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Szanowni Państwo!
Podczas ostatniej sesji jeden z radnych zapytał, dlaczego „karzemy” mieszkańców, którzy podali nieprawdziwe informacje w deklaracjach śmieciowych (lub ich w ogóle nie złożyli), naliczając opłaty
wstecz, począwszy od lipca 2019 r.
Jak wszyscy doskonale wiemy, zmieniła się wówczas zasada naliczania opłaty za odbiór odpadów
– z ryczałtowej na jednostkową - od każdej osoby. Gros mieszkańców gminy wywiązało się ze swojego
obowiązku, składając deklaracje zgodne z rzeczywistością. Niestety, kilkaset osób postanowiło, w mniej
lub bardziej świadomy sposób, zaoszczędzić zaniżając liczbę domowników w deklaracji. Koszt odbioru
i zagospodarowania odpadów ponieśli pozostali mieszkańcy: ich sąsiedzi, rodziny, znajomi. Jak wielokrotnie powtarzałem, zgodnie z ustawą, system gospodarowania odpadami musi się bowiem samofinansować,
co znaczy, że to właśnie mieszkańcy ponoszą jego koszt płacąc za każdą osobę, która te odpady wytwarza.
Gdyby w systemie gospodarowania odpadami w listopadzie 2020 r. znajdowało się tylko 600 osób więcej
(a, w odniesieniu do liczby mieszkańców, brakuje ich ponad tysiąc) – stawka opłaty nie wynosiłaby dziś 26
zł, a byłaby niższa o kilka złotych.
Od grudnia ubiegłego roku prowadzimy wzmożone kontrole wśród mieszkańców. Były one zawsze, jednak
w ciągu kilku nadchodzących miesięcy zamierzamy kompleksowo zweryfikować deklaracje – tak, by nie
musieli Państwo płacić za swojego sąsiada czy kolegę z Waszej miejscowości. Chcąc być w porządku wobec
tych uczciwych mieszkańców, którzy są jednak w zdecydowanej większości – nie zamierzamy „darować”
zobowiązań, z których pozostali powinni się wywiązywać od samego początku.

wójt gminy Nowiny
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Budżet gminy Nowiny na 2021 rok
– Budżet gminy został opracowany w oparciu
o dane z 2020 r., na poziomie wykonania. Pomimo
optymistycznych założeń Ministerstwa Finansów
przewidujących wzrost dochodów w 2021 r., warto
mieć świadomość, ze sytuacja gospodarcza jest na
tyle niestabilna i nieprzewidywalna, że nie można
pozwolić sobie na nadmierny optymizm. Dzięki zachowaniu dyscypliny finansowej, pomimo pandemii zdołaliśmy spiąć budżet 2020 r. i śmiało możemy powiedzieć, że sytuacja finansowa gminy jest
dobra – mówi Joanna Młynarczyk-Kusińska, skarbnik gminy. – Naszymi priorytetowymi działaniami w 2021 r. bieżące utrzymanie szkół, placówek
oświatowych oraz dowozu dzieci do szkół, pomoc
społeczna dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, wprowadzenie nowych zadań
inwestycyjnych oraz kontynuacja rozpoczętych inwestycji - dodaje.

W SKRÓCIE

dochody
wydatki

deficyt

przychody
rozchody

rezerwy

Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są wpływy
z opłaty eksploatacyjnej, które przyjęto w kwocie
3,5 mln zł, jednakże należy mieć świadomość, że na
skutek pandemii może zmniejszyć się ilość wydobytej kopaliny, a tym samym – dochody gminy z tego
tytułu.
Bardzo istotnym źródłem dochodów gminy jest subwencja oświatowa. Kwota subwencji przyjęta została do budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 11,3 mln zł.
Warto przy tym podkreślić, że gmina nie otrzymuje
subwencji równoważącej z budżetu państwa.
Oprócz dochodów własnych i subwencji w budżecie
gminy na 2021 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 11,2 zł
oraz zadania własne gminy – 612 tys. zł.
Do dochodów majątkowych należy zaliczyć te, które
zostają pozyskane w formie dotacji z tytułu realizacji inwestycji w kwocie 3,6 mln zł na zadania:
• budowa ścieżek rowerowych
• modernizacja oświetlenia ulicznego
• budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
• rozbudowa budynku GOK Perła.
Ponadto gmina pozyska 370 tys. zł kwocie 370
000,00 zł z Między gminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Kielcach na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

ł
zł

65 517 198,00 z
66 556 737,00

1 039 539,00 z

ł

2 000 000,00 z

ł
ł

368 000,00 z

ł

3 039 539,00 z

Wydatki budżetu
Dochody budżetu
W roku 2021 dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 65,5 mln zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 61,3 mln zł, a dochody
majątkowe 4,2 mln zł. Głównym źródłem dochodów
bieżących własnych w 2021 r. będzie, podobnie jak
w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości.
Zakłada się uzyskanie 17 mln zł wpływów od osób
prawnych oraz 1,7 mln zł wpływów od osób fizycznych.

BUDŻET GMINY
oświata i edukacja
edukacyjna opieka wychowawcza
GOPS

podatek od nieruchomości
subwencja oświatowa
udział w podatku dochodowym
podatek od środków transportowych
dotacje na realizację inwestycji
świadczenia wychowawcze, rodzinne,
fundusz alimentacyjny, etc.
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wpływy z opłaty eksploatacyjnej

2 199 707,00 zł
15 029 858,00 zł
4 465 426,00 zł

"janosikowe"

2 393 942,00 zł

transport i łączność

4 950 472,00 zł

administracja publiczna

7 373 572,40 zł

kultura fizyczna

DOCHODY

20 889 439,00 zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

BUDŻET GMINY

WYDATKI

2 644 739,11 zł
1 226 587,49 zł

Wydatki budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny zaplanowano w wysokości 66,5 mln zł, w tym na wydatki
bieżące – 59,7 mln zł, zaś na wydatki majątkowe –
6,8 mln zł.

18 942 272,00 zł
11 312 591,00 zł
10 102 729,00 zł
177 000,00 zł

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki
na oświatę i edukację – łącznie jest to kwota 23 mln
zł, tj. 34,69 % wszystkich wydatków. Kwota ta jest
o o 1,2 mln zł wyższa niż planowana na początek
2020 roku. Wydatki na oświatę i edukację są wyższe o 11,7 mln zł od kwoty otrzymanej subwencji

3 961 994,65 zł
12 099 391,00 zł

2 796 310,00 zł

3 500 000,00
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oświatowej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta z dochodów własnych gminy.

scowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16,
• przebudowa dróg gminnych w Szewcach, Nowinach, Zagrodach i Zgórsku.

Wydatki GOPS na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, które wyniosą łącznie
w 2021 roku kwotę 14,4 mln zł, co stanowi około
21,64% całego budżetu. Na zadania zlecone Gmina
otrzymuje dotacje w kwocie 11,1 mln zł.

Wraz z budową dróg w wielu miejscach zostanie
wykonane tez oświetlenie uliczne. To m.in.: budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych
w Szewcach, Kowali, Zgórsku, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowiny - ETAP
IV czy wykonanie projektów budowy oświetlenia
w Zgórsku i Trzciankach.

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki
w łącznej kwocie 7,3 mln zł (11,08 % wszystkich wydatków).
Wydatki na transport i łączność, w tym drogi publiczne w 2021 roku wyniosą 4,9 mln zł, co stanowi
ok. 7,44% całego budżetu. Gmina finansuje lokalny transport zbiorowy organizowany przez Miasto
Kielce w kwocie ponad 700 tys. zł, a ponadto zaplanowała kwotę 100 tys. zł na funkcjonowanie bezpłatnej gminnej linii komunikacji publicznej.

W roku 2021 rozpoczęta zostanie budowa ścieżki
edukacyjno-przyrodniczej w Szewcach. Na inwestycje w placówkach edukacyjnych gmina przeznaczy
125 tys. zł doposażając Przedszkole Samorządowe
w Nowinach i budując wiatę sceniczną przy Zespole
Placówek Integracyjnych w Kowali.
Niemal poł miliona złotych kosztować będą inwestycje związane ze sportem i rekreacją, w tym na
place zabaw - 145 tys. zł, pumptrack - 100 tys. zł,
boiska wielofunkcyjne - 70 tys. zł, siłownie - 24 tys.
zł. Rozpoczęte zostaną także prace w celu zagospodarowania terenu w Zgórsku, tuż obok Domu Pomocy Społecznej - za kwotę 114 tys. zł.

Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia części
dochodów własnych do budżetu państwa wpłatę do budżetu państwa kwoty 2,3 mln zł. Kwota
ta została wyliczona przez Ministerstwo Finansów
na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów,
przyjmując za podstawę górne stawki podatków,
bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń.

Fundusz sołecki i obywatelski
W ramach funduszu sołeckiego, o przeznaczeniu
którego decydują sami mieszkańcy, rozdysponowane zostanie ponad 332 tys. zł:

Najważniejsze inwestycje
Na zadania inwestycyjne jednoroczne gmina wydatkuje 1 mln zł. Będą to m.in.: budowa sieci wod.-kan.
grup inicjatywnych, projekt przebudowy skrzyżowania w m. Bolechowice, projekt przebudowy skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w Nowinach
czy modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Letnia w Zgórsku.
łączna wartość:

31 159 806,69 zł

rok 2021:

5 124 814,00 zł

SOŁECTWO BOLECHOWICE:
• Wymiana ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym
i montaż piłkochwytów
• Zakup i montaż lustra dwustronnego przy wyjeździe ze szkoły
• Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana
• Dofinansowanie do zespołu Bolechowiczanie

ZADANIA
INWESTYCYJNE

SOŁECTWO KOWALA:
• Zakup namiotu z wyposażeniem meblowym
dla OSP w Kowali
• Zakup strojów ludowych dla KGW Kowalanki
• Budowa wiaty scenicznej przy Zespole Placówek
Integracyjnych w Kowali- II Etap

WIELOLETNIE

źródła finansowania:
dochody własne:
4 731 220,48 zł
dotacje:
393 593,52 zł

SOŁECTWO ZGÓRSKO-ZAGRODY:
• Oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania
ul. Cichej i Słonecznej
• Festyn kulturalny dla mieszkańców
• Wykonanie zagospodarowania terenu na działce
nr 197/98
• Remont drogi gminnej ul. Letnia

Łączna wartość zaplanowanych wieloletnich zadań
inwestycyjnych przekracza kwotę 31 mln zł, przy
czym w roku 2021 zostaną one zrealizowane na
kwotę ponad 5 mln zł. Najwięcej, bo aż 3,6 mln zł
gmina przeznaczy na inwestycje drogowe. Będą to
m.in.:
• rozbudowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach,
• przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr
521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
• budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miej-

SOŁECTWO SZEWCE-ZAWADA:
• Modernizacja siłowni w budynku świetlicy
w m. Szewce
• Organizacja imprezy integracyjnej
• Wydanie monografii wsi Szewce i Zawady
• Wykonanie projektu rewitalizacji działki nr ewid.
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202, obręb geod. Szewce
• Zakup garażu dla OSP w Szewcach
• Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach
• Doposażenie zespołu ludowego KGW Szewczanki

mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny
• Zagospodarowanie zieleni oddzielającej parking
przy ul. Przemysłowej od ogródków działkowych
• Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny.

SOŁECTWO WOLA MUROWANA:
• Wykonanie instalacji monitoringu placu zabaw
w m. Wola Murowana
• Organizacja zajęć imprez kulturalnych oraz festynów
• Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana
• Doposażenie ZPO w Bolechowicach
• Zakup wyposażenia świetlicy w budynku remizy
OSP
• Zakup strojów ludowych dla zespołu Bolechowiczanie
Z kolei w ramach funduszu obywatelskiego zrealizowane zostaną zadania na łączną kwotę 162 tys. zł.

Dotacje
Współpraca gminy z instytucjami i różnymi organizacjami jest nieodzownym elementem jej rozwoju.
Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 11,2 mln zł. To w głównej mierze zadania z zakresie pomocy społecznej
i rodziny.
Gmina wspiera finansowo powiat kielecki.
W 2021 r. przeznaczy 245 000,00 zł na rozbudowę
dróg powiatowych w Szewcach, Zawadzie i Kowali.
Ponad 700 tys. zł wyda na organizację transportu
publicznego przez miasto Kielce, a 50 tys. – na odszkodowania w związku z budową ścieżki rowerowej, które przekaże województwu świętokrzyskiemu.

TRZCIANKI:
• Działalność na rzecz seniorów
• Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na
odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę
rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24
• Wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych
ul. Lechów i ul. Jodłowej w msc Trzcianki
• Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na
odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową,
w msc. Trzcianki
• Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie
drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku
od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową, w msc.
Trzcianki

W obrębie gminy zostaną wsparte: Przychodnia
Nowiny (zakup agregatu prądotwórczego), ZGKiM
(przyłączenie remizy w Szewcach do sieci gazowniczej), oraz GOK Perła (przeciwdziałanie alkoholizmowi, organizacja imprez kulturalnych). Dwie
ostatnie instytucje otrzymają też dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych. Otrzyma je również Biblioteka Publiczna.
Na pomoc finansową mogą liczyć również osoby
prywatne. Kwota 120 tys. zł zostanie rozdysponowana na dofinansowanie wymiany pieców w gospodarstwach domowych.
Jak co roku, gmina ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W 2021 r. przeznaczy 520
tys. zł na wsparcie ich działań.

SŁOWIK:
• Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działkach od ul. Markowizna do posesji
2,4,6,8,10,12 w msc. Słowik

Zachęcamy do zapoznania się z budżetem gminy,
zarówno w formie uchwały, jak i przystępnej dla
wszystkich formie graficznej na stronie www.nowiny.budzetyjst.pl, gdzie mogą zapoznać się Państwo
nie tylko z budżetem gminy, ale także z mapa najważniejszych inwestycji oraz wyliczyć, jaką część
podatku mieszkańca gmina wydaje miesięcznie na
realizację poszczególnych zadań. •

SITKÓWKA:
• Zakup budek dla jerzyków
• Zakup kutych huśtawek ogrodowych dla dorosłych
/2szt/
• Wykonanie monitoringu fotowoltaicznego na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr
33 i 38
• Modernizacja siłowni zewnętrznej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38
NOWINY:
• Działalność kulturalna na rzecz seniorów
• Doposażenie chóru Nowina
• Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Nowinach
• Zakup koszy na śmieci przy ul. Białe Zagłębie i ul.
Perłowej
• Modernizacja placu zabaw na terenie budynków
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Narodowy program szczepień w Nowinach

Przychodnia Nowiny SPZOZ uczestniczy w narodowym programie szczepień przeciw COVID-19. Proces rejestracji na szczepienia dla osób w wieku 80+
ruszył w piątek 15 stycznia 2021 r. Szczepienia dla
osób w wieku 80+ rozpoczęły się 25 stycznia 2021r.
Proces rejestracji dla osób w wieku 70+ rozpoczął
się 22 stycznia 2021r. Każdego tygodnia Przychodnia otrzyma 30 dawek szczepionki.

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów
w punktach szczepień, które znajdują się blisko
Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał
zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście
– będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz
z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla
Ciebie datę i lokalizację.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w kolejnych etapach szczepieni będą:
- etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej
oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60-go roku życia w kolejności
od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko
Polskie, nauczyciele;
- etap 2: osoby w wieku poniżej 60-go roku życia
z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko
ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego
lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty
społeczne;
- etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Realizowane będą także powszechne szczepienia
pozostałej części dorosłej populacji.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci
o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji,
musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz,
skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio
z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj
ze wsparcia swojej przychodni.
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie
szczepień – skontaktuj się z nim.
Informujemy, że obecnie Przychodnia Nowiny
SPZOZ nie ma możliwości rejestracji Pacjentów na
szczepienia przeciw COVID-19 na terminy kwietniowe i późniejsze, ponieważ grafik szczepień
na II kwartał nie został udostępniony przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak możesz się zarejestrować?
Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 – osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 – osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu
na szczepienie:

Jednocześnie informujemy, że wszystkie terminy
do końca marca 2021 r. zostały już zarezerwowane
dla Pacjentów w wieku 80+. Przychodnia wznowi
rejestrację natychmiast po uwolnieniu kolejnych
terminów szczepień, o czym Państwa niezwłocznie
poinformujemy.

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz
numer telefonu komórkowego. Na podany numer
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że
rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer
PESEL bliskiej osoby. W przypadku braku wolnych
terminów, konsultant oddzwoni do pacjenta, jeśli
pojawią się nowe dawki szczepionki i nowe terminy
szczepień.

Transport dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
Gmina Nowiny zapewnia osobom niepełnosprawnym oraz starszym, nie mającym możliwości dojazdu do punktu szczepień bezpłatny transport. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod
numerem telefonu 41 347 50 63. •

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin
oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

7

GŁOS NOWIN • STYCZEŃ 2021

Wspieramy przedsiębiorców
Przedsiębiorcy z terenu Gminy Nowiny mogą
skorzystać z obniżonej stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzoną
działalność gospodarczą. – Chcemy pomoc przedsiębiorcom dotkniętym gospodarczymi skutkami
COVID-19, dlatego zaproponowaliśmy im możliwość skorzystania z ulg w podatku od nieruchomości – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

ny, najem, użytkowanie wieczyste), może wystąpić
z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie poprzez
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
lub umorzenie zaległości. – W sytuacji negatywnych
skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa będziemy brać pod
uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie
zobowiązań - podkreśla Sebastian Nowaczkiewicz.

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców z branży
gastronomicznej i hotelarskiej. – Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości jest złożenie informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 31 stycznia 2021 r. – wyjaśnia
Magdalena Pala z Urzędu Gminy. Po spełnieniu wymogów wskazanych w Uchwale Rady Gminy z dnia
15 grudnia 2020 r. przedsiębiorcy zapłacą podatek
od nieruchomości od budynków według obniżonej
o 50% stawki, czyli 11,75 zł za 1 m2 – podkreśla.

W tym roku również sprzedający na targowisku
w Nowinach mogą skorzystać z ulg, zostali bowiem
zwolnieni z opłaty targowej. Wynika to wprost
z przepisów zapis w ustawie o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw. – Intencją ustawodawcy było zmniejszenie
obciążeń finansowych w dobie pandemii dla drobnych przedsiębiorców i producentów dokonujących
sprzedaży na targowiskach – wyjaśnia Magdalena
Pala. •

Niezależnie od podjętej uchwały, każdy z przedsiębiorców, który boryka się z trudną sytuacją finansową i w związku z tym może mieć problemy
z terminową zapłatą podatku od nieruchomości
lub należności cywilnoprawnych (czynsz dzierżaw-

Tu mieszkam, tu płacę podatki
Kiedy rozliczasz podatek dochodowy zgodnie
z miejscem zamieszkania, 38% jego wysokości trafia do gminy.

udziały w podatkach centralnych (tzw. dochody
wspólne), czyli udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Słów kilka o podatkach
Podatki są kluczowym źródłem finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykonywanie zadań publicznych jest
warunkowane przez dostępność środków publicznych, uzyskiwanych przede wszystkim z podatków
płaconych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które są pobierane od tych podmiotów
w sposób przymusowy i bezzwrotny.

PIT i CIT dla gminy
Dochody wspólne, należne gminom są w znacznym
stopniu zależne od kondycji finansów państwa i jego
budżetu. Specyfika tego źródła dochodów powoduje uzależnienie kwot uzyskiwanych przez gminy
z tytułu dochodów wspólnych od koniunktury gospodarczej występującej w państwie. Spadek koniunktury gospodarczej negatywnie wpływa na
sytuację finansów państwa. Jednym ze skutków
takiego stanu jest obniżenie się dochodów budżetowych, będące wynikiem malejących wpływów podatkowych, które są kluczowym źródłem dochodów
państwa. Taka sytuacja w gminach przejawia się
spadkiem wpływów z udziałów w PIT i CIT.

Źródłami dochodów podatkowych gmin są podatki
lokalne i udziały w podatkach centralnych, należne
tym podmiotom . Podatki lokalne trafiają w całości
do budżetów gmin. Wśród nich wyróżnia się podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek
dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane
w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie
ma w tym wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana na przykład w Kielcach,
ale od połowy ubiegłego roku faktycznie zamieszkująca w gminie Nowiny, powinna rozliczyć się z Dru-

Wpływy z podatków to najważniejsza grupa dochodów własnych gmin, a kluczowe znaczenie ze
względu na wielkość wpływów ma podatek od nieruchomości. Podatki lokalne są w mniejszym stopniu uzależnione od koniunktury gospodarczej niż
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gim Urzędem Skarbowym w Kielcach – właściwym
dla miejsca zamieszkania.

adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego (na który będą wpływać np. zwroty podatku).
Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.
Warto natomiast 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 podatkowego. •

Przepisy jedno, a praktyka drugie – wiele osób z różnych powodów składa PIT w miejscu zameldowania,
a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka. Wielu mieszkańców Gminy Nowiny nie płaci podatku w miejscu
faktycznego zamieszkania, a jednocześnie korzysta
z infrastruktury i szeroko pojętych usług, które dofinansowuje ze swojego budżetu gmina. Płacąc podatek zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania mamy
pewność, że część naszych pieniędzy wróci do nas
w postaci inwestycji w najbliższym otoczeniu. Te
inwestycje powstaną nie gdzieś w Polsce, ale obok
naszego domu, pracy czy szkoły, do której chodzi
nasze dziecko.

38%

TWOJEGO

TRAFIA
CO

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego samorządy gmin, powiatów i województw
mają swój udział we wpływach do budżetu państwa
z tytułu podatku PIT.

ZA

DO

TO

PIT

GMINY

ZROBIMY?

12
3
33
47
165
2

pomalujemy

Udział gmin w podatku dochodowym (PIT) wynosi
38,23%. Oznacza to, że taki procent podatku dochodowego mieszkańca danej gminy wpłynie do budżetu tej gminy – o ile ten mieszkaniec wpisze w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT jako miejsce
swojego zamieszkania tą gminę i urząd skarbowy
właściwy miejscowo dla danej gminy.

metrów kw.
pasów

zbudujemy

metry kw.
chodnika

Przykładowo z podatku PIT jednej osoby, która
zarabia minimalne w 2020 roku wynagrodzenie
w wysokości 2600 zł, do gminy w każdym miesiącu
wpłynie kwota 68,90 zł. W skali całego roku będzie
to wpływ do budżetu gminy w wysokości 826,00 zł.
Zatem z podatku PIT jednej osoby Gmina Nowiny
może zrealizować przykładowe zadania:
– pomalować 12 m2 pasów na przejściach dla pieszych,
– zbudować 3 m2 chodnika,
– zakupić 33 nowe książki,
– posadzić 27 krzewów ozdobnych,
– wykupić 165 obiadów dla dzieci,
– zakupić 2 stojaki rowerowe.

zakupimy

nowe
książki

posadzimy

krzewów
ozdobnych

Aby dowiedzieć się, jaką część podatku każdego
z mieszkańców gmina wyda miesięcznie na poszczególne zadania, wystarczy wejść na stronę www.nowiny.budzetyjst.pl i skorzystać z kalkulatora, podając swoje wynagrodzenie miesięczne brutto.

wykupimy

Jak zmienić urząd skarbowy?
Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta.
W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać
w formularzu PIT adres zamieszkania na terenie
gminy Nowiny oraz wskazać dane Drugiego Urzędu
Skarbowego w Kielcach.

obiadów
dla dzieci

zakupimy

W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy
formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym
urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest
proste – wystarczy podać imię i nazwisko, nr PESEL,

stojaki
rowerowe

www.nowiny.com.pl
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Ruszyły kontrole deklaracji odpadowych
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w grudniu ubiegłego roku ruszyły kontrole deklaracji
śmieciowych. – Dzięki naszym działaniom w ciągu niespełna dwóch miesięcy deklaracje złożyły
53 osoby, a to dopiero początek naszych działań
– wyjaśnia Sławomir Sobczyk, zastępca kierownika
referatu infrastruktury, inwestycji, nieruchomości
i ochrony środowiska.

womir Sobczyk. – Zazwyczaj powodem rozbieżności
jest niezłożenie deklaracji o narodzeniu dziecka czy
też powrocie
z zagranicy, jednak zdarzają się też
przypadki, kiedy właściciele nieruchomości celowo
wprowadzają w błąd, np. wskazując zaniżoną liczbę
wynajmujących mieszkanie, czy też wykorzystując
fakt posiadania nieruchomości w dwóch gminach –
dodaje.

W listopadzie 2020 r. w systemie gospodarowania
odpadami zarejestrowanych było 6466 osób, czyli
o ponad 1000 mniej, niż mieszkańców gminy. – To
oczywiste, że nigdy liczby te nie będą takie same,
w skali całego naszego kraju nieszczelność systemu
utrzymuje się na poziomie 20%, czyli mniej więcej
tak, jak w naszej gminie. Niemniej jednak chcielibyśmy, by w składanych deklaracjach śmieciowych
liczba zadeklarowanych osób była odzwierciedleniem faktycznej liczby zamieszkujących dana posesję – podkreśla Sławomir Sobczyk.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
a w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
Niezłożenie poprawnej deklaracji skutkować będzie
wydaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty mogą zostać
naliczone wstecz wraz z należnymi odsetkami.

W grudniu gmina rozpoczęła wzmożoną weryfikację
złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w których liczba osób jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi. – Póki
co, dokonujemy weryfikacji obowiązku złożenia deklaracji na podstawie danych zawartych w rejestrze
meldunkowym oraz dostępnych ewidencjach nieruchomości i ludności, jednak w niedalekiej przyszłości planujemy przeprowadzenie bezpośrednich
kontroli nieruchomości, by sprawdzić, nieruchomość jest faktycznie zamieszkiwana i czy wytwarzane są na niej odpady komunalne – wyjaśnia Sła-

M I E S Z K A Ń C U !
KTO:
właściciel nieruchomości,
współwłaściciele,
użytkownik wieczysty,
podmioty władające nieruchomością,
posiadacze nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu,

– Apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje niezgodne ze stanem
faktycznym, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy celem złożenia poprawnej deklaracji. Przypominam,
że to od liczby osób znajdujących się w systemie
gospodarki odpadami uzależniona jest wysokość
stawki opłaty za ich odbiór. Im będzie ich więcej,
tym będzie ona niższa – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. •

ZŁÓŻ PRAWIDŁOWĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ

KIEDY:

JAK:

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej

osobiście w Urzędzie Gminy

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania

za pośrednictwem ePUAP

na danej nieruchomości odpadów

za pośrednictwem poczty

w przypadku zmiany danych - w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła ta zmiana

jeśli nieruchomość posiada wiele lokali z odrębną
własnością: zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy
spółdzielni mieszkaniowych
pełnomocnik właściciela nieruchomości
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Wymień piec węglowy

Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, dlatego wszyscy powinniśmy o nie dbać. Każdy z nas
może wiele zrobić, by poprawić jego jakość. Gmina
Nowiny od 2017 roku udziela mieszkańcom gminy
dotacji na wymianę źródła ciepła z paliwa stałego,
takiego jak: węgiel, miał itp. na nowe niskoemisyjne źródło ciepła – po to, by wesprzeć ich w walce
z niską emisją.

na ten cel od 2021 roku wynosi 3.500 zł. Dotacja
może być przeznaczona na: zakup i montaż pieca
centralnego ogrzewania zasilanego gazem, a także
węglem lub pelletem oraz na budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec
zasilany gazem – wylicza Witold Mroczek.
Z dotacji może skorzystać każdy, kto mieszka i jest
zameldowany na terenie gminy Nowiny oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będę
realizowane przedsięwzięcie.

– Preferowane są nowe niskoemisyjne kotły na gaz
ziemny, ale w przypadku braku dostępu do gazu dopuszczalne jest również zastosowanie nowych kotłów na węgiel i pellet piątej generacji – wyjaśnia
koordynator projektu Witold Mroczek. W 2020 r.
udzielono mieszkańcom gminy 50 dotacji na kwotę 150 tys. zł, a od samego początku realizacji programu, czyli od roku 2017 – łącznie 132 dotacje
na kwotę 396 tys. zł.

– Dbałość o środowisko naturalne to dla nas priorytet. Wymieniając niskosprawne i nieekologiczne
kotły oraz piece węglowe na nowoczesne urządzenia grzewcze w istotny sposób przyczyniamy się do
poprawy jakości powietrza, a tym samym zacieramy nasz węglowy ślad – podkreśla wójt Sebastian
Nowaczkiewicz.

Również w 2021 r. mieszkańcy mogą liczyć
na wsparcie w tym zakresie ze strony gminy. Stosowna uchwala właśnie została podjęta przez Radę
Gminy. – Maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca

Szczegóły: https://www.nowiny.com.pl/mieszkaniec/srodowisko/jakosc-powietrza/wymiana-zrodel-ciepla/ •

powiedz nie smogowi!
WYMIEŃ PIEC WĘGLOWY
NA NISKOEMISYJNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
I UZYSKAJ DOFINANSOWANIE DO 3500 ZŁ
SZCZEGÓŁY:
WWW.NOWINY.COM.PL
HTTP://BIT.LY/WYMIANAZRODELCIEPLA

Zmiana terminu wyborów uzupełniających

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 stycznia 2021 r.
wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowiny zarządzone na dzień 24 stycznia 2021 r. zostały przeniesione
na dzień 11 kwietnia 2021 r.
Dotychczasowe działania związane z wyborami, takie jak: powołanie Gminnej Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej, zarejestrowanie komitetów wyborczych, zgłoszenie kandydatów na radnych
zachowują moc prawną.
Jednocześnie informujemy, że kandydatami na radnych są:
• KOWALCZYK Bogumiła Henryka, lat 63, zam. Nowiny,
zgłoszona przez KWW BOGUMIŁY KOWALCZYK - Lista nr 1
• BARTKIEWICZ Krystian Seweryn, lat 43, zam. Nowiny,
zgłoszony przez KWW KRYSTIANA BARTKIEWICZA - Lista nr 2
Tym samym ulega zmianie kalendarz kolejnych czynności wyborczych. Więcej informacji: bip.nowiny.com.pl. •
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Co słychać w inwestycjach?
Na przełomie 2020 i 2021 roku opracowano dokumentacje projektowe dla inwestycji zainicjowanych
przez samych mieszkańców. Były to:
• Wykonanie projektu toru „pumptrack” w Nowinach:
– wykonawca prac projektowych: VELO PROJEKT
– umowna wartość prac projektowych: 19.900 zł
• Wykonanie projektu zagospodarowania terenu
na działkach nr 197/98,197/97 w Zagrodach:
– wykonawca prac projektowych: Lege Artis Monika
Wyka
– umowna wartość prac projektowych: 34.400 zł.
W obu przypadkach dalsze działania, tym razem inwestycyjne, przewidziane są na rok 2021.
– Z pewnością nie zdołamy zrealizować ich w jeden
rok, ponieważ wymagają one znacznych nakładów
finansowych, ale będziemy starali się sukcesywnie
realizować poszczególne etapy projektów – wyjaśnia Andrzej Waśko, kierownik referatu inwestycji.

ki czemu właściciele działek będą mieć zapewniony w miarę komfortowy dojazd do swoich posesji
– wyjaśnia Andrzej Waśko. Wykonawcą zadania był
ZOKS Paweł Sobczyk, a jego umowna wartość wyniosła 132.471 zł.
Dokonano przebudowy placu zabaw dla dzieci przy
przedszkolu w Nowinach. W ramach tego etapu zadania zamontowano piaskownicę, kiwak, domek
wiejski z wyposażeniem, zjeżdżalnię, ławkę dla dzieci oraz tablicę rysunkową. Wartość inwestycji wyniosła 35.362 zł, a jej wykonawcą był ZKTZ DOL-LEK
Kazimierz Doleciński. Na drugiej części placu zabaw
wykonano oświetlenie na kwotę 71.137 zł.
W ramach gminnych inicjatyw lokalnych wybudowano sieć wodociągową na ul. Krzemieniowej
o długości 375 i ul. Marmurowej o długości 401 m
i kanalizacyjną o długości 387m na ulicy odchodzącej od ul. Marmurowej w Szewcach o łącznej wartości 354 tys. zł.

Dla poprawy bezpieczeństwa i w celu zapobieżenia
aktów wandalizmu na terenie placu zabaw w Woli
Murowanej zamontowano kamery. Wykonawcą zadania była firma INSCAM, a jego wartość wyniosła
5.412,00 zł. – Plac zabaw cieszy się popularnością
nie tylko wśród dzieci, ale także wśród starszych,
którzy, niestety, nie zawsze chcą i potrafią zadbać
o miejsce, z którego korzystają. Mam nadzieję, że
monitoring nieco ich zdyscyplinuje – mówi sołtys
Aneta Wajs.
W Zgórsku zrealizowano pierwszy etap remontu nawierzchni dróg gminnych na osiedlu „Pod Lasem”.
Nowoutworzone drogi utwardzono tłuczniem, dzię-

– Obecnie przygotowujemy się do realizacji inwestycji w nadchodzącym roku. W trakcie opracowania
jest szereg dokumentacji projektowych, w trakcie realizacji jest drugie postępowanie dotyczące wyboru
wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione
z uwagi na fakt, że wszystkie złożone oferty znacznie
przewyższały wysokość środków planowanych w budżecie gminy. Zmuszeni byliśmy dokonać ponownej
analizy i zmiany zakresu planowanych robót – wyjaśnia Andrzej Waśko. •

• Projekt pumptracka w Nowinach.
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Spacer Orszakowy

ności - mówi pani Alina, jedna z uczestniczek spaceru, która przybyła na niego wraz ze znajomymi.

• Taki spacer to przygoda!

Tegoroczne hasło Orszaku Trzech Króli brzmiało:
„Panu dzięki oddawajmy”. Są to słowa Jana Kochanowskiego (Pieśń XIII. Księgi Wtóre), najwybitniejszego poety Polski przedrozbiorowej, twórcy polskiego języka literackiego. - Niestety, ze względu
na sytuacje epidemiczną nie dane nam było spotkać się podczas tradycyjnego orszaku, niemniej
jednak zorganizowaliśmy go dla naszych mieszkańców w formie spaceru orszakowego, który można
było odbyć po wyznaczonej trasie kończącej się
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach – wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

• Spotkanie z Trzema Królami.

Przy stajence czekali Trzej Mędrcy ze Wschodu, którzy wszystkim wręczyli symboliczne upominki orszakowe: naklejki, śpiewniki i korony. Nie zabrakło
również słodyczy dla najmłodszych. Tego dnia w postaci Trzech Króli wcielili się Kamil Zwierzchowski,
Andrzej Bysiak i Mateusz Krajewski.

• Przedszkolaki z Nowin też odbyły spacer orszakowy.

Jednak spacer orszakowy nie zakończył się 6 stycznia. Dzień później swój spacer odbyły przedszkolaki
z Przedszkola Samorządowego w Nowinach, które,
pomimo niesprzyjającej aury, dotarły do Gminnego
Ośrodka Kultury, odgadując po drodze zagadki. Na
miejscu przywitali się z Trzema Królami, w których
role wcielili się pracownicy GOK: Artur Gajek, Adam
Chłopek i Paweł Kacprzak. •

• Trzej Królowie przygotowali niespodzianki.

Trasa wiodła od kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach przez ulicę Białe Zagłębie do ulicy
Perłowej. Po drodze należało odnaleźć zagadki i rozwiązać szyfr Trzech Króli po to, żeby odkryć i złamać
tajny kod, który doprowadził uczestników spaceru na spotkanie z nowonarodzonym Dzieciątkiem.
- Zagadki nie były najłatwiejsze, ale dzięki pomocy
rodziców naszym dzieciom udało się zgadnąć hasło,
a zabawy przy tym było co nie miara. To świetny
sposób na rodzinne spędzenie czasu i nieco aktyw-
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Wzbić się w przestworza
Dobiegły końca pilotażowe warsztaty modelarskie,
jakie odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w
Nowinach. Wzięło w nich udział dziesięciu chłopców, który postanowili nauczyć się sztuki konstruowania modeli.

• Na zakonczenie warsztatów zorganizowano zawody modelarskie.

Warsztaty rozpoczęły się w październiku. Ich uczestnicy otrzymali niezbędny sprzęt i od podstaw rozpoczęli naukę pod okiem instruktora płk. pil. Bogdan Niepołoński oraz członków Klubu Modelarstwa
Sportowego: Piotra Gołackiego, Karola Kopca i Macieja Wawrzyckiego.

14

Niestety, plany pokrzyżowały obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa i część zajeć się nie
odbyło. – Pilotażowe warsztaty modelarskie, które
rozpoczęły się w październiku 2020 r. musiały zostać zawieszone z powodu sytuacji epidemicznej,
niemniej ich uczestnicy mogli wziąć udział w zawodach modeli szybowców, które wcześniej budowali.
Doświadczenia z warsztatów i cenne rady instruktorów sprawdziły się bardzo szybko w praktyce, bo
już 17 grudnia na murawie stadionu piłkarskiego
w Nowinach, gdzie rozegrane zostały zawody szybowcowe – wyjaśnia Piotr Gołacki z Klubu Modelarstwa Sportowego, organizator warsztatów.
W trakcie zawodów zawodnicy mogli przekonać
się o tym, jak zbudowane przez nich samodzielnie
szybowce sprawdzą się w zawodniczej rywalizacji. –
Odbyło się bez zaskoczenia i niepowodzeń, bo modele latały bardzo dobrze, a trzej zawodnicy Michał
Pypeć, Krzysztof Adamczyk i Kornel Wieczorek osiągali na swoich modelach prawie wyczynowe wyniki
dla odległości lotu – podkreśla Piotr Gołacki.
– Niezwykle cieszy fakt, że znaleźliśmy grupę pasjonatów o talentach technicznych i chęci do sportowej rywalizacji. We współczesnych czasach trudno
jest zainteresować dzieci i młodzież czymś innym,
niż grami komputerowymi, a nam się to udało. Teraz pozostaje iść za ciosem i rozwijać talenty naszych młodych konstruktorów. Mam nadzieję, że
spotkamy się w jeszcze większym składzie w 2021
roku – dodaje na zakończenie Piotr Gołacki. •
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KLUB MODELARSTWA SPORTOWEGO
W KIELCACH
ZAPRASZA OSOBY W WIEKU 10-15 LAT NA

warsztaty
modelarskie
MIEJSCE:
GOK PERŁA W NOWINACH

INFORMACJE I ZAPISY:
KMSKIELCE@GMAIL.COM
694 410 277
@KmsKielce
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Z dziejów Trzcianek

Nieco na wschód od szosy E-77 przebiegającej przez
tereny należące do Gminy Sitkówka-Nowiny znajduje się osada Trzcianki, dawniej: Trzcianka, położona u ujścia rzeczki Dobrzączki do Bobrzy. Zabudowa wsi obejmuje dawne domy letniskowe powstałe
po 1925 r. na gruncie wydzielonym z terenu wsi
Zgórsko.

z gruntem należąca do Stanisława i Pelagii Ślaskich,
dziedziców dóbr Zgórsko. Młyn ten przechodził przez
ręce kolejnych właścicieli: w 1849 r. Romualda Otkiewicza, w 1867 r. dodatkowo jego córki Marii z mężem
Stanisławem Wolskimi, a w 1870 r. ich dzieci.
W roku 1871 doszło do zadłużenia majątku i w konsekwencji do publicznej licytacji. Zakupu dokonała
Szymcha Rajzman z Chęcin, a następnie Aron Szymchowicz Rajzman w 1879 r., a po nim Mojsze Szymchowicz Rajzman. W toku kolejnych podziałów majątku, z wyłączeniem resztówki dworskiej q Zgórsku,
w 1920 r. posiadaczem młyna był Chaim Ungier, a w
rok potem Mordka Działowski. W 1921 r. w osadzie
młynarskiej Trzcionka znajdował się jeden budynek,
zamieszkały przez dwie kobiety i czterech mężczyzn.
Jej właścicielem był w 1930 r. J. Pietraszewski, który go rozbudował. Budynek dotrwał do ok. 1960 r.,
kiedy uległ pożarowi. Obecnie na terenie wsi znajduje się młyn wodny pozostający w częściowej ruinie,
datowany ostrożnie na ok. 1880 r. Jest to budynek
murowany z kamienia łamanego i cegły, czterokondygnacjowy. Nakryty jest dachem dwuspadowym,
pokrytym papą. Ujęcie wody obejmuje spiętrzenie
rzeczki w korycie, kanał boczny i upusty. Dawna komora turbinowa, zbudowana z drewna na podmurówce z kamienia, odsunięta jest od budynku głównego.

• Młyn w Trzciankach.

Analiza dostępnych map wskazuje, że obszar noszący
nazwę Trzcianka położony był u ujścia rzeki Bobrzyczki (Dobrzączki) do Bobrzy. Oznaczony został jako leżący na jej południowym brzegu, przy samej granicy
wsi Zgórsko i Bolechowice, należącej do starostwa
Chęcińskiego. Granica ta była bardzo trwała, została
wyznaczona w 1532 r. przez komisarzy królewskich:
miasta Chęcin wsi Bolechowice, Szewce i Zgórska,
należącej do dziedzica Zgórska, Jana Michowskiego.
Linia podziału poprowadzona była od ostatniego
zakrętu Bobrzyczki – na wprost w kierunku wschodnim. W ten sposób grunt leżący przy ujściu do Bobrzy
od strony północnej należał jeszcze do dóbr królewskich, a dokładniej wsi Bolechowice w starostwie
chęcińskim. Były to dogodne warunki do wzniesienia
młyna wodnego.

Na terenie położonym na zachód od niego znajduje się osiedle drewnianych domów, willi i pensjonatów, określanych jako Trzcianki. Nazwa objęła dawny
młyn oraz letnisko stąd też przyjęła formę w liczbie
mnogiej jako Trzcianki.
Początki osady willowej pod nazwą Trzcianki miały miejsce w 1925 r., kiedy Abram Kalma Rotbard,
właściciel Zgórska, wydzielił z własnego majątku obszar niewielkiego, młodego lasu, który podzielił na
15 działek siedliskowych. Powstało tu przy dwóch
równoległych ulicach kilka drewnianych willi o podobnym układzie. Zbudowane na murowanej podmurówce, na planie prostokąta z centralną sienią,
prowadząca do ogródka znajdującego się na tyłach.
Na piętrze znajdował się pokój letni. Całość nakrywał
dach czterospadowy. Wszystkie te domostwa otaczał
las sosnowy.
W latach powojennych powstała w Trzciankach szkoła elementarna przy ulicy prowadzącej z osady do
młyna i mostu, pod obecnym numerem 34. Z chwilą budowy nowej murowanej szkoły w Nowinach,
obiekt zaczął ponownie stanowić dom mieszkalny.
Rozwój przemysłu na terenie tzw. Białego Zagłębia
sprawił, że Sitkówka, Trzcianki, Zagrody straciły swój
uroczy letniskowy, podkielecki charakter. Jednakże
zachowany ruralistyczny układ osady, nowe wille stojące pośród sosen, zdają się napawać optymistycznym przekonaniem, że pamięć o podkieleckiej willa
turze nie zostanie zapomniana. •
Dariusz Kalina

Młyn ten odnotowany jest w 1787 i 1791 r. pod
nazwą Wierzchowiska. Musiał on ulec katastrofie,
jako że nie znajdujemy go na Mapie Galicji Zachodniej (1804), natomiast nieco w dół rzeki pojawia się
Nowy Młyn. Była to osada młyńska, na marginesie
mapy oszacowana na dwa domy i dwóch mężczyzn,
nie trzymano koni. Schodziły się w niej drogi z Bolechowic i Murowanej Woli, a drugiego brzegu Bobrzy
Kowali i Posłowic. Jest to obecnie obszar Trzcianek
w gminie Nowiny, koło oczyszczalni ścieków. Nazwa
Nowy Młyn nie przetrwała w miejscowej toponimii.
W roku 1824 pojawił się nowy młyn wodny wzniesiony na gruncie należącym do Teodora Ślaskiego,
dziedzica Zgórska, określony jako Trzcianka. Dalsze
losy młyna związane są z majątkiem Zgórsko. Około roku 1847 wymieniono osadę młyńską Trzcianka
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Dawne Nowiny - rozstrzygnięcie konkursu

W ciągu miesiąca grupa „Dawne Nowiny” na Facebooku zgromadziła 552 mieszkańców i sympatyków. Publikują oni zdjęcia sprzed lat i wspominają,
jak dawniej się tu mieszkało.

winach prezentuje zdjęcia z zawodów sportowych
z przeszłości, część mieszkańców udostępnia też
zdjęcia niezapomnianego Lucjana Rabieja – znanego
wszystkim fotografa, którego dziś już nie ma wśród
nas. – Miło dać komuś powód do wspomnień zwłaszcza tych które kojarzą się z dzieciństwem i beztroską
zabawą. Zwłaszcza w tych trudnych czasach kiedy jesteśmy zmuszeni odseparować się od innych – podkreśla Katarzyna Kwasiborska, jedna z mieszkanek.

• Zdjęcie ze zbiorów Jarosława Więcka.

Wielką popularnością cieszy się szczególnie dawny
plac zabaw w Nowinach, który jest wspominany z rozrzewnieniem i emocjami. – Pamiętam, rozkręcona na
maksa, krzesełko bez oparcia, a ja opleciona nogami,
rękami jak kurczak na rożnie i pisk. Ależ była adrenalinka – pisze Agnieszka Felis o karuzeli. Wtórują jej
Kamila Piotrowicz i Joanna Plutka. – Chyba każdy lubił to (siedzisko – przyp. red.) z urwanym oparciem –
wspomina Kamila Piotrowicz. – Najlepsze miejsce na
rozbujanie karuzeli. Kładło się na brzuchu i fajnie się
odpychało nogami – dodaje Joanna Plutka.

• Zdjęcie ze zbiorów Joanny Plutki.

Wyniki konkursu
Wśród zdjęć nadesłanych w konkursie „Dawne Nowiny” komisja konkursowa postanowiła wyróżnić kilka osób. – Nadesłane zdjęcia są dowodem na to, że
pamięć o ludziach, miejscach i wydarzeniach sprzed
lat jest wciąż wśród nas. Mam nadzieję, że już wkrótce uda nam się zebrać na tyle pokaźną kolekcję zdjęć,
że będziemy mogli z niej stworzyć wystawę pokazującą dawne Nowiny – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz, jednocześnie gratulując zwycięzcom konkursu, którymi zostali: Joanna Plutka, Jarosław Więcek,
Edyta Kasprzycka, Wiktoria Kasprzycka i Radosław
Gajewski. •

• Zdjęcie ze zbiorów Radoslawa Gajewskiego.

Poza karuzelą znajdowały się tu też: zjeżdżalnia,
łódka – huśtawka, huśtawka – deska, druga karuzela, autka, huśtawki wahadłowe, a nawet stół do
ping ponga.
W grupie publikowane są też zdjęcia z innych miejsc.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w No-

• Zdjęcie ze zbiorów Edyty Kasprzyckiej.
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Dzień Babci i Dziadka w placówkach edukacyjnych

• Laurki od dzieci z Bolechowic.
• Ozdobne słoiki własnoręcznie wykonały dzieci z Bolechowic.

• Portrety wykonano w świetlicy szkolnej w Nowinach.

• Babcia jest opiekuńcza, dziadek jest fajny - laurki od dzieci z Kowali.

• Stokrotki z przedszkola w Nowinach.

• Kocham babcię i dziadka - Biedronki z Nowin.

• Laurki od dzieci z Kowali.

18
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Półkolonie z futsalem

Dobiegła końca Półkolonia Piłkarska „Ferie z Nowińską Akademią Futsalu 2021”. Ferie na sportowo były organizowane w dniach 11-15.01.2021
roku przez Gminny Klub Sportowy „Nowińska Akademia Futsalu” dla dzieci z rocznika 2010-2013.

dnia dla wszystkich uczestników serwowany był ciepły obiad na stołówce szkolnej. Nad wychowankami
czuwali trenerzy i wychowawcy z Gminnego Klubu
Sportowego „Nowińska Akademia Futsalu”.

• Największą frajdę sprawiła jazda na sankach.

• Zajęcia na hali sportowej.

Największą jednak frajdę sprawiła dzieciom jazda
na sankach na górce „Jabłońskiego”, lepienie bałwana, zabawy oraz spacery na świeżym powietrzu.
Wszystkie zajęcia na półkolonii odbywały się według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoriatu Sanitarnego dla organizatorów półkolonii w szkołach
podstawowych.
Dziękujemy za wsparcie w organizacji półkolonii
piłkarskiej dla Rady Gminy Nowiny i Wójta Gminy
Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza oraz Dyrekcji ZSP w Nowinach Pani Kornelii Bem-Kozieł.

Półkolonia piłkarska organizowana według wszystkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych to
przede wszystkim praca nad poprawą umiejętności piłkarskich, koordynacyjnych, szybkościowych,
siłowych i wytrzymałościowych. Oprócz treningów
piłkarskich młodzi adepci mogli poznać inne sporty
takie jak: piłka koszykowa, badminton, tenis stołowy. Nie zabrakło też pogadanek na temat zdrowego
trybu życia, prawidłowego odżywiania, bezpieczeństwa podczas wszystkich zajęć oraz przepisów gry
w piłkę nożną. Odbyły się również dwa pokazy z filmami dla dzieci o tematyce piłkarskiej i kształtowaniu prawidłowych postaw pro sportowych. Każdego

Michał Ziernik, Szymon Ubożak GKS NAF

System Zgłaszania
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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.

Mała Gwiazdka

Starość

Szukam na niebie małej gwiazdy
Tej która w chmurach mi zniknęła
Podczas spaceru albo jazdy
Gdzieś ponad chmury wyfrunęła

Tu cię boli a tam strzyka
Na swe nogi wciąż utykasz
Teraz siedzisz wciąż przy oknie
Patrzysz jak świat w deszczu moknie

Muszę ją znaleźć jest bardzo mała
Ona ogrzewa moją duszę
Pragnę by nic jej się nie stało
Szukając wszystkie mury skruszę

Twe serduszko ledwie bije
Chociaż wódki już nie pijesz
Tak to bywa w tej starości
Wszystko wkoło ciebie złości

Bo ona mnie sobą osłania
Kiedy deszcz pada lub grzeje słońce
Każda złą myśl z głowy przegania
Choć dusza zimna serce gorące

I przyjaciół nie masz tyle
Choć fruwałeś jak motylek
Nie wyruszasz się z swej chaty
Bo połamać możesz gnaty

Gdy chmury niebo odsłoniły
Ujrzałam moją małą gwiazdkę
To chmury przyczyną zniknięcia były
Teraz na pewno spokojnie zasnę

Więc podpierasz się laskami
Bo problemy masz z nogami
Tak w starości na tym świecie
O tym wszyscy dobrze wiecie
A gdy skończą się boleści
Cztery deski wszystko zmieści

Ta mała gwiazdka tak wiele znaczy
Ona w złych chwilach przy mnie była
Przytula gdy widzi ze płaczę
Pragnę by zawsze ze mną była

Henryk Skowerski

Szukaj Szczęścia

Irena Kostrzewska

wciąż

Nie masz szczęścia więc go szukaj
Może znajdziesz niedaleko
Patrz w około wszędzie pukaj
Bo go znaleźć nie jest lekko

idziemy
pośród znaków zapytania.
z lękiem zaciśniętym

Jest przed tobą świat otwarty
To każdemu bądź życzliwy
Takie życie to nie żarty
A będziesz szczęśliwy

wewnątrz dłoni
i niepokojem w duszy.
z nadzieją, że kiedyś

Znalazłeś swe szczęście na ziemi
Stajesz na ślubnym kobiercu
Wszystko się wtedy zmieni
Radość zagości w twym sercu

oczy rozbłysną.
odnajdą światło
w innym spojrzeniu.

Przeminie szybko niejedna doba
Nie musisz wciąż wybierać
Bo jest przy tobie bliska osoba
Która cię będzie wspierać

Lidia Jędrocha - Kubicka

Henryk Skowerski
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Ogłoszenie o naborze kandydatów

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775,
z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021 Pan Sebastian
Nowaczkiewicz - Gminny Komisarz Spisowy w Nowinach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego
NSP 2021.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć
będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub
telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji
związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem
urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii
i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się
liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu
realizacji spisu będzie zagrożone.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia
1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu
na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021
może składać dokumenty osobiście w siedzibie
urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: nowiny@
nowiny.com.pl , platformy ePUAP albo operatora
pocztowego (...)

Termin składania ofert: w dniach od 01 lutego
2021r. do 09 lutego 2021r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe. (...)

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na
stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Nowinach – nr tel. 41/
3475010 e-mail: nowiny@nowiny.com.pl •
Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Nowiny

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowinach
informuje, że do dnia 15 marca 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia par małżeńskich zamieszkałych
na terenie Gminy Nowiny, które mogą poszczycić
się minimum 50-letnim stażem małżeńskim, a nie
otrzymały dotąd medali „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Pary mogą zostać zgłoszone przez
członków rodzin, samych zainteresowanych jubilatów, a także sołtysa bądź radnego (po uprzednim
uzyskaniu zgody jubilatów).
W zgłoszeniu należy podać następujące dane obojga jubilatów:

•
•
•
•
•

imię lub imiona, nazwisko oraz nazwisko rodowe
pesel i miejsce urodzenia
datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego
oraz nazwę Urzędu Stanu Cywilnego, w którym
został zawarty
adres zamieszkania
telefon kontaktowy jubilatów(bądź członków
rodziny).

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem
telefonu 41 347 50 55. •

Oświadczenie

Pragnę przeprosić Panią Martynę Jarosińską oraz Małgorzatę Jonak, jak i każdą zainteresowaną osobę, która
poczuła się urażona tym, że w nr 11 Głosu Nowin z listopada 2020 roku, pojawiła się oferta fotograficzna,
w której omyłkowo użyłam zdjęć obu Pań. Zdjęcia użyłam w wyniku błędu co do tożsamości właściciela, lecz
bez zgody Pani Martyny, Pani Małgorzaty oraz pozostałych stron. W pełni rozumiem, że Państwo oraz Wasze
rodziny poczuliście się dotknięte tym faktem. Z tego względu, jeszcze raz pragnę Państwa najmocniej przeprosić.
Z wyrazami szacunku
Weronika Szczepanik-Pluta
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Ogłoszenia Powiatowego Urzędu Pracy
Młodzi z powerem - szansa na pracę

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza pracodawców do składania wniosków o częściową refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionego bezrobotnego w ramach realizowanego projektu pn. „Młodzi
z POWEREM – Szansa na pracę”.
Prace interwencyjne kojarzą się przede wszystkim z pracą fizyczną i sezonowością, tymczasem prace interwencyjne
można wykonywać na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w ramach pracy fizycznej jak też umysłowej. Nie ma tu
żadnych ograniczeń, można więc zatrudnić osobę, która poprowadzi sekretariat, księgowość, zadba o zabezpieczenie
informatyczne, administracyjne czy będzie specjalistą w konkretnej dziedzinie. Prace interwencyjne nie różnią się niczym od zwykłego zatrudnienia, a pracodawca dodatkowo zyskuje zwrot części kosztów poniesionych na:
• wynagrodzenia;
• nagrody;
• składki na ubezpieczenia ZUS.
W przypadku realizacji projektu pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę” pracodawca może liczyć na refundację
części kosztów przez okres 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego będącego poniżej 29 roku życia.
Od 2021 roku obowiązuje wyższa stawka refundacji części kosztów i wynosi 1.100,00 zł brutto + składki ZUS. To wzrost
o ok. 300 zł brutto względem lat ubiegłych.

Prace interwencyjne

Od 11 stycznia 2021 r. aż do odwołania trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.
Serdecznie zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych do ww. projektu,
a osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach do udziału w zaplanowanych działaniach. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być osoba bezrobotna należąca do co najmniej jednej z
poniższych grup:
• osoby bezrobotne z kategorii NEET (niepracujące, niekształcące i nieszkolące się);
• osoby z niepełnosprawnością;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby z niskimi kwalifikacjami;
• imigranci, reemigranci.
Projekt zakłada refundację 160 stanowisk pracy organizowanych w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.
Rekrutacja do I tury projektu rozpoczęła się 4 stycznia 2021 r. i potrwa do 28 lutego 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Więcej informacji na stronie internetowej https://kielce.praca.gov.
pl/295 lub pod numerami telefonów: 41-367-11-81 / 41-367-11-63.

Harmonogram składania wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy wsparcia
w terminach zgodnych z poniższym harmonogramem.

		

		

Szczegółowe informacje dotyczące naborów dostępne są na stronie internetowej PUP w Kielcach – Ważne komunikaty
: https://kielce.praca.gov.pl/.
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tu mieszkam,
tu płacę podatki
dowiedz się więcej
o finansach gminy:
nowiny.budzetyjst.pl
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