźli się przedstawiciele gminy Sitkówka-Nowiny. Zespół 
ludowy „Bolechowiczanie” zajął II miejsce w kategorii: 
chóry i zespoły starsze, a Gminno-Szkolna Orkiestra 
Dęta z Nowin II miejsce w kategorii: klasy ponadgimna-
zjalne oraz soliści starsi.
W konkursie wzięły udział również zespoły śpiewacze: 
„Bolechowiczanie” oraz „Szewczanki”, a także Sabina 
Szewczyk, Aleksandra Matysik i Małgorzata Skrzypczyk, 
Damian Giełżecki, Piotr Kurtek, Julia Dłubak, Anna Ku-
sińska, Melania Szymkiewicz, Sylwia Lasota, Wiktoria 
Basiak, Alicja Piotrowska, Sylwia Bartkiewicz.

Koncert laureatów zgromadził tłumy
Koncert finałowy odbył się w kościele p.w. Chrystusa 
Odkupiciela.  Zgromadził on prawdziwe tłumy: wśród 
publiczności znaleźli się nie tylko najbliżsi i przyjaciele 

Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgórsku. Z kolei 
nowińscy radni na aukcję przekazali obraz.

Na scenie powiatu
Koncert rozpoczęli sygnaliści myśliwscy z Zagnańska. 
Poza naszymi wykonawcami na scenie powiatu kie-
leckiego wystąpili soliści i zespoły szkolne: Magdalena 
Zdeb z Chęcin, Wiktoria Mazur z Łopuszna, Iga Będkow-
skiej z Tumlina oraz zespoły ludowe: Kapela Henryka 
Janusa z Bęczkowa, Zespół Pieśni i Tańca Wierna Rzeka 
oraz Zespół Śpiewaczy „Śwarne Kakonianki” z gminy 
Bieliny.
Wśród uczestników imprezy na scenie powiatu kielec-
kiego nie zabrakło radnych powiatu, wójtów i radnych 
z okolicznych gmin oraz znanych artystów. Z gminy Sit-
kówka-Nowiny można było zobaczyć, aktywnie uczest-
niczących w licytacjach: wójta Sebastiana Nowaczkiewi-
cza, zastępcę wójta Łukasza Barwinka, przewodniczącą 
Rady Gminy Zofię Duchniak, radną Edytę Giemzę oraz 
radnego Michała Kurtka.
Dzięki licytacjom udało się zebrać 17 405 zł.
W całym województwie świętokrzyskim zebrano aż
1 milion 846 tysięcy 616 złotych. To rekord w całej hi-
storii finałów Orkiestry w naszym regionie.

Marta Herbergier

Jak co roku, gmina Sitkówka-Nowiny wsparła Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Już po raz 25 tysiące osób w całym kraju zebrało się, by 
nieść pomoc i wspierać potrzebujących. Zebrane w tym 
roku środki finansowe przeznaczone będą na ratowa-
nie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej 
seniorom.

Zaangażowani w niesienie pomocy
Wśród wolontariuszy, darczyńców i wspierających nie 
mogło zabraknąć przedstawicieli naszej gminy. Włączyli 
się oni do akcji organizowanej przez powiat kielecki.
15 stycznia 2017 r. na scenie D.T. „Puchatek” w Kielcach 
wystąpili nowińscy artyści. W bloku młodzieżowym za-
śpiewała, pochodząca z Nowin, Justyna Wypych oraz 
zespół wokalny „Tu i Teraz” pod kierunkiem Alicji Laso-
ty.
Zespół ludowy „Szewczanki” przekazał na licytację droż-
dżówki, a zespół obrzędowy „Kowalanki” - drożdżówki 
i piękne kwiaty z krepiny. Fanty przekazali również wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz oraz jego zastępca Łu-
kasz Barwinek – był to pióro i długopis z herbem gminy 
Sitkówka-Nowiny oraz witraże wykonany przez uczest-

występujących oraz mieszkańcy gminy, ale również za-
proszeni goście.
Laureaci konkursu zaśpiewali najpiękniejsze kolędy i pa-
storałki, wprowadzając zebranych gości w podniosłą at-
mosferę. Nie zabrakło chwil wzruszenia i prawdziwych 
radości podczas wręczania nagród. Na zakończenie 
konkursu jego uczestnicy wspólnie zaśpiewali kolędę 
„Bóg się rodzi”.
Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowinach pod patronatem wójta gminy Sit-
kówka Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza, marszałka 
województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, sta-
rosty powiatu kieleckiego Michała Godowskiego, świę-
tokrzyskiego kuratora oświaty Kazimierza Mądzika oraz 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Patronat medialny nad konkursem objęła Gazeta „Echo 
Dnia”, Radio eM Kielce, oraz Radio Kielce.

Marta Herbergier
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Kolędy zabrzmiały na Świętym Krzyżu

Chór „Nowina” uczestniczył w X Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek w Zagnańsku

Koncert Kolęd w Kościele Garnizonowym

15 stycznia 2017 r. Chór „NOWINA” pod  kierunkiem  
dyrygenta  Krzysztofa  Jończyka  uczestniczył w X-Jubile-
uszowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbył się 
w Kościele Parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zagnańsku. W przeglądzie uczestniczyły chóry z ca-
łego powiatu kieleckiego. Każdy z wykonawców, zgod-
nie z regulaminem, wykonał po dwa utwory. Chórzyści 
z Nowin wykonał utwory pt.  „Narodził się Jezus Chry-
stus” oraz „Wśród nocnej ciszy”. Wszyscy wykonawcy 
otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe dyplomy 
i statuetki.  Na zakończenie koncertu uczestnicy kon-
kursu utworzyli jeden bardzo duży i pięknie brzmiący 
chór. Wspólnie odśpiewana kolęda pt. „Tryumfy króla 
niebieskiego” wywołała łzy wzruszenia wśród słuchaczy 
i wykonawców. Serdecznie dziękujemy organizatorom 
za możliwość wzięcia udziału w konkursie.

Krystyna Janiec

Zespół ludowy „Bolechowiczanie” oraz zespół obrzędo-
wy „Kowalanki” 22 stycznia 2017 r. wzięli udział w Kon-
cercie Kolęd. Został on zorganizowany w Kościele Gar-
nizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach.
W koncercie wzięło udział osiem zespołów folklory-
stycznych z województwa świętokrzyskiego.
Artyści dostarczyli widowni niezapomnianych chwil, 
wykonując najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Tego samego dnia w Centrum Kultury w Jędrzejowie 
odbyły się eliminacje rejonowe do XXIV Świętokrzyskie-
go Konkursu Kolęd i Pastorałek. Wzięły w nim udział 
wszystkie zespoły ludowe z terenu gminy oraz chór 
„Nowina”.

Marta Herbergier

6 stycznia 2017r., w uroczystość Objawienia Pańskiego, 
powszechnie nazywanego Świętem Trzech Króli, w Ba-
zylice Mniejszej na Świętym Krzyżu odbył się Koncert 
Kolęd. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znalazł 
się Zespół Obrzędowy „Kowalanki”.
W czasie koncertu rozbrzmiały kolędy tradycyjne oraz 
pastorałki w wykonaniu zespołów, solistów oraz soli-
stów instrumentalistów z gmin Bieliny i Nowa Słupia. 
W koncercie uczestniczył również Zespół Dęty GOK Do-
brzeń Wielki.
W finale Koncertu Kolęd wszyscy jego uczestnicy oraz 
obecna w kościele widownia wspólnie wykonali kolędę 
„Dzisiaj w Betlejem”.

Marta Herbergier
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Z wizytą w Schronisku dla zwierząt w Nowinach
Choć sami mają zwierzęta w domu, nierzadko poma-
gają też bezdomnym psom i kotom. W grudniu 2016 
r. wspólnie zorganizowali akcję „Świąteczna paka dla 
bezdomniaka” w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Zofia Duchniak, Edyta Giemza, Sebastian Nowaczkie-
wicz oraz Łukasz Barwinek przez cały grudzień zbierali 
artykuły dla zwierząt: karmę, koce, zabawki. Podarki 
zebrane wśród mieszkańców gminy zawieźli do Schro-
niska w Nowinach licząc na to, że choć w ten sposób 
pomogą najbardziej potrzebującym czworonogom.

W schronisku obecnie przebywa ok. 60-70 zwierząt. Są 
one szczepione, odpchlone, odrobaczone, kastrowane, 
sterylizowane oraz czipowane. W schronisku działają 
wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami oraz po-
dejmują działania w celi ich adopcji.

Warto przy okazji podkreślić, że sterylizacja i kastracja 
psów i kotów, których opiekunowie są mieszkańca-
mi naszej gminy, są bezpłatne i odbywają się na koszt 

gminy Sitkówka-Nowiny. Podobnie jest z czipowaniem 
psów. Aby dokonać któregokolwiek z zabiegów, wystar-
czy zgłosić się do Urzędu Gminy i wypełnić właściwy 
wniosek.

Marta Herbergier

Polityka zdrowotna dla mieszkańców gminy
Rada Gminy Sitkówka-Nowiny zatwierdziła „Program 
polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Sitków-
ka-Nowiny na lata 2017 – 2020”.
Jest to dokument mający na celu zoptymalizowanie 
świadczeń leczniczych i programów profilaktycznych 
wynikających z potrzeb mieszkańców gminy Sitków-
ka-Nowiny.

Gmina Sitkówka-Nowiny dokłada wszelkich starań, aby 
zapewnić mieszkańcom dostęp do bezpłatnej służby 
zdrowia na jak najwyższym poziomie. Podejmuje ona 
szereg działań mających na celu rozpoznanie potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców oraz zazna-
jomienie ich z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz 
ich skutkami.
Do takich działań należą inicjatywy otwartych dni służ-
by zdrowia w zakresie schorzeń diabetologicznych, en-
dokrynologicznych, pulmonologicznych. Wykonywane 
są bezpłatne badania diagnostyki laboratoryjnej w za-
kresie TSH, oznaczenia poziomu cukru, morfologii itp. 
Mieszkańcy korzystają z bezpłatnych badań słuchu czy 
wzroku.

Czym jest Program polityki zdrowotnej?

Zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych poprzez wprowadzenie skoordyno-
wanej opieki nad pacjentem, działania profilaktyczne, a 
także rozbudowa oraz doposażenie Przychodni Nowiny 
są istotnym elementem „Programu Rewitalizacji Gminy 
Sitkówka-Nowiny na lata 2016 – 2023”.
Na grudniowej sesji Rada Gminy Sitkówka-Nowiny 
przyjęła „Program polityki zdrowotnej dla mieszkań-
ców gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017 – 2020”. 

Dotyczy on w szczególności ważnych zjawisk epidemio-
logicznych oraz innych istotnych problemów zdrowot-
nych mieszkańców gminy, a także wdrażania nowych 
procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.  
W wyniku przeprowadzenia analizy tych zjawisk możli-
we jest proponowanie świadczeń leczniczych i progra-
mów profilaktycznych wynikających z rozeznanych po-
trzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. 
Podejmowane będą również działania informacyjne, 
mające na celu zapoznanie mieszkańców z czynnikami 
ryzyka, czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich 
skutkami.

Zakres Programu

Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy 
Sitkówka – Nowiny obejmuje:
• Program szczepień przeciwko pneumokokom;
• Program szczepień przeciwko meningokokom typ. C 
• Program szczepień przeciwko ospie;
• Program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV);
• Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców 
powyżej 55 roku życia;  
• Program profilaktyki schorzeń neurologicznych;
• Program profilaktyki chorób układu krążenia;
• Program zmniejszania otyłości i jej powikłań.

Program polityki zdrowotnej będzie realizowany w la-
tach 2017 – 2020.

Marta Herbergier
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Dbajmy o czyste powietrze
W ostatnim czasie zewsząd docierają do nas wiado-
mości o przekroczonych normach poziomu pyłu zawie-
szonego w powietrzu na terenie całej Polski. Bardzo 
niskie temperatury, wzmożona częstotliwość palenia 
w piecach węglem, miałem, a w najgorszym przypad-
ku odpadami, wpływają na duże stężenie pyłu PM10 
i PM2,5, a także innych związków chemicznych, które 
są szkodliwe dla naszego zdrowia. Sytuacja ta nie omi-
nęła również gminy Sitkówka-Nowiny – zdarzały się 
dni, gdy wartość PM10 przekraczała 250 μg/m3.

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych 
rozmiarach średnicy ziaren - do 10 mikrometrów. Ziar-
na są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głę-
boko do płuc. Główną przyczyną takiego zjawiska jest 
spalanie węgla i duży ruch samochodowy. Najwięcej 
zanieczyszczeń emituje jednak spalanie w domowych 
piecach śmieci i miału węglowego.

Co sądzą o tym mieszkańcy?
Badania przeprowadzone w województwie świętokrzy-
skim wykazują, że blisko połowa jego mieszkańców 
uważa, że czystość powietrza jest bardzo ważna. Nie-
stety, według odpowiedzi ankietowanych - 70% miesz-
kańców regionu nie robi nic, by poprawić jego jakość. 
Co gorsza - 25% mieszkańców województwa święto-
krzyskiego uważa, że palenie śmieci w piecu nie jest 
źródłem smogu, a co piąty mieszkaniec uważa to za for-
mę oszczędności i przejaw gospodarności.

Kto jest temu winien?
Zanieczyszczenie powietrza znacząco nasila się w sezo-
nie jesienno-zimowym, kiedy uruchamiamy domowe 
kotłownie, ogrzewając nasze domy. To właśnie dym 
z kominów najbardziej zanieczyszcza powietrze.
Wydajność energetyczna spalanych śmieci jest niedu-
ża. Spalamy je w niskich temperaturach, co powoduje 
dostawianie się do powietrza tlenku węgla, rakotwór-
czego formaldehydu, metali ciężkich, dwutlenku siarki, 
chlorowodoru i cyjanowodoru, a w efekcie kwasu siar-
kowego, solnego i trującego kwasu pruskiego.
Spalanie wilgotnych odpadów źle wpływa również na 
instalację grzewczą. Powoduje zatykanie przewodów 
kominowych mokrą sadzą. Wnętrze pieca okleja twar-
da skorupa, zakłócając wentylację, co powoduje, że 
spada wydajność spalania. Niedrożny komin może po-
wodować cofanie się spalin. Konsekwencje tego mogą 
być tragiczne - zatrucie tlenkiem węgla może doprowa-
dzić nawet do śmierci.

Niszczymy nasze zdrowie
Ekolodzy i lekarze alarmują - spalając śmieci w domo-
wych piecach uwalniamy do atmosfery ogromne ilości 
szkodliwych substancji. Przez to niszczymy nasze zdro-
wie. Kaszel, duszności i choroby skóry to najmniejsze 
dolegliwości, jakie mogą nas spotkać. Najgorsze jest 
jednak długofalowe działanie rakotwórczych i toksycz-
nych związków chemicznych, które powstają podczas 
spalania tworzyw sztucznych. Trujące dioksyny uszka-
dzają komórki narządów wewnętrznych, co po latach 

może powodować choroby nowotworowe.

Jak można zapobiegać?
Złe nawyki w paleniu węglem i drewnem są nieekono-
miczne i szkodzą środowisku.
Przyczyną uciążliwego dymu jest przede wszystkim nie-
odpowiedni sposób palenia. Za dym płacimy około 30% 
wartości paliwa. Aby temu zapobiec, należy zastosować 
się do kilku wskazówek. 
• Przede wszystkim należy zrezygnować ze spalania od-
padów. Spalając prawidłowo węgiel, drewno, miał, pe-
let, ekogroszek i oraz inne paliwa stałe nie zaszkodzimy 
sobie tak, jak robimy to, wrzucając do pieca odpady.
• Zamiast spalać drewno drzew iglastych, które jest 
bardzo żywiczne i produkuje smolisty dym, wybierajmy 
drewno drzew liściastych.
• Dbajmy o drożność i dobry stan techniczny kominów, 
a także o szczelność pieca i reszty instalacji grzewczej.
• Starajmy się nie dosypywać zbyt dużych ilości opału, 
gdyż powoduje to zduszanie żaru. Nagły spadek tem-
peratury i nadmiar wsadu blokujący dopływ powietrza 
powodują gwałtowny wzrost zadymienia. Gazy powsta-
łe w trakcie spalania nie dopalają się, bo temperatu-
ra u góry pieca jest zbyt niska. W ten sposób tracimy 
cenne kalorie. W piecach zasypowych górnego spalania 
warto wypróbować sposób rozpalania „od góry”, ewen-
tualnie palić tzw. „sposobem kroczącym”, a najlepiej za-
inwestować w wymianę pieca na bardziej ekonomiczny 
i nowoczesny, a  tym samym - ekologiczny.

Działania gminy
Gmina Sitkówka-Nowiny, mając na względzie dobro 
mieszkańców, podejmuje szereg działań zmierzających 
do poprawy jakości powietrza m.in. poprzez:
• opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który 
ujmuje szeroki zakres działań proekologicznych w róż-
nych dziedzinach m.in. gospodarki, włącznie z budow-
nictwem mieszkaniowym, usługami i handlem, produk-
cją, transportem publicznym i prywatnym, gospodarki 
odpadami, zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa;
• udzielania przez Gminę dotacji celowej na wymianę 
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczysz-
czeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 
w wysokości do 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej, 
niż 50% kosztów przedsięwzięcia;
• podjęcie działań o uzyskanie dofinansowania w ra-
mach RPO do 70% kosztów budowy odnawialnych źró-
deł energii na obiektach prywatnych (ogniwa fotowol-
taiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła);
• edukację ekologiczną skierowaną do mieszkańców, 
zwracającą uwagę m.in. jak należy postępować z odpa-
dami oraz uświadamiającą społeczność lokalną, iż spa-
lanie śmieci w piecach domowych uwalnia do atmos-
fery ogromne ilości szkodliwych substancji, które maja 
negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowiska;
• etapowe wykonywanie sieci gazociągowej, zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców gminy, której inwesto-
rem jest PSG - Zakład Gazowniczy w Kielcach.

Redakcja



GŁOS NOWIN • STYCZEŃ 2017

15

Dofinansowanie pieców
Gmina Sitkówka-Nowiny podejmuje szeroko zakrojo-
ne działania na rzecz ochrony środowiska.
Przyjęty w 2016 r.  Program Gospodarki Niskoemisyj-
nej ma na celu  ograniczenie emisji, poprawę efek-
tywności gospodarki oraz zwiększenie ilości energii 
z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Sitkówka-No-
winy. Ma on wpływ na lokalną gospodarkę ekologicz-
ną i energetyczną.

Nowy program gminy skierowany do mieszkańców
Jednym z celów przyjętego Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej jest realizacja działań prowadzących do ob-
niżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wy-
mianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz 
pieców węglowych na nowoczesne urządzenia grzew-
cze. Jest to szczególnie istotne z uwagi na przekroczone 
normy stężenia pyłów w powietrzu na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny w ostatnim czasie.

Podczas grudniowej sesji Rada Gminy określiła zasady 
udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła 
w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza. 
Przyjęcie programu ma na celu finansowe wsparcie 
mieszkańców przez gminę w tym zakresie.
Dofinansowanie obejmuje wymianę środków ciepła 
z paliwa stałego na nowe w budynkach mieszkalnych 
w nieruchomościach położonych na terenie gminy Sit-
kówka-Nowiny. Programem objęta jest również insta-
lacja środków ciepła w nowo budowanych budynkach 
mieszkalnych.
Środki finansowe na ten cel pochodzą z opłat za korzy-
stanie ze środowiska i kar pieniężnych wymierzanych 
w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska, a także 
środków budżetu gminy.

Jakie warunki należy spełnić?
Dotacja obejmuje przedsięwzięcia wykonane po dniu 
wejścia w życie Uchwały, czyli nie wcześniej, niż 14 dni 
po ogłoszeniu Uchwały w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
Dotacja może być przeznaczona na:
• zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasila-
nego gazem,
• budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymia-
ny pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem 
stałym na piec zasilany gazem.
UWAGA: dotacją mogą zostać objęte wyłącznie fa-
brycznie nowe urządzenia i materiały, które posiadają 
co najmniej 2-letnią gwarancję.

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

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji. 
Oznacza to, że mieszkaniec może otrzymać środki fi-
nansowe po złożeniu wniosku i zakończeniu inwestycji. 
Dotacja nie może przekroczyć kwoty 3000,00 zł brutto, 
jednak nie więcej, niż 50% kosztów całego przedsię-
wzięcia.

O szczegółowych zasadach rozliczenia projektu i nabo-
rze wniosków poinformujemy Państwa w najbliższym 
czasie.

Marta Herbergier

Nabór na dofinansowanie budowy OZE
zakończony
Zakończono nabór do programu dofinansowania bu-
dowy Odnawialnych Źródeł Energii na terenach pry-
watnych.

W ramach programu będzie można uzyskać dofinanso-
wanie nawet do 70% wysokości kosztów budowanych 
źródeł energii na obiektach prywatnych. Program de-
dykowany jest w szczególności osobom prywatnym, 
chcącym zamontować na swoich posesjach ogniwa 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła. 
Działania te przyczynią się przede wszystkim do popra-
wy stanu środowiska naturalnego, a także pozwolą na 
obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w go-
spodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie 
naszej gminy.
W listopadzie i grudniu na terenie całej gminy Sitków-
ka-Nowiny odbyto szereg spotkań mających na celu po-
informowanie mieszkańców o mozliwości uczestnictwa 
w projekcie. Informacje te były przekazywan również za 
pośrednictwem strony internetowej gminy oraz jej fan-

page na Facebooku.
Nabór  do programu trwał do 5 stycznia 2017r. Chęć 
udziału w nim zgłosiło ponad 150 osób. Mieszkańcy 
wypełniali ankiety uczestnictwa w projekcie, a następ-
nie zawierali umowy na wykonanie inspekcji terenowej 
technicznych możliwości budowy źródła OZE, pozwala-
jącej określić rodzaj i moc instalacji OZE. Trwały one do 
końca stycznia br. i były realizowane przez firmę DOEKO 
GROUP.
Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych. Po uzyskaniu dofinansowania Gmi-
na zajmie się wdrożeniem projektu, tj. budową OZE 
u mieszkańców, którzy zakwalifikowali się do projektu. 
Przewidywany termin realizacji zadania to pierwszy 
kwartał 2018 r.

Marta Herbergier
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Informacja dot. świadczeń rodzinnych

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian 
mających wpływ na prawo do świadczeń:

- wychowawczych (500+),
- rodzinnych,
- z funduszu alimentacyjnego,

są Państwo zobowiązani do poinformowania o tym 
organ wypłacający świadczenie. Oznacza to, że oso-
ba uprawniona do przyjęcia świadczenia winna w jak 
najkrótszym czasie bezpośrednio lub pisemnie poin-
formować o zaistniałej sytuacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowi-
nach przypomina, że w  przypadku wystąpienia zmian  
takich jak:

- zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata do-
chodu,
- wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej 
Polskiej,
- innych zmian mających wpływ na prawo do świadcze-
nia wychowawczego, rodzinnego lub świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego,

osoba uprawniona do świadczenia jest obowiązana do 
niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłaca-
jącego świadczenie.

Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu spowo-
dowaną:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobot-
nych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej,
- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospo-
darczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumie-
niu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015 r. poz. 584 

z późn.zm.),
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilita-
cyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 
po utracie zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 
w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 
świadczeń lub utratą świadczeń  pieniężnych wypłaca-
nych,
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów 
w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świad-
czeń alimentacyjnych,
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa 
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 
200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkol-
nictwie wyższym  (Dz.U. 2012r. poz.572 z późn.zm.).

Za uzyskanie dochodu uznaje się uzyskanie dochodu 
spowodowane:

- zakończeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bez-
robotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadcze-
nia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej 
lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawie-
szenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia reha-
bilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługują-
cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa 
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego 
w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzące-
go postępowanie w sprawie w/w świadczeń  o zmia-
nach, o których mowa powyżej, może skutkować 
powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, 
a w konsekwencji - koniecznością jego zwrotu wraz  
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy 
GOPS zwracają się z prośbą o kontakt bezpośredni lub 
telefoniczny (41 347 50 42) w celu ich wyjaśnienia.

Agata Bojnowska
Ewelina Styczeń

Agnieszka Markowicz
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Pogorzelcy dziękują za pomoc
firmy, w której pracuje moja żona, a także Stowarzysze-
nia „Między Rajem a Piekłem” i wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy nam pomogli - dziękuje Pan Dariusz z po-
szkodowanej rodziny.
Obecnie dom ma już dach - naprawiono więźbę dacho-
wą oraz wymieniono blachę. W tym roku, jeśli środki 
finansowe pozwolą, rodzina zamierza wstawić nowe 
okna. - Do ponownego zamieszkania w domu jeszcze 
daleko. Okazało się, że musimy wymienić wszystkie in-
stalacje i zrobić wylewki. Jesteśmy jednak dobrej myśli 
i liczymy, że powoli jakoś uda nam się znów zamieszkać 
w domu - mówi Pan Dariusz.
W imieniu Pana Dariusza i jego rodziny oraz wójta gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza skła-
damy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy 
pomogli w potrzebie i przekazali darowiznę dla rodziny 
poszkodowanej w sierpniowym pożarze w Szewcach.

Marta Herbergier 

Setki osób włączyło się do akcji pomocy rodzinie, któ-
rej dom spłonął 3 sierpnia  2016 r. w Szewcach.

Przymnijmy: 3 sierpnia około godz. 20.30 doszło do po-
żaru w Szewcach. Ogień gasiło dziesięć jednostek stra-
żackich, w tym dwie jednostki OSP Kowala, jednostki 
OSP z Szewc, Woli Murowanej i Rykoszyna oraz cztery 
jednostki z PSP z Kielc. Gaszenie pożaru trwało kilka go-
dzin.
Całkowicie spłonęła stodoła, a budynek mieszkalny 
ucierpiał w znacznym stopniu. Straty zostały oszaco-
wane na ponad 110 tys. zł. Do najpilniejszych potrzeb 
należały: wymiana dachu, konstrukcji oraz okien w bu-
dynku mieszkalnym.
Gmina niezwłocznie przystąpiła do akcji pomocy, za-
pewniając rodzinie kontenery mieszkalne oraz pomoc 
pracowników interwencyjnych, którzy uprzątali teren. 
Ogłoszono akcję pomocy rodzinie, początkowo pro-
wadzonej przez gminę, później realizowanej przez Sto-
warzyszenie „Między Rajem a Piekłem”. - Widok, jaki 
zobaczyłem po przyjechaniu na miejsce pożaru, był na-
prawdę przygnębiający - mówi zastępca wójta Łukasz 
Barwinek. - Podjęliśmy wszelkie możliwe kroki, by po-
móc poszkodowanej rodzinie - dodaje.
Pomocy finansowej udzielił powiat kielecki oraz gmina 
Sitkówka-Nowiny przekazując dotacje celowe w łącz-
nej wysokości 9000 zł. Stowarzyszenie „Między Rajem 
a Piekłem” zebrało niemal 4000 zł, za które zakupiło 
blachę na dach oraz właz dachowy.
- Pragnę serdecznie podziękować wójtowi gminy Seba-
stianowi Nowaczkiewiczowi oraz jego pracownikom za 
natychmiastową pomoc i okazane wsparcie. Składam 
również podziękowania na ręce mojej najbliższej ro-
dziny oraz pracowników firmy „Sopro” i pracowników 

Adopcje zwierząt
Zwierzęta ze schroniska potrzebują naszego wsparcia. Decydując się na psa w domu, zastanówmy sie, czy, zamiast 
kupować psa, nie zaadoptować psa ze schroniska.
Zwierzęta ze schroniska w Nowinach są odrobaczone, odpchlone, znakowane chipem, zaszczepione przeciw
wściekliźnie i chorobom zakaźnym, wykastrowane/wysterylizowane.
Pamiętajmy: „Ratując jednego psa, nie zmienimy świata, ale świat zmieni się dla tego jednego psa.”
Mój
Piękny kawaler, ma ok. 3 lata i waży 25 kg. Mimo silnej 
postury jest bardzo łagodny i przyjacielski. Pięknie cho-
dzi na smyczy i wspaniale dogaduje się z opiekunami. 
Przy pierwszym kontakcie bywa nieśmiały, jednak to 
się szybko zmienia po poświęceniu mu odrobiny uwagi. 
Wtedy zaczyna wyczekiwać na kolejny spacer i smako-
łyk. Nowy właściciel Moja na pewno będzie zachwyco-
ny jego spokojnym i miłym usposobieniem. Dając mu 
miejsce w swojej rodzinie zyska wiernego i oddanego 
przyjaciela na całe życie.

Wolontariusze ze Schroniska w Nowinach

Miejsce pobytu:
Schronisko Sitkówka-Nowiny 
ul. Przemysłowa 89, 
kontakt: 534 667 299



GŁOS NOWIN  • STYCZEŃ 2017  

18

Ciekawi ludzie

 Dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali. 
Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, starając się 
ze wszystkich sił zapewnić im rozwój i wykształcenie na 
jak najwyższym poziomie. Choć mieszka w kieleckiej 
części Sitkówki, twierdzi, że serce oddała gminie Sit-
kówka-Nowiny.

Nauczycielem chciała być od zawsze. Kiedy była mała 
dziewczynką, uczyła lalki, prowadząc dla nich lekcje 
i wpisując oceny do dziennika. Wybór polonistyki jako 
kierunku studiów był wyborem naturalnym - kocha lite-
raturę i nie wyobraża sobie życia bez książek.  Zapytana 
o ulubioną, bez wahania odpowiada: „Zbrodnia i kara”, 
choć przyznaje, że ostatnio czyta raczej lekkie komedie, 
niż ambitną literaturę.
Dużo wędruje,  zwłaszcza tatrzańskimi szlakami. Wolne 
chwile spędza oglądając również klasykę kina świato-
wego.
Mieszkańcy gminy znają ja przede wszystkim jako 
wspaniałego i cenionego pedagoga. W Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach uczyła nie tylko ję-
zyka polskiego, ale prowadziła również kółko teatralne 
i udzielała się w wolontariacie. Pod jej opieką wielu 
uczniów szkoły zostało laureatami powiatowych i wo-
jewódzkich konkursów ortograficznych, recytatorskich 
i przedmiotowych.
Lubi nowe wyzwania, dlatego zdecydowała się wziąć 
udział w konkursie na dyrektora Zespołu Placówek Inte-
gracyjnych w Kowali, którego funkcję pełni od września 
tego roku.
Jej metodą nauczania, zarówno wobec młodszych, jak 
i starszych, jest przede wszystkim rozmowa. Jest prze-
konana, że tylko szczerość wobec dziecka pozwala na 
zrozumienie go i dopasowanie się do jego potrzeb. Naj-
lepsze nawet pomoce dydaktyczne nie pomogą, jeśli 
nie będzie chciało się zrozumieć ucznia i wspierać go 
w jego życiowej drodze.

Redakcja

Anna Łukasiewicz

Styczniowym numerem „Głosu Nowin” rozpoczynamy nowy cykl poświęcony interesującym ludziom. Będziemy 
prezentować sylwetki osób znanych i mniej znanych, które są związani z naszą gminą. Liczymy na podpowiedzi 
z Państwa strony - swoje propozycje możecie przesyłać na adres: redakcja@nowiny.com.pl.

Rafał Dobrowolski
Sportowiec - olimpijczyk, znany na arenie międzynaro-
dowej. Wraz z rodziną mieszka w miejscowości Szewce. 
Pomimo ogromnych osiągnięć sportowych mówi o so-
bie, że jest sportowcem-amatorem. Od wielu lat jest 
związany z jednym klubem – Stella Kielce.

Nie sposób wymienić jego osiągnięć. Jest zdobywcą 
wielu medalów, zarówno na arenie krajowej, jak i mię-
dzynarodowej.
Do największych osiągnieć Rafała Dobrowolskiego na-
leży srebrny medal podczas Halowych Mistrzostw Świa-
ta w Rzeszowie w 2009 r. Został brązowym medalistą 
Mistrzostw Europy we Francji w 2008 r. Od wielu lat 
zdobywa medale podczas Halowych Mistrzostw Polski, 
zarówno indywidualnie, jak i drużynowo (Indywidualny 
Mistrz Polski w hali: 2014 - Zamość, 2013 - Milówka, 
2010 - Zamość, 2009 - Rzeszów, 2002 – Kraków). Dru-
żynowo w 2013 r. roku klubowa drużyna Stelli Kielce 
zwyciężyła w Klubowych Mistrzostwach Europy rozgry-
wanych w miejscowości Kamnik - Słowenia.
W 2015 r. wraz z kolegami z klubu zdobył srebrny medal 
w Halowych Mistrzostwach Seniorów.
Dwukrotnie w swej karierze startował na Igrzyskach 
Olimpijskich. Zarówno w Pekinie w 2008 r., jak i w Lon-
dynie w 2012r. doszedł do 1/8 finału, co sprawiło, że 
jest dotychczas najlepszym łucznikiem w Polsce startu-
jącym indywidualnie.

Na co dzień pracuje w Fabryce Kotłów Sefako w Sędzi-
szowie. Ma żonę i syna. Pomimo pracy i ciągłych tre-
ningów znajduje czas na pasjonujące hobby, jakim jest 
hodowla krewetek. Lubi tez udzielać się społecznie 
i pracować z dziećmi – w czasie ostatnich wakacji pro-
wadził dla dzieci z terenu gminy Sitkówka-Nowiny zaję-
cia z nauki łucznictwa.

Redakcja
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Wierszem pisane
Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Drogi życia
Masz do przejścia w życiu drogi

Nie wiesz jakie mają progi
Czy wiatr w twarz nie będzie wiał

Jakie życie będziesz miał

Jest na świecie tyle dróg
By je przejść szkoda nóg

Jakby nogi rozbolały
Więcej chodzić by nie chciały

Są też drogi zaniedbane
I przez ludzi niekochane
Kamieniste, wąskie kręte
Są nierówne zarośnięte

Źle się jedzie po tych drogach
Lepiej aby iść na nogach
By omijać te przeszkody

Co są w życiu jakby kłody

To co w życiu trzeba przejść
By na dobrą drogę wejść
Już zdarzają się czasami

Równe drogi są miejscami

Drogi piękne i szerokie
Choć opłaty są wysokie
Lecz pomimo tej opłaty

Szybciej wraca się do chaty
Henryk Skowerski

Zima, styczeń, mróz siarczysty,
śniegu pełno napadało.

płot się chyli, konar trzeszczy,
dookoła biało, biało.

Dzień już wprawdzie trochę dłuższy,
mówi się na skok barani,
ale przecież zima w pełni,
a więc kulig, a więc sanie.

Dzwonią dzwonki przy zaprzęgach,
pędzą konie i parskają,

a spod kopyt grudki śniegu
głośno w sanie uderzają.

Choć od mrozu kożuch chroni,
a na nogach koc wełniany,
to po takiej dłuższej jeździe

dobrze jest przy piecu stanąć.

W izbie pachnie kapuśniakiem,
czajnik gwiżdże na kominie,
ciepło jest i tak przytulnie,

a na dworze mrozik
trzyma i trzyma.

Henryka Brzoza

Weź mnie za rękę
Weź mnie za rękę i poprowadź

Daleko w kolorowy świat
W świat gdzie najpiękniej kwiaty rosną

I gdzie najpiękniej śpiewa ptak
 

Weź mnie za rękę i mi pokaż
Jak piękny może być ten świat

Tam gdzie bez przerwy świeci słońce
Gdzie każdy człowiek to Twój brat

 
Weź mnie za rękę mocno trzymaj

Bym nigdzie nie zgubiła się
Trzymaj mnie swoim silnym ramieniem

Przy Tobie nigdy nie jest mi źle
 

Poprowadź mnie w ten świat magiczny
W świat w którym nie ma łez i zła
Będę Cię mocno za rękę trzymać

W świat bajki będę z Tobą szła
 

Kiedy będziemy w lepszym świecie
Opadnie z oczu gęsta mgła

Nigdy nie puszczę Twojego ramienia
Zawsze przy Tobie będę szła

Irena Kostrzewska

Dzień Babci i Dziadka

Mamy styczeń, mróz siarczysty
od kilku dni trzyma.

Śniegiem wszystko zasypane,
bo to przecież zima.

Ale dzisiaj w naszych sercach
maj, kaczeńce, słońce,
a do ust ciągle się cisną

życzenia gorące.

Bardzo piękne święto mamy,
jedno w  roku takie.

Dzień babci i dziadka świętujemy,
a więc życzymy zatem.

Chociaż dwieście latek zdrowych
i radości wiele,

niech marzenia się spełniają,
szczęście do nóg ściele.

Wnucząt zawsze bardzo grzecz-
nych,

chętnych do pomocy.
Żeby nasi dziadziusiowie i babcie

mieli czas odpocząć.

Niech nigdy nie giną,
niech nam żyją,

nasi dziadziusiowie i babcie
po dwieście lat niech nam żyją.

Henryka Brzoza

Zimowe uroki
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Taryfy za wodę i ścieki
Od 1 lutego 2017 r. na terenie gmin: Masłów, Sitków-
ka-Nowiny, Zagnańsk oraz miasta Kielce będą obowią-
zywały nowe taryfy za wodę i ścieki.

Zgromadzenie Międzygminnego Związku i Kanalizacji 
w Kielcach na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r. za-
twierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją prezesa „Wodocią-
gów Kieleckich” Henryka Milcarza, łączna opłata za 
wodę i ścieki dla gospodarstw domowych zmniejszy się 
o 1 grosz (z 9,42 zł do 9,41 zł).

Cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych spadnie 
o 13 groszy i wyniesie 3,50 zł brutto.
Cena 1 m3  wody na potrzeby produkcji, w której woda 
wchodzi skład albo bezpośredni kontakt z produktami 
żywnościowymi lub na cele konfekcjonowania wyniesie 
4,64 zł brutto. 
Pozostali odbiorcy zapłacą 4,74 zł.

W przypadku pierwszej grupy taryfowej (gospodarstwa 
domowe) stawka opłaty abonamentowej brutto za go-
towość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego na miesiąc to 1,85 
zł, w budynku wielolokalowym za odczyt 7,91 zł brutto, 
a wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zu-
żytej za odczyt wodomierza brutto 8,54 zł.
Opłata przyłączeniowa za przyłączenie do urządzeń wo-
dociągowych wynosić będzie 131,13 zł brutto.

Odbiór ścieków z budynków mieszkalnych, zamieszka-
nia zbiorowego oraz użyteczności publicznej zdrożeje 
do 5,91 zł brutto za 1 m3. Dla pozostałych odbiorców 
będzie to kwota 7,89 zł brutto za 1 m3 ścieków.
Opłata przyłączeniowa za przyłączenie do urządzeń ka-
nalizacyjnych wynosić będzie 131,13 zł brutto.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych 
ścieków  w rozliczeniach dokonywanych na podstawie  
przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia 
wody (zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia i na cele socjalno bytowe) dostepne są na stro-
niwe internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Taryfy zostały skonstruowane w oparciu o ustawę 
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z później-
szymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. poz. 139 z 2015 
r.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków (Dz. U. poz. 886 z 2006 r.)

Nowe taryfy wejdą w życie z dniem 1 lutego 2017r. 
i będą obowiązywać do 31 stycznia 2018r.

W skład Międzygminnego Związku Wodociągów i Ka-
nalizacji w Kielcach wchodzi miasto Kielce oraz gminy: 
Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk.

Marta Herbergier
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Wywóz odpadów w 2017 r.
Informujemy, że wysokość opłat za wywóz odpadów 
komunalnych w 2017 r. nie uległa zmianie.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi uzależniona jest od ilości osób tworzących 
gospodarstwo domowe oraz zadeklarowania segrega-
cji odpadów komunalnych lub gromadzenia odpadów 
komunalnych jako niesegregowanych.
W przypadku gospodarstwa 1-osobowego prowadzą-
cego selektywną zbiórkę odpadów jest to 5 zł/m-c, a 
dla gospodarstwa nieprowadzącego selektywnej zbiór-
ki odpadów - 8 zł/m-c. W gospodarstwie 2-osobowym 
to kwoty odpowiednio: 9 zł/m-c i 12 zł/m-c, dla gospo-
darstw 3- i 4-osobowych: 16 zł/m-c i 21 zł/m-c, a w go-
spodarstwach 5-osobowych i większych: 25 zł/m-c dla 
selektywnej zbiórki odpadów, a 32 zł m-c w przypadku 
jej braku.
W przypadku nieuregulowania należności we wskaza-

nym terminie, zostaną wysłane upomnienia, których 
koszt wynosi 11,60 zł.

Wpłat należy dokonywać:
- za  I kwartał do dnia 15 marca danego roku,
- za  II kwartał do dnia 15 maja danego roku,
- za  III kwartał do dnia 15 września danego roku,
- za  IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.
Wpłat można dokonywać:
- w formie inkasa u sołtysa sołectwa, w którym zamiesz-
kuje mieszkaniec,
- w kasie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny,
- Przelewem internetowym na konto: Bank Spółdziel-
czy w Kielcach, Filia w Nowinach Nr 93 8493 0004 0040 
0429 2160 0002,
- w Banku Spółdzielczym bez prowizji.

Redakcja
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Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 grudnia 2016 roku
1. RG-XXV/291/16 uchwała w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2017 roku
2. RG-XXV/292/16 uchwała w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
3. RG-XXV/293/16 uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 
29 grudnia 2015 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020
4. RG-XXV/294/16 uchwała w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2017-2023
5. RG-XXV/295/16 uchwała w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
6. RG-XXV/296/16 uchwała w sprawie określenia sta-
wek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakła-
dów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
7. RG-XXV/297/16 uchwała w sprawie przyjęcia zasad 
udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła 
w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza 
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
8. RG-XXV/298/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
9. RG-XXV/299/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
10. RG-XXV/300/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
11. RG-XXV/301/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
12. RG-XXV/302/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
13. RG-XXV/303/16 uchwała w sprawie przekazania 
nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 
modernizacji  pokrycia dachowego na budynku Szkoły 
Podstawowej w Nowinach na rzecz Szkoły Podstawo-
wej w Nowinach

14. RG-XXV/304/16 uchwała w sprawie przyjęcia Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2016-2023
15. RG-XXV/305/16 uchwała w sprawie przyjęcia do 
realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą 
„Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy 
Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2020”
16. RG-XXV/306/16 uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach 
z dnia 25 listopada 1998 roku w sprawie przekształce-
nia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej w Sitkówce-Nowinach w samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej
17. RG-XXV/307/16 uchwała w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii 
w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
18. RG-XXV/308/16 uchwała w sprawie zmiany nazwy 
siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Bole-
chowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 
7 w Kowali
19. RG-XXV/309/16 uchwała w sprawie podjęcia 
współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Miastem Bra-
cław na Ukrainie
20. RG-XXV/310/16 uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitków-
ce-Nowinach
21. RG-XXV/311/16 uchwała w sprawie udzielenia 
Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach 
upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach do-
finansowania kosztów kształcenia młodocianych pra-
cowników.

Ogłoszenia

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWINACH

ODDA NIEODPŁATNIE SZLAKĘ Z KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W NOWINACH

TELEFON KONTAKTOWY: 41 366 73 42

PARY MAŁŻEŃSKIE, 

które przeżyły nie mniej niż 50 lat w jednym związku małżeńskim, a chciałyby otrzymać Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, uprzejmie proszone są o składanie pisemnych wniosków o ich przyznanie. Odznaczenia można 
otrzymać raz w życiu jako podziękowanie i wyraz uznania za staż małżeński.
Nie są one obligatoryjne, stąd małżonkowie, którzy mają miejsce zameldowania na terenie gminySitkówka-No-
winy, a chcieliby zostać uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanymi przez Prezy-
denta RP, proszeni są o zgłoszenie się do USC w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny w terminie do dnia 28 lutego 
2017 r.
W imieniu Jubilatów pisemnego zgłoszenia mogą również dokonać inni członkowie najbliższej rodziny.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 41 345 50 55.

Treść uchwał treść dostępna jest na stronie internetowej: bip.nowiny.com.pl w zakładce: Rada Gminy Sitkówka-
-Nowiny 2014-2018 -> Uchwały.
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