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chmur deszczowych znów przybyło,
i deszczykiem pokropiło.
Wszędzie mokro i kałuże,
płyną chmury ciężkie, duże.
Dziś pogoda słońca pełna,

bez wiaterku i przyjemna.
Dwa dni żeby wytrzymała,
fi gla żadnego nie spłatała.
Lecz pogoda jak kobieta,
dziś pogodna, jutro nie ta.

Trzeba dużo cierpliwości,
by zrozumieć obie.
A do tego jeszcze trzeba mieć.
Końskie zdrowie.

Danuta Kilakiewicz

Pogoda
Wczoraj była piękna, roześmiana,
słońcem świeciła już od rana.
Lecz w południe co tu kryć,
rozścieliła mgły szarą nić.
A pod wieczór,
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cjentów Nowińska przychodnia zajęła drugie 
miejsce w Powiecie Kieleckim. Podczas sesji 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, która odbyła 
się 27 marca 2013 r., dyrektor SZPOZ Mar-
cin Bekier otrzymał list gratulacyjny od wójta 
gminy Stanisława Baryckiego oraz przewod-
niczącego Rady Gminy Sebastiana Nowacz-
kiewicza. – Bardzo dziękuję pacjentom za 
zaufanie jakim nas obdarzyli i zapraszam do 
korzystania z usług naszej przychodni – mówił 
dyrektor Marcin Bekier.

pie

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w marcu 
2013 r. triumfował w plebiscycie Echa Dnia 
na najlepszą przychodnię. Dzięki głosom pa-

aktualności

Według dyrektora Artura Jaronia współpraca 
między szkołami muzycznymi z Kielc i ukra-
ińskiej Winnicy trwa od 2005 roku. Koncert 
ukraińskich muzyków w Nowinach odbył się 
po raz drugi. Poprzednio występowali w ko-
ściele parafi alnym w Nowinach.
– Podczas koncertu 3 kwietnia wystąpiła or-
kiestra kameralna. Solistki z towarzyszeniem 
orkiestry wykonały arie Stanisława Moniuszki. 
Jako solista wystąpił także dyrektor winnickiej 
szkoły Stanisław Gorodyński, który wykonał 
ukraińską pieśń ludową – mówił gospodarz 

koncertu dyrektor Artur Jaroń. – Nowińska 
publiczność gorąco przyjęła także chór Moko-
sa, który zaśpiewał ludowe pieśni ukraińskie. 
Chciałem serdecznie podziękować wójtowi 
gminy Sitkówka-Nowiny za gościnne przy-
jęcie, co także uczyniłem podczas koncertu 
w Kielcach.
Dyrektor Jaroń zaprasza na kolejny koncert 
w Nowinach – 15 maja. – Wystąpi wtedy big 
band i orkiestra dęta szkoły muzycznej – do-
dał Artur Jaroń.

Piotr Piestrzyński

Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-No-
winy zdobył wyróżnienie w rankingu Samorzą-
dowy Menedżer Regionu 2012 w Wojewódz-
twie Świętokrzyskim. Wyróżnienie przyznali 
Redaktor Naczelny Pulsu Biznesu Tomasz Sie-
mieniec oraz wydawca gazety Patrycia Deyna 
prezes Bonnier Business Polska. Uroczystość 
związana z wręczeniem wyróżnienia odbyła 
się 25 kwietnia 2013 r. w Krakowie.

pie

DRUGA PRZYCHODNIA 
W POWIECIE KIELECKIM

Tytuł 
Samorządowego 
Menedżera 
Regionu dla 
wójta gminy

Muzycy z Winnicy 
koncertowali w Nowinach
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Młodzież i nauczyciele z Winnickiego Liceum Kultury i Sztuki im. Mykoły 
Leontowicza koncertowali 3 kwietnia 2013 r. w auli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach. Koncert prowadził Artur Jaroń, dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach. – Zapraszam na kolejny koncert 
w Nowinach, 15 maja – powiedział Artur Jaroń.
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– Stasiu wylosowa ł 
udział w  olimpiadzie 
podczas turnieju eli-
minacyjnego, któr y 
w lutym 2012 roku ro-
zegrano w Skarżysku. 
W hokeja halowego gra 
od kilku lat w naszym 
Klubie Olimpiad Spe-
cjalnych „Supernova”. 
Podczas olimpiady grał 
na pozycji obrońcy. Jego 
zmagania mogliśmy 
śledzić w telewizji, pod-
czas relacji emitowanych przed Teleekspresem 
– mówi trenerka Anna Kozak-Zapała. Jednym 
ze sponsorów wyjazdu Stanisława Kozubow-
skiego do Korei była gmina Sitkówka-Nowiny.
27 marca, podczas Sesji Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny brązowy medalista olimpijski otrzymał 
gratulacje od wójta gminy Stanisława Baryckie-
go, przewodniczącego Rady Gminy Sebastiana 
Nowaczkiewicza oraz radnych.
Podczas sesji rady gminy olimpijczykowi to-
warzyszyły jego trenerka oraz Jolanta Palusiń-
ska, pracownik socjalny DPS Zgórsko.

pie

Hokeista-medalista ze Zgórska
Stanisław Kozubowski, 46 letni podopieczny Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, 
zdobył brązowy medal olimpijski w hokeju halowym podczas World Winter Games 
PyeongChang. Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych odbywały się od 29 stycznia 
do 5 lutego 2013 r. w Korei. Gmina Sitkówka-Nowiny była jednym ze sponsorów 
wyjazdu naszego paraolimpijczyka.
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aktualności

RE
KL

AM
A 

1/
04

/2
01

3

Kompleksowe 

zaopatrzenie budowy 

w materiały sypkie:

piach

ziemia

kruszywa

Usługi 
Transportowe 

Barto Łukasz
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Remont remizy w Woli Murowanej, fi nansowa-
ny ze środków budżetu gminy Sitkówka-Nowi-
ny, rozpoczął się w październiku 2012 roku. 
Największe zmiany dotyczyły drugiego piętra 
obiektu, a właściwie poddasza. Powstały tam 
trzy ładne pomieszczenia i toaleta o łącznej po-
wierzchni około 120 metrów kwadratowych. 
W pomieszczeniach wykonano ściany z płyt gip-
sowo-kartonowych i podłogi z paneli. Wykonano 
instalację elektryczną. – Chcemy te pomieszcze-
nia udostępnić młodzieży, może na kafejkę inter-
netową – zapowiedział Krzysztof Rym.
16 kwietnia zastępca wójta Krzysztof Rym, kie-
rownik Referatu Budownictwa Paweł Kaszyński 
i pracownik referatu Zbigniew Miechówka od-
bierali prace związane z remontem dachu i ko-
minów. – Remont był konieczny gdyż kominy 
zostały naruszone podczas wichury w sierpniu 
2012 roku – tłumaczył Paweł Kaszyński.

W remizie zamontowano także klapę oddy-
miającą i ściankę przeciwpożarową oddziela-
jącą największą salę, w której może się bawić 
nawet 150 osób, od klatki schodowej.
Wyremontowana remiza została przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych. Nowy dźwig oso-
bowy zamontowano tuż po Wielkanocy. Pracę 
dźwigu demonstrowała gospodyni obiektu Anna 
Mazur. Na parterze, na pierwszym piętrze i na 
poddaszu są trzy przystanki dźwigu. Osoba nie-
pełnosprawna może przywołać dźwig na przy-
stanek przy pomocy pilota. Według kierownika 
Pawła Kaszyńskiego wszystkie przeprowadzone 
w remizie prace kosztowały około 295 tys. zło-
tych: remont pomieszczeń na poddaszu – 135 
tys. zł, remont dachu – 65 tys. zł, a dźwig dla 
osób niepełnosprawnych ok. 95 tys. zł.
– W tym roku chcielibyśmy jeszcze zamonto-
wać klimatyzację w największej sali, odnowić 

podłogi oraz odnowić i od-
malować pomieszczenia re-
mizy oraz klatkę schodową 
– poinformował Krzysztof 
Rym.
Według kierownika Pawła 
Kaszyńskiego te dodatkowe 
prace będą kosztowały jesz-
cze około 60 tys. zł.

Piotr Piestrzyński

Remiza w Woli Murowanej 
dostępna dla osób 
niepełnosprawnych

Tuż po Wielkanocy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej 
zamontowano dźwig dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób kosztem 295 
tysięcy złotych zakończył się pierwszy etap remontu obiektu. – Do końca roku 
chcemy wykonać jeszcze klimatyzację sali, wycyklinować i odnowić podłogi oraz 
klatkę schodową – zapowiedział Krzysztof Rym, zastępca wójta gminy Sitkówka-
Nowiny. 16 kwietnia 2013 r. odbył się odbiór prac związanych z remontem dachu.
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Anna Mazur i z-ca wójta Krzysztof Rym podczas testowania dźwigu

Pomieszczenia na strychu prawdopodobnie zostana przeznaczone na Pomieszczenia na strychu prawdopodobnie zostana przeznaczone na 
Świetlicę ŚrodowiskowąŚwietlicę Środowiskową
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Gości przywitała dyrektor szkoły Joanna Woj-
cieszyńska. Był wójt gminy Stanisław Barycki, 
zastępca wójta Krzysztof Rym, przewodniczący 
Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz i radni 
gminy. W tym roku po raz pierwszy na Święto 
Patrona nie przybyła Maria Domagała, prezes 
Związku Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich w Kielcach. Zmarła w Wielki 
Czwartek. Wszystkim zebranym przypomniał ją 
nauczyciel Adam Pepasiński. – Odszedł wielki 
przyjaciel naszej szkoły. Umarła w Busku, gdzie 
pojechała na kurację. Umarła w drodze, gdyż 
w drodze była przez całe swe życie – jak wszyscy 
wygnańcy z Kresów. Odchodzą powoli świad-
kowie prac przy nadaniu naszej szkole imie-
nia – mówił Adam Pepasiński. – Znałem panią 
Marię 21 lat. Szkoła w Nowinach była całym jej 
życiem, jej całą radością. Tak się cieszyła myślą 
o przyszłorocznych obchodach 15 rocznicy nada-
nia naszej szkole imienia Orląt Lwowskich.
Potem nauczyciele i dzieci przedstawili pięk-
ny program pt. „Lwów – miasto roztańczone, 
roześmiane, rozbawione”. Było tanecznie, 
kwieciście, wiosennie, z lwowskim humorem 
i klimatem. Szczególnie zabrzmiała piosenka 
„Kochać we Lwowie” w wykonaniu Justyny 
Wypych. Razem z Justyną śpiewał lwowiak 

Nowiny

Pamięci lwowiaków
Barwne i wzruszające widowisko 
pokazało 60 uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach. 19 kwietnia 2013 r. 
nowińska podstawówka obchodziła 
Święto Patrona.

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach:
Mikołaj Odziemek, Kamila Okła, Patrycja Orlińska i Klaudia Malesa

Nauczycielki Adrianna Tarach, Marzena Kołodziej i Edyta Szwed nagrodzone
za unikalne w skali kraju przygotowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Na scenie wystąpiło 60 uczniów nowińskiej szkoły
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z klasy IVc (1 miejsce w województwie w ogól-
nopolskim konkursie historycznym Klio 2012, 
w kategorii praca plastyczna).
Z kolei nauczycielki Adrianna Tarach, Ma-
rzena Kołodziej i Edyta Szwed otrzymały od 
Katarzyny Pluta ze Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Brylantowy OTEK – 
Grand Prix projektu. – Przedsięwzięcia realizo-
wane przez panie w ramach Tygodnia Kariery 
znacznie wychodzą poza projekt. Przekracza-
cie panie wszystkie kategorie i podejmujecie 
tak wiele działań z dziedziny doradztwa za-
wodowego, że nagradzamy to Grand Prix – 
mówiła Katarzyna Pluta. – Tego nie dostała 
jeszcze żadna szkoła. Jesteście w dziesiątce 
najlepszych szkół w kraju – dodała. 

Piotr Piestrzyński

Domagała, jej słowa i życzliwość – mówił wójt 
Stanisław Barycki.
Przewodniczący Rady Gminy Sebastian No-
waczkiewicz dodał, że dzieciaki doskonale 
przedstawiły roztańczone i roześmiane mia-
sto. Semper Fidelis – zawsze wierne. Byście 
wy zawsze byli wierni tradycji – zakończył Se-
bastian Nowaczkiewicz.
Podczas uroczystości uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Nowinach, którzy mogą poszczycić 
się osiągnięciami, otrzymali nagrody: Mikołaj 
Odziemek z klasy VIb (laureat wojewódzkiego 
konkursu matematyczno-przyrodniczego), Ka-
mila Okła z IV a (fi nalista wojewódzkiego kon-
kursu matematyczno-przyrodniczego), Patrycja 
Orlińska z klasy VIa (fi nalistka wojewódzkiego 
konkursu humanistycznego) i Klaudia Malesa 

z urodzenia Wacław Mozer, założyciel święto-
krzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Pan Wacław nie krył łez wzru-
szenia, gdy Justyna zaśpiewała na koniec „By 
szczęśliwym być wróć do Lwowa”. Potem Wa-
cław Mozer zachęcał do śpiewania uczniów 
w czasie refrenu „Tylko we Lwowie”.
– Z radością i uwagą śledziliśmy to piękne wi-
dowisko. Było wiele akcentów patriotycznych. 
Na pewno będziemy pamiętać panią Marię 

Nowiny
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Lwowiak Wacław Mozer śpiewał lwowskie piosenki 
i zachęcał wszystkich do śpiewania

Szczególnie zabrzmiała piosenka 
„Kochać we Lwowie” w wykonaniu Justyny Wypych Zespół „Świetliki” w pokazie tanecznym
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Przedstawiciele naszej gminy z Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Kowali, Bolechowicach oraz 
Szewcach - Zawadzie wzięli udział w semi-
narium zorganizowanym w  dniach 13-14 
kwietnia 2013 r. w Krakowie. Organizatorem 
szkolenia było Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach 
projektu „Spółdzielnie w programie Leader 
i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Projekt 
współfi nansowany ze środków Unii Europej-
skiej. Szkolenie było bezpłatne, a z każdego 
KGW mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób.
Harmonogram szkolenia obejmował tematykę 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Lokalnych Grup Działania. Uczestnicy otrzy-
mali zaświadczenia o udziale w seminarium.

pie

Szewczanki, Kowalanki 
i Bolechowiczanie na 
szkoleniu
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1i art. 42 ustawy dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 
oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz.391, ze zm.), Rada 
Gminy po zasięgnięciu opinii Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Kielcach uchwala, co 
następuje: Uchwala się „Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy Sit-
kówka-Nowiny”, w następującym brzmieniu:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasa-
dy utrzymania czystości i porządku na tere-
nach nieruchomości położonych na obszarze 
gminy Sitkówka-Nowiny.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym 
Regulaminem, mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
– ustawy z 13.09.1996  r. o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391, ze zm.),

– ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 21),

– ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 
50 ze. zm.).

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenach nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszka-
łych są zobowiązani do utrzymania czystości 
i porządku na terenie nieruchomości poprzez 
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych i posiadanie pojemników (w tym 
worków foliowych) do ich gromadzenia.
2. Powstąjące na obszarze nieruchomości 
zamieszkałej odpady komunalne zbierane są 
selektywnie „u źródła” przy uwzględnieniu na-
stępujących frakcji odpadów:
1) Frakcja sucha:

 a) papier i tektura,
 b) szkło,
 c) tworzywa sztuczne i metal,
 d) odpady wie lo materiałowe (opakowania 

po płynnej żywności).
2) Frakcja mokra:
 a) odpady zmieszane,
 b) odpady biodegradowalne, w tym odpady 

kuchenne.
3. Powstające w gospodarstwach domowych 
nie wymienione w ust. 2 odpady, tj.:
 1) przeterminowane leki i chemikalia,
 2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
 4) zużyte opony,
 5) meble i inne odpady wielkogabatytowe,
 6) odpady zielone ulegające biodegradacji,
 7) popiół,
gromadzone są w Gminnym Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zwa-
nym dalej GPSZOK, prowadzonym przez pod-
miot wybrany przez gminę.
4. Dopuszcza się na nieruchomościach moż-
liwość kompostowania niżej wymienionych 
odpadów, powstających w gospodarstwach 
domowych:
 1) odpady biodegradowalne, w tym odpady 

kuchenne;
 2) odpady zielone ulegające biodegradacji;
5. Odpady wymienione w ust. 4 niniejszego 
paragrafu mogą być kompostowane w przy-
domowych kompostownikach, po spełnieniu 
wymogów określonych przepisami prawa 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Powstające w gospodarstwach domowych 
odpady budowlane i rozbiórkowe, będą usu-
wane z terenu nieruchomości przez podmiot 
prowadzący GPSZOK na indywidualne zlece-
nie i koszt właścicieli nieruchomości.
7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, 
na których prowadzona jest również działal-
ność gospodarcza, zobowiązani są do zawarcia 

odrębnej umowy na odbiór odpadów, powsta-
jących w wyniku prowadzonej działalności, 
z podmiotem wpisanym do rejestru działalno-
ści regulowanej prowadzonej przez Wójta Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, z częstotliwością odbioru 
odpadów, co najmniej raz w miesiącu.
8. Właściciele nieruchomości, na których pro-
wadzona jest działalność gospodarcza i po-
wstają odpady komunalne, zobowiązani są do 
zawarcia umowy na odbiór odpadów komunal-
nych oraz umowy na odbiór odpadów, powsta-
jących w wyniku prowadzonej działalności, 
z podmiotem wpisanym do rejestru działalno-
ści regulowanej prowadzonej przez Wójta Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny z częstotliwością odbioru 
odpadów co najmniej raz w miesiącu.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowią-
zani są do podłączenia nieruchomości do 
istniejącej kanalizacji lub w przypadku bra-
ku kanalizacji do gromadzenia nieczystości 
ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub 
wyposażenia nieruchomości w przydomową 
oczyszczalnię ścieków.
2. Właściciele nieruchomości posiadający zbior-
niki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczal-
nie ścieków zobowiązani są do zawarcia umowy 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub 
odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni 
ścieków z podmiotem posiadającym zezwolenie 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 4. l. Właściciele nieruchomości są zobowią-
zani niezwłocznie po wystąpieniu zjawiska 
atmosferycznego do oczyszczania części nie-
ruchomości służących do użytku publicznego 
ze śniegu, lodu i błota, natomiast z innych za-
nieczyszczeń w miarę potrzeb.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. l powi-
nien być zrealizowany poprzez:
 1) Odgarnięcie śniegu, lodu, błota i innych 

zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące 
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

 2) Podjęcie działań mających na celu likwi-
dację śliskości chodnika.

uchwały Rady Gminy

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 15, art. 40 
ust 1, art. 41. ust 1, i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” 
(Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 59 ze zm.) oraz 
art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Sit-
kówka-Nowiny uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odebranymi od właścicieli nie-

ruchomości uiszcza się z góry bez wezwania, 
raz na kwartał, w terminach:
1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
3) za III kwartał do 31 lipca danego roku,
4) za IV kwartał do 31 października danego 
roku.
§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, 
o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lip-
ca 2013 r. i obejmuje okres od lipca 2013 r. 

do 30 września 2013 r.
§ 3. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy 
dochodów Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy.
§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Zbigniew Pyk

UCHWAŁA NR RG- XXVI /208/12 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR RG- XXIX/241/13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
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§ 5. 1. Mycie użytkowanych w gospodarstwie 
domowym pojazdów samochodowych poza 
myjniami jest dozwolone na terenie nierucho-
mości pod warunkiem, że wykonywanie tej 
czynności nie spowoduje zanieczyszczenia oto-
czenia i nie spowoduje zagrożeń dla środowiska.
2. Naprawa użytkowanych w gospodarstwie 
domowym pojazdów samochodowych poza 
warsztatami naprawczymi jest dozwolone na te-
renie nieruchomości, gdy wykonywanie napraw 
związane jest z bieżącą eksploatacją pojazdu 
i pod warunkiem, że wykonywanie tej czynności 
nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i nie 
spowoduje zagrożeń dla środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna ilość pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-
nych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych. Warunki rozmieszczania tych po-
jemników i ich utrzymania w odpowiednim sta-
nie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do wyposażenia nieruchomości w odpowied-
nią ilość pojemników lub worków do gromadze-
nia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość 
wytwarzanych odpadów oraz ilość osób z nich 
korzystających, tak aby zgromadzone w nich 
odpady nie powodowały przeszkody w zamknię-
ciu klap pojemników i zawiązaniu worków.
2. Dla gromadzenia odpadów selektywnie ze-
branych służą pojemniki lub worki, oznaczone 
następującymi kolorami:
 1) kolor niebieski – czysty papier i tektura,
 2) kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal 

i odpady wielomateriałowe,
 3) kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
 4) kolor czarny – odpady zmieszane,
 5) kolor brązowy – odpady zielone i biode-

gradowalne, w tym odpady kuchenne.
3. Odpady typu PET należy trwale zgnieść, 
aby zachować zmniejszoną objętość.
4. Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są 
do wyposażenia dróg w kosze do zbierania od-
padów komunalnych.
5. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi gmina może pokryć koszty wy-
posażenia nieruchomości w pojemniki lub worki 
do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. Zabrania się:
1. Spalania zgromadzonych odpadów zielo-
nych i plastiku.
2. Gromadzenia w  pojemnikach, w  tym 
w workach przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, innych odpa-
dów niż te na jakie są przeznaczone.
3. Gromadzenia w pojemnikach na odpady 
zmieszane gruzu budowlanego i rozbiórkowego.
4. Umieszczania w  pojemnikach, w  tym 
w workach na odpady komunalne, odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej, 
w tym odpadów niebezpiecznych.
5. Gromadzenia odpadów poza pojemnikami 
i w miejscach przypadkowych.
§ 8. 1. Do gromadzenia niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych na tere-

nie nieruchomości, służą znormalizowane, speł-
niające standardy pojemniki o pojemności mi-
nimum 120 litrów, a do gromadzenia odpadów 
selektywnie zebranych służąpojemniki lub worki 
spełniające standardy o pojemności minimum:
 1) 120 litrów dla tworzyw sztucznych, od-

padów wielomateriałowych i szkła,
 2) 80 litrów dla papieru i tektury,
 3) 80 litrów dla odpadów ulegających bio-

degradacji.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na 
drogach publicznych przeznaczone są kosze 
uliczne spełniąjące standardy o pojemności 
minimum 35 litrów.
§ 9. 1. Do gromadzenia zmieszanych i selektyw-
nie zebranych odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości zabudowanej budynkami wielo-
lokalowymi służą znormalizowane, spełniające 
standardy pojemniki o pojemności minimum 
1100 l, usytuowane w altanach śmieciowych.
2. Pojemniki wymienione w ust. 1, winny być 
oznaczone następującymi kolorami:
 1) kolor niebieski – czysty papier i tektura,
 2) kolor żółty – tworzywa sztuczne i odpady 

wielomateriałowe,
 3) kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
 4) kolor czarny – odpady zmieszane,
 5) kolor brązowy – odpady biodegradowal-

ne, w tym kuchenne.
§ 10. 1. Pojemniki i worki na odpady ko-
munalne należy ustawiać na nieruchomo-
ści w miejscach i w sposób nie powodujący 
uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest 
mycie i dezynfekcja pojemników w miarę po-
trzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku lub 
indywidualne zlecenie wykonania tej usługi.
3. W dniu odbioru odpadów komunalnych, 
pojemniki i worki powinny być wystawione 
na granicy niemchomości lub bezpośrednio 
przy ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem 
chodników lub innych miejsc przeznaczonych 
do ruchu pojazdów samochodowych oraz pie-
szych, na równej powierzchni, w miarę moż-
liwości utwardzonej, zabezpieczonej przed 
zbieraniem się wody i błota.
4. Kosze uliczne winny być rozmieszczone na:
 1) przystankach komunikacyjnych,
 2) chodnikach, a odległość między koszami 

nie może przekroczyć 200 m.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się od-
padów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z obszaru nieruchomości oraz terenów prze-
znaczonych do użytku publicznego.
§ 11. 1. Odbiór zmieszanych i selektywnie zebra-
nych „u źródła” odpadów komunalnych odbywa 
się z nieruchomości w sposób systematyczny, za-
pobiegający przepełnianiu się pojemników i wor-
ków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu 
przyległego, z częstotliwością uwzględniającą po-
trzeby oraz wymogi prawa jednak nie rzadziej niż 
co najmniej jeden raz w miesiącu.
2. Odpady komunalne takie jak:
 1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 2) meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. 

drzwi, stolarka okienna), będą usuwane z te-

renu nieruchomości o ile zostaną wystawione 
przez właściciela w sposób umożliwiający ich 
odbiór przez podmiot prowadzący GPSZOK 
w terminie zgodnym z hannonogramem usta-
lonym przez podmiot prowadzący GPSZOK, 
jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

3. Odpady komunalne takie jak:
 1) przeterminowane leki i chemikalia (np. 

farby, laldely, przeterminowane środki 
ochrony roślin),

 2) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
 3) zużyte opony,
 4) metal,
 5) odpady zielone i popiół, właściciele zbie-

rają i we własnym zakresie przekazują do 
GPSZOK.

4. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości cie-
kłe powinny być opróżniane przez wyspecjalizo-
wane fi rmy, posiadające stosowne zezwolenie 
lub wpis do rejestru działalności regulowanej, 
z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie 
zbiomika bezodpływowego, a częstotliwość ta 
powinna być zależna od ilości zużytej wody.
5. Zbiorniki przydomowych oczyszczalni ście-
ków, powinny być opróżniane z osadów ście-
kowych przez wyspecjalizowane fi rmy posiada-
jące stosowne zezwolenie lub wpis do rejestru 
dzialalności regulowanej, z częstotliwością za-
pewniającąprawidłowe funkcjonowanie oczysz-
czalni, określoną w instrukcji eksploatacji.
6. Do gromadzenia odpadów komunalnych na 
terenach przeznaczonych do użytku publiczne-
go np.: placówki handlowe, szkolne, usługowe, 
gastronomiczne i inne, należy stosować kosze 
uliczne w  ilości dostosowanej do natężenia 
ruchn i zapewniającej utrzymanie porządku 
i czystości. Kosze powinny spełniać standardy, 
wymogi przepisów prawa i być umieszczone 
w szczególności przy wejściu do obiektu.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami.
§ 12. Podmioty realizujące na terenie gminy 
zadania związane z odbieraniem i zagospodaro-
waniem odpadów są zobowiązane do przestrze-
gania zasad wynikających z Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2012-2018 uchwa-
lonego 28 czerwca 2012 r. uchwalą Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego.
§ 13. Podmioty realizujące na terenie gminy za-
dania związane z odbieraniem i zagospodarowa-
niem odpadów są zobowiązane do przekazywania 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania, do 
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 
domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do wspólnego użytku.
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domo-
we są zobowiązani do:
1) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwie-

rzętami w sposób zapewniający bezpieczeń-
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stwo dla ludzi, w tym w szczególności nie po-
zostawiania ich bez dozom, jeżeli zwierzę nie 
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub 
na terenie ogrodzonym w sposób uniemożli-
wiającym samodzielne wydostanie się z niego.

2) zachowania środków ostrożności przy wy-
prowadzaniu zwierząt w miejsca publiczne 
oraz części nieruchomości przeznaczonych 
do użytku publicznego.

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń, 
spowodowanych przez te zwierzęta w miej-
scach publicznych oraz częściach nierucho-
mości przeznaczonych do użytku publicznego, 
w szczególności na klatkach schodowych lub 
innych pomieszczeniach Wspólnego użytku, 
jak również chodnikach i ulicach, a także na 
zieleńcach i innych miejscach publicznych.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są 
zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt 
w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas 
lub odory) dla osób znajdujących się w są-
siednich lokalach lub nieruchomościach.
3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach 
mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabez-
pieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy 
lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej pose-
sji na której utrzymywane jest zwierzę niebez-
pieczne, w szczególności pies, mogące stano-
wić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 
którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę 
nad swoimi zwierzętami domowymi ponoszą 
wszelkie koszty związane z  ewentualnym 
zapewnieniem im należnej opieki w oparciu 
o przepisy dotyczące ochrony zwierząt.
§ 15. 1. W miejscach publicznych oraz czę-
ściach nieruchomości przeznaczonych do 
użytku publicznego psy mogą być wyprowa-
dzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. W przypadku zastosowania przez właścicie-
la nieruchomości odpowiedniego oznakowania, 
zakazuje się wprowadzania psów lub innych 
zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 
placówek handlowych lub gastronomicznych, 
w szczególności na tereny szkól i przedszkoli 
oraz place zabaw i obiekty sportowe.
3. Zakazy określone w pkt 2 nie dotycząpsów 
przewodników.

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 
są zobowiązani do:
1. Przestrzegania zasad określonych w przepi-

sach dotyczących ochrony zwierząt.
2. Przestrzegania zasad określonych w gmin-

nym programie opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt, który reguluje odrębna uchwala 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.

3. przedstawienia do wglądu funkcjonariuszom 
służb porządku publicznego lub innym oso-
bom upoważnionym przez Wójta Gminy Sit-
kówka-Nowiny aktualnych świadectw obo-
wiązkowych szczepień zwierzęcia przeciwko 
wściekliźnie i chorobom zakaźnym, aktualnego 
dowodu uiszczenia opłaty z tytułu posiadania 
psa, a w przypadku posiadania psa rasy uzna-
wanej za agresywną stosownego zezwolenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodar-
skichna terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywa-
nia na określonych obszarach lub w poszcze-
gólnych nieruchomościach.
§ 17. 1. Na terenie gminy zabrania się utrzy-
mywania zwierząt gospodarskich (w rozumie-
niu przepisów o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierząt gospodarskich), z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumie-

niu ustawy z dnia 15 listopada 1984 ropodatku 
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze 
zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze. zm.),

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz 
królików, nutrii wyłącznie na działkach za-
budowanych budynkami jednorodzinnymi 
wolnostojącymi,

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na 
terenach wyłączonych z produkcji rolnej na 
ptywatnych posesjach jedynie dla potrzeb 
własnego gospodarstwa domowego.

2. W przypadku określonym w § 16 ust. 1 pkt 
3 właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do utrzymywania zwierząt gospodarskich we 
właściwych warunkach sanitarnych i zoohigie-
nicznych, w sposób nieuciążliwy dla otoczenia 
i właścicieli nieruchomości sąsiednich, szcze-
gólnie w zakresie hałasu i przykrych zapachów.

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest 
zobowiązany:
1)Przestrzegać przepisów sanitarno-epide-

miologicznych, z zakresu ochrony środowi-
ska oraz z zakresu ochrony zwierząt,

2) nie powodować wobec osób trzecich uciąż-
liwości takichjak hałas, odory itp.,

3) zabezpieczyć nieruchomość przed możli-
wością samowolnego opuszczenia jej przez 
zwierzęta gospodarskie,

4) usuwać nieczystości powstale podczas prowa-
dzenia chowu lub hodowli, w sposób nie powo-
dujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości 
oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

5) natychmiastowo usunąć odchody zwierzę-
ce, pozostalości kmmy lub ściółki pozosta-
wione na ulicach, placach i w innych miej-
scach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i dezynsek-
cji oraz terminy przeprowadzania.
§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają 
obiekty, w których stwierdzono występowanie 
gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.
2. Obowiązkowej dezynsekcji podlegają 
obiekty, w których stwierdzono występowanie 
insektów stwarzających zagrożenie sanitarne.
3. W przypadkach, o któtych mowa w § 17, 
pkt l i pkt 2. Wójt Gminy w porozumieniu 
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym okre-
śli obszary podlegające obowiązkowej dera-
tyzacji lub dezynsekcji oraz określi poprzez 
zarządzenie termin ich przeprowadzenia.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji lub de-
zynsekcji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.
§ 19. Traci moc uchwala Nr RG-XXV/194/12 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listo-
pada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego. Rocz-
nik 2013. poz.64 z dnia 04.01.2013).
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy.
§ 21. Uchwala wchodzi w życie po upływie 
14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sebastian Nowaczkiewicz

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 15, art. 40 ust 
1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (Dz. U. 
z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) Rada Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala określa:
1. Rodzaje i  ilość odpadów odbieranych od 
właściciela nieruchomości.
2. Częstotliwość i sposób odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości.
3. Sposób świadczenia usług przez Gminny 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych zwany dalej „ GPSZOK” .

4. Sposób zagospodarowania odpadów ko-
munalnych, w odniesieniu do nieruchomości 
zamieszkałych.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, zostaną od niego ode-
brane i zagospodarowane odpady komunalne 

UCHWAŁA NR RG- XXIX /242/13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy
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powstające w gospodarstwach domowych.
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wytworzonymi na nierucho-
mości zmnieszkałej obejmuje odbiór odpadów 
wymienionych w§ 3 ust. 1-3 niniejszej uchwały.
3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi gmina pokrywa koszty wy-
posażenia nieruchomości w pojemniki lub worki 
do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 
utrzymywania pojemników w odpowiednim sta-
nie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 3. 2. Powstające na obszarze nieruchomo-
ści zamieszkałej odpady komunalne zbierane 
są selektywnie „u źródła” przy uwzględnieniu 
następujących frakcji odpadów:
1) Frakcja sucha:
 a) papier i tektura,
 b) szkło,
 c) tworzywa sztuczne i metal,
 d) odpady wielemateriałowe (opakowania 

po płynnej żywności).
2) Frakcja mokra:
 a) Odpady zmieszane,
 b) Odpady biodegradowalne, w tym odpady 

kuchenne.
2. Powstające w gospodarstwach domowych 
odpady, tj.:
 1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odbierane są w formie „wystawki” zgodnie 
z harmonogramem.

3. Powstające w gospodarstwach domowych 
odpady, tj.:
 1) metal,
 2) przeterminowane leki i chemikalia,
 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
 5) zużyte opony,
 6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 7) odpady remontowe,
 8) odpady zielone ulegające biodegradacji,
 9) popiół,

odbierane są w Gminnym Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4. Oplata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi obejmuje odbiór każdej ilości od-
padów wymienionych w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu.
5. Powstające w gospodarstwach domowych 
odpady budowlane i  rozbiórkowe nie będą 
odbierane w ramach opłaty. Podmiot prowa-
dzący GPSZOK na zlecenie i koszt właściciela 
nieruchomości podstawi specjalny kontener do 
gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych oraz usunie i zagospodaruje te odpady.
§ 4. l. Odpady komunalne będą odbierane od 
właściciela nieruchomości, na której zamiesz-
kują mieszkańcy z następującą częstotliwością:
1) odpady zmieszane – co najmniej jeden raz 

w miesiącu,
2) selektywnie zebrane „u źródła”, tj.:
 a) papier i tektura,
 b) szkło,
 c) tworzywa sztuczne, metal i odpady wie-

Jomateriałowe (opakowania po płynnej 
żywności),

 d) odpady biodegradowalne, w tym odpady 
kuchenne,

 e) popiół z gospodarstw domowych – co 
najmniej jeden raz w miesiącu,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
– co najmniej raz na 6 miesięcy (zgodnie 
z harmonogramem) lub dostarczony samo-
dzielnie przez właściciela nieruchomości 
we własnym zakresie do GPSZOK,

4) meble i  inne odpady wielkogabarytowe 
- co najmniej raz na 6 miesięcy (zgodnie 
z harmonogramem) lub samodzielnie przez 
właściciela nieruchomości we własnym za-
kresie do GPSZOK,

5) odpady komunalne takie jak:
 a) metal,
 b) przeterminowane leki i chemikalia,
 c) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,

 d) zużyte opony,
 e) odpady remontowe,
 f) odpady zielone ulegające biodegradacji,
 g) popiół
– należy zbierać i w miarę potrzeb przekazy-
wać samodzielnie we własnym zakresie do 
GPSZOK.
§ 5. 1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w ramach uiszczonej przez 
właściciela nieruchomości opłaty przyjmuje: me-
tal, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte aku-
mulatory, ogniwa i baterie, zużyte opony, odpady 
remontowe, odpady zielone ulegające biodegrada-
cji, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych funkcjonował będzie w spo-
sób określony w harmonogramie podanym do 
publicznej wiadomości, jednak nie rzadziej niż 
dwa dni w tygodniu, w tym w sobotę.
3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych nie przyjmuje odpadów 
takich jak azbest, papa oraz styropian.
4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych nie przyjmuje żadnych 
odpadów od podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą.
§ 6. Traci moc chwala Nr RG-XXV/195/12 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania i zagospodarowania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkująmieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Święt. 
Rocznik 2013, poz.24 z dn.03.01.2013 r.)
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
z mocą obowiązującą od l lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Sebastian Nowaczkiewicz

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (Dz. U. 
z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
6k ust. 1 pkt l ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) Rada Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny uchwała, co następąje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, określonej art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach zgodnie, z którą opłata za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona 
będzie od gospodarstwa domowego.
2. Poprzez gospodarstwo domowe należy 

rozumieć gospodarstwo prowadzone przez 
osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub 
zespół mieszkających razem osób spokrew-
nionych lub niespokrewnionych wspólnie 
utrzymujących się, jak również osoby, które 
mająinne prawa do zamieszkiwania w lokalu.
§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o:
1. Małym gospodarstwie domowym rozumie 

się przez to gospodarstwo składające się 
z nie więcej niż 1 osoby.

2. Średnim gospodarstwie domowym rozumie 
się przez to gospodarstwo składające się 
z nie więcej niż 2 osób.

3. Dużym gospodarstwie domowym rozumie 
się przez to gospodarstwo domowe składa-
jące się z nie mniej niż 3 osób i nie więcej 
niż 4 osób.

4. Pozostałym gospodarstwie domowym rozu-
mie się przez to gospodarstwo domowe skła-
dąjące się z nie mniej niż 5 osób i więcej.

§ 3. Ustala się miesięcznąstawkę opłaty za od-
biór i gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Od małych gospodarstw domowych w wy-

sokości 5 zł
2. Od średnich gospodarstw domowych w wy-

sokości 9 zł
3. Od dużych gospodarstw domowych w wy-

sokości 16 zł
4. Od pozostałych gospodarstw domowych 

w wysokości 25 zł
§ 4. W przypadku, gdy odpady nie są zbiera-
ne i odbierane w sposób selektywny ustala się 
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:

UCHWAŁA NR RG-XXIX/243/13 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki tej opłaty na terenie gminy Sitkówka-Nowiny

uchwały Rady Gminy
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uchwały Rady Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 
ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6n 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Sit-
kówka-Nowiny uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr RG-XXVI/209112 z dnia 
28 gmdnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieru-
chomości, wprowadza się następujące zmiany:
l. Określony w § 1 Uchwały wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, składanej przez właści-
ciela nieruchomości, przyjmuje treść zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. § 2 Uchwały zmienia się i  otrzymuje 
brzmienie: „Ustala się, iż pierwszą deklarację 

o wysokości opłaty za gospodat·owanie odpa-
dami komunalnymi składa się w terminie do 
15 maja 2013 roku”.
3. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ule-
gajązmienie i pozostają w mocy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego.

UCHWAŁA NR RG- XXIX l 244 l 13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/209112 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

skladanej przez właściciela nieruchomości

5. Od małych gospodarstw domowych w wy-
sokości 8 zł

6. Od średnich gospodarstw domowych w wy-
sokości 12 zł

7. Od dużych gospodarstw domowych w wy-
sokości 21 zł

8. Od pozostałych gospodarstw domowych 

w wysokości 32 zł
§ 5. Traci moc chwała Nr RG-XXVI/207/12 
w sprawie metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki tej opłaty na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Święt. Rocznik 2013,
poz. 667, z dn. 4.02.2013 r.)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przew. Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

Goście odwiedzający stoisko LGD „Perły Czar-
nej Nidy” na targach Agrotravel na brak atrakcji 
nie mogli narzekać. Gminy wchodzące w skład 
LGD, choć zdawałoby się, tak różne, uzupeł-
niają się znakomicie. Oferta turystyczna jaką 
prezentowano podczas targów była bardzo sze-
roka. Dla każdego coś ciekawego. I tak – dla 
aktywnych: atrakcje Basenu „Perła”, Krytej Pły-
walni „Koral” i zalewu w Morawicy, ścieżki ro-
werowe, ścieżka Klubu 4H, piesze wędrówki po 
górze Patrol i Żakowej, Hala Sportowa w Bilczy 

i w Chęcinach oraz planowany do utworzenia 
jeszcze w tym roku szlak kajakowy na rzece 
Czarnej Nidzie i Bobrzy. Dla miłośników trady-
cji, historii i geologii: Zamek Królewski w Chę-
cinach, Jaskinia „Raj”, Park Etnografi czny w To-
karni, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego 
w Miedziance, Kamieniołom Szewce, Geopark 
„Białe Zagłębie”, Ośrodek Tradycji Garncarstwa 
w Chałupkach, Kalwaria Świętokrzyska w Mo-
rawicy, zabytkowe kościoły i kapliczki. To tylko 
kilka z wielu atrakcji na terenie LGD.
W ostatnim dniu targów najjaśniej zalśniła no-
wińska perła, czyli Basen „Perła” a wraz z nim 
szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ventus” i inne 
atrakcje, do których należą niewątpliwie walo-
ry geologiczne gminy Sitkówka-Nowiny, które 
przybliżał Grzegorz Pabian z Punktu Informacji 
Turystycznej razem z synem Pawłem. Geolo-
gia jest pasją całej rodziny Pabianów, dlatego 
z dumą prezentowali własną kolekcję minerałów 

i skamieniałości oraz opowiadali o utworzonym 
w marcu br. Geoparku „Białe Zagłębie”.
Nie lada gratką na tegorocznej Karczmie były 
pierogi z kapustą i mięsem w ilości 800 sztuk 
gotowane przez „Kowalanki” w ogromnym 
garnku. Świeżutkie, prosto z wody, polane 
okrasą rozchodziły się w błyskawicznym tem-
pie, bo smakowity zapach wabił tłumy gości, 
a tradycyjny żurek i ciasto drożdżowe nie mia-
ły sobie równych. Sukcesem okazał się wy-
stęp „Kowalanek” na scenie kultury, które dla 
odmiany zaprezentowały obrzęd „Prządki”. 
Uzbrojone w rekwizyty, gwarę świętokrzyską, 
świetny scenariusz i siłę osobowości podbiły 
serca publiczności, której przybywało z każ-
dą chwilą. Również panie z Sekcji Plastycz-
nej Klubu SENIORA w Nowinach zapewniły 
strawę dla duszy. Zachwycały wykonane na 
zajęciach klubowych olejne obrazy, drewniane 
kolorowe aniołki i Baby Jagi na miotłach. 

Agnieszka Szewczyk, Biuro LGD, pie

Naszą gminę można chwalić 
wszystkimi zmysłami 
To już piąty raz, kiedy gminy Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny połączyły 
swoje siły z Lokalną Grupą Działania „Perły Czarnej Nidy”, aby jak najlepiej 
promować region LGD podczas V Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL. W dniach 5-7 kwietnia 2013 r. w Targach Kielce 
zwiedzający mogli poznać atrakcje turystyczne naszej gminy na stoisku, obejrzeć 
na scenie obrzęd „Prządki” w wykonaniu „Kowalanek” i posmakować atrakcji 
kulinarnych serwowanych przez Sekcję Plastyczną Klubu Seniora w Nowinach 
oraz „Kowalanki”. Targi odwiedziło 30 tys. osób.

„Kowalanki” podczas obrzędu „Prządki”

Sekcja Plastyczna Klubu Seniora
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Dla Ojca Świętego 
Franciszka

Witamy Cię, Ojcze Święty Franciszku
Kochany Ojcze Święty
Wyszedłeś do nas
Bardzo radosny i uśmiechnięty.
 Dym biały oznajmił
 Radość wielką światu
 Że Ojciec przybywa
 Pełen majestatu.
Chrystus ukrzyżowany przed Tobą kroczy
Zebranym rzeszom
Cisną się łzy z oczu
On Ci wyda polecenia
Z wysokiego nieba
Wielkiej pokory od ludzi potrzeba.
 Uświęciciel Boży
 Z góry triumfuje
 Naród argentyński
 Wcale nie pojmuje
Nastąpić powinno
Wielkie wyznanie
Cały świat z Papieżem
Jednością się stanie.
 A naród polski
 Wyzwań się nie boi
 Wiernie z Ojcem Świętym Franciszkiem
 Przy Chrystusie stoi.
Dane są nam z góry
Różnorakie znaki
Abyśmy je tylko
Dobrze pojmowali
A Ojca Świętego wiernie modlitwą wspierali.

Henryka Brzoza

Majowy 

wierszyk

Zima poszła wreszcie

Przedwiośnie minęło

Wiosna zagościła

I tchnęła nadzieją.

 Każdy kto raźniej

 Do pracy się bierze

 Częściej piosenki nuci

 I w pomyślność wierzy.

A i świat dokoła

Bardziej kolorowy

Zielony, niebieski

Żółty i różowy.

 Bociany już w gniazdach

 Wysiadują jaja

 A z łąki spod lasu

 Odzywa się czaja.

Papież Franciszek
 Papież dla każdego człowieka, z otwartym sercem na niego czeka. Z pochyloną głową nad najsłabszymi, jest z najskromniejszymi i najuboższymi.Wlewa nadzieję w serca ludzi.

Czy wiarę we wszystkich zbudzi?Zauroczą nas jego proste słowa?Dokona się w zagubionych odnowa? Podbija serca wiernych wrażliwością, dzieli się z nimi swoją miłością. Jest z ludźmi i wśród ludzi, robi to z łatwością, wcale się nie trudzi.Z  ojcowskim sercem kościół poprowadzi,w chwilach zwątpienia wesprze i zaradzi.Tylko wspólna modlitwa zjednoczy narody,pozwoli wybaczać i dążyć do zgody.
Lidia Jędrocha

Mroczna data

 Smutna, tragiczna rocznica,
 i dzisiejsza wieczornica.
 Zaduma i chwile skupienia,
 wiece i marsze milczenia.

Kwiaty, znicze i modlitwa,
zatrzymała się życiowa gonitwa.
Matek, córek, mężów wspomnienie,
trudne do zniesienia osamotnienie. 

 Zapach świec i tłumy ludzi,
 zwątpienie w sercach się budzi.
 Niczego nie zmienią podziały,
 i dopisywane katastrofi e rozdziały.

Mnóstwo pytań bez odpowiedzi,
do miejsca, które niejeden Polak odwiedzi.
Temat, który wywołuje emocje i wzrusza,
nawet „kamienne” serca porusza. 

 Jeden z najmroczniejszych dni, 
 w którym nadal tajemnica tkwi.
 Co łączy, a co dzieli?
 Gdyby to ludzie wiedzieli.

Lidia Jędrocha

Wygnańcy z Kresów

O ziemska,ludzka sprawiedliwości
Czyń zadość,bo dusza skrzywdzonych smutna.
Pokaż tych,co zadali boleści,
Bo zbrodnia to była okrutna.
 Wygnani z Kresów! Wygnani z Ojczyzny!
 Doznali tak wiele goryczy.
 Choć duże zostały blizny,
 Nikt już tak głosno nie krzyczy.

Bo długie przeminęły lata
Od krzywdy przed laty doznanej.
Życie już inne drogi Wam splata.
Los Was wyrzucił z Ziemi Kochanej.
 Dzis jest potrzebna dłoń bratnia,
 Która pocieszy w niedoli.
 Dzisiaj w goryczy każdy wspomina
 Dni ciężkiej,przeżytej niewoli.

Niech każdy żyje w pokoju,
W miejscu,gdzie się urodził!
Niech nikt mu nie burzy spokoju,
Aby po swiecie szczęśliwy chodził!
 Dzisiaj potrzeba wszystko wybaczyć,
 By w zgodzie żyć z ludźmi dokoła,
 By w ludziach choć trochę szczęścia zobaczyć!
 Bo serce przyjaźni wciąż woła!

Henryk Skowerski

ach

Kaczeńce zakwitły

Nad strugą się złocą

Słowik zaś przecudny

Koncert daje nocą.

 A od bliskich stawów

 Żabi śpiew się niesie

 Zielono wokoło

 Maj kroczy po lesie.

A w gaju olchowym

Czeremcha zakwitła

I zapach jej ostry

Powietrze przenika.

 Wśród świeżych gałązek

 Wilga gniazdko wije

 I wesoło woła

 Zofi ja, Zofi ja.

A kukułka hultaj

Cały dzionek kuka

I zamiast wić własne

Cudzych gniazdek szuka.

k

 Żeby swoje jajko

 Sąsiadom podrzucić

 A sama samczyków

 Będzie bałamucić.

Że niby potrafi 

Wywróżyć wesele

I sprawić by w życiu

Było grosza wiele.

 Oj ptaszku niemądry

 Inne czasy mamy

 I na Twoje kukanie

 Nabrać się nie damy.

Kukaj sobie, kukaj

Bo ładnie to robisz

Ale weź się w końcu

Za gniazdka budowę
Henryka Brzoza

kultura

 Lecz tu nagle!
 Słońce gdzieś się skryło.
 Patrzysz w niebo, chmur już pełno,
 śniegiem znów sypnęło.
A za chwilę deszcz już pada,
zimnym wiatrem wieje.
Chmury czarne mkną po niebie,
czy wiatr je rozwieje
 Znów słoneczko,chyłkiem boczkiem,
 z za chmur się pokazuje.
 Roześmiane i gorące,
 ciepła nie żałuje.
Tak to Kwiecień fi gle płata,
trochę zimy, trochę lata.
To dla niego nic ważnego,
więc ty także śmiej się z tego.

Danuta Kilakiewicz

Kwiecień

„Kwiecień plecień bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata”
Więc przygotuj się ty na to,
co Kwiecień dać ci może.
Nawet gdybyś narzekał,
nic to nie pomoże.
 Dnia jednego latem pachnie,
 kwiatom rosnąć każe.
 Słońcem śmieje się od rana,
 deszczem się nie maże.
Tydzień czasem tak wytrzyma,
wszystko w koło zielenieje.
Wierzby kwitną,pszczoły brzęczą,
dzień za dniem pięknieje.



Głos Nowin, kwiecień 201312

spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej 
trawy, a tym samym przyniesie korzyści eko-
nomiczne. Nic bardziej błędnego.
Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. 
Do atmosfery przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt. 
Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, 
które jest szczególnie groźne dla osób prze-
bywających w  bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość za-
czadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie 
widoczności na drogach, co może prowadzić 
do powstania groźnych w  skutkach kolizji 
i wypadków drogowych. 
Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ule-
ga podziemna warstwa torfu, który może zale-
gać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to 
pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) 
i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, 
w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze re-
generuje się przez kilka lat, to pokłady torfu 
potrzebują na to kilku tysięcy lat. 
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysu-
szone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrze-
nianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. 
W przypadku gwałtownej zmiany jego kierun-
ku, pożary bardzo często wymykają się spod 
kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabu-
dowania. Niejednokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje 
również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH WY-
WOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LU-
DZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKO-
WE OSOBY ORAZ STRAŻACY!.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagroże-
nie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie 
niektórych województw, tereny upraw rolni-
czych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, 
a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nie-
użytków niejednokrotnie przenosi się na ob-
szary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne 
drzewostany, które po pożarze odradzają się 
przez wiele dziesiątek lat. 

NIEBEZPIECZNE I NIEDOZWOLONE! 
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. 
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nie-
użytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejo-
we, trzcinowiska lub szuwary…- podlega ka-
rze aresztu albo grzywny”.

Murowana poinformował nas, że do 18 kwiet-
nia jego jednostka już dwukrotnie była wzy-
wana do gaszenia traw w Szewcach, przy 
obwodnicy.

PALENIE TRAW WYJAŁAWIA ZIEMIĘ
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz 
przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie 
wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spo-
wodowane jest to, niestety, wypalaniem traw 
i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocz-
nej wysuszonej roślinności, która ze względu 
na występujące w tym czasie okresy wegetacji 
stanowi doskonałe podłoże palne, co w ze-
stawieniu z dużą aktywnością czynnika ludz-
kiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym 
wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn 
ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, 
nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolni-
ków panuje przekonanie, że spalenie trawy 

Według Jerzego Kurka, komendanta Gminne-
go Zarządu OSP, tylko w 2012 roku gminne 
jednostki OSP wyjeżdżały aż 89 razy do pło-
nących traw:
– OSP Szewce – 13 wyjazdów do płonących 

traw na 16 wszystkich wyjazdów
– OSP Kowala – 40 wyjazdów do płonących 

traw na 70 wszystkich wyjazdów
– OSP Wola Murowana – 36 wyjazdów do 

płonących traw na 82 wszystkie wyjazdy
Komendant Jerzy Kurek szacuje, że każdy wy-
jazd strażaków to dla gminy koszt minimum 
200 złotych. Na tę kwotą składa się wyjazd 
zastępu 6 strażaków, paliwo, eksploatacja po-
jazdu i sprzętu. – W ubiegłym roku najbardziej 
„trawiasty” był marzec i kwiecień. W tym roku 
pewnie tak będzie w maju. Za lekkomyślność 
niektórych mieszkańców gminy płacimy wszy-
scy – dodaje komendant Jerzy Kurek. 
Marcin Wojcieszyński, naczelnik OSP Wola 

z  jednostek OSP

Wypalanie traw
niebezpieczne i niedozwolone
Za 94% pożarów traw odpowiada człowiek. Statystyki pokazują, że podczas 
wypalania traw giną zwierzęta i ludzie. Wypalanie traw jest naprawdę 
niebezpieczne, ale też niedozwolone! – przestrzega Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej. W ubiegłym roku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny strażacy 
wyjeżdżali aż 89 razy do gaszenia traw! Ile razy wyjadą w tym roku? Niestety 
nadal wśród rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy 
i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 
Nic bardziej błędnego.

W marcu 2011 roku pożar traw w Bolechowicach zagroził budynkom mieszkalnym. Ze względu na zadymienie 
i szybkie rozprzestrzenianie się ognia trzeba było ewakuować szkołę. Konieczna była interwencja strażaków. Tylko 
dzięki ich akcji to wypalanie trawy nie zakończyło się nieszczęściem.
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rząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jasz-
czurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, 
lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki 
i inne drobne gryzonie). 
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich ko-
lonia może zniszczyć do 4 milionów szko-
dliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając 
resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład 
masy organicznej oraz wzbogacają warstwę 
próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi 
sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są 
biedronki, zjadające mszyce. 

Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt 
bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają 
pozytywny wpływ na strukturę gleby i  jej 
właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne 
i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą 
faunę i fl orę. 

pie, materiały KG PSP

Pożary traw powodują również spustoszenie 
dla fl ory i fauny. Niszczone są miejsca lęgo-
we wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi 
i w krzewach. Palą się również gniazda już 
zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklę-
tami (np. tak lubianych przez nas wszystkich 
skowronków).Dym uniemożliwia pszczołom 
i  trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną 
w płomieniach, co powoduje zmniejszenie 
liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji 
obniżenie plonów roślin. 
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo 
znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orienta-
cję w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy 
to również dużych zwierząt leśnych, takich 
jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. 
bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 
W płomieniach lub na skutek podwyższonej 
temperatury ginie wiele pożytecznych zwie-

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o  lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 
poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na tere-
nach śródleśnych, jak również w odległości do 
100 m od granicy lasu, zabrania się działań 
i czynności mogących wywołać niebezpie-
czeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi 

do tego celu przez właściciela lasu lub nad-
leśniczego, 

2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i po-

zostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sank-
cje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. 
Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, 
poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, naga-
ny lub grzywny, której wysokość w myśl art. 
24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 
163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 
553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmia-
rach, mające postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypala-
nia traw włączyła się także Unia Europejska. 
Założenia polityki rolnej UE regulują między 
innymi zagadnienia ochrony środowiska w rol-
nictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających 
dokonywanie pozytywnych przemian w tym 
sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta 
forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użyt-
kownika gruntów do ich utrzymania zgodnie 
z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 
7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 
2007 r. o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 
170, poz. 1051 z późn. zm.). 
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wy-
palanie traw jest nie dość, że środowiskowo 
szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za 
wypalanie traw grożą, oprócz kar nakłada-
nych np. przez policję czy prokuraturę, tak-
że dotkliwe kary fi nansowe nakładane przez 
Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, 
a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, 
należnej wysokości wszystkich rodzajów do-
płat bezpośrednich za dany rok. 
Podczas intensywnego prowadzenia prac rol-
nych na polach, także dochodzi do powstawa-
nia pożarów wskutek nieostrożności osób wy-
konujących te prace lub niesprawnego sprzętu 
technicznego.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter 
i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną 
liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda 
interwencja to poważny wydatek fi nansowy. 
Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia po-
żarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym 
czasie mogą być potrzebni do ratowania życia 
i mienia ludzkiego w  innym miejscu. Może 
się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie 
dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą na-
prawdę niezbędni.

Szanowny Panie wójcie, my niżej podpisani, jako grupa osób niepełnospraw-
nych, zamieszkałych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, pragniemy złożyć na 
Pana ręce podziękowanie za zorganizowanie rehabilitacji leczniczej w kolejnym 
już roku w przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Żelaznej w Kielcach.
Podziękowania kierujemy do Pana osobiście do pracowników opieki społecznej 
w szczególności Pani Kierownik Ewy Kopolovets i do pracowników rehabilitacji 
w Kielcach przy ul. Żelaznej.
Dzięki staraniom w/w my niepełnosprawni możemy każdego roku bez kolej-
ki, co w tych czasach jest dla nas bardzo istotne, liczyć na rehabilitację na 
najwyższym poziomie, pomoc w dotarciu do rehabilitantów, którzy dokładają 
wszelkich starań, byśmy mogli stanąć na nogi. Wierzymy, że w kolejnych la-
tach Pan Wójt będzie popierał słuszną inicjatywę wychodzenia z inwalidztwa, 
za co dziękują inwalidzi i ich rodziny.

Z wyrazami szacunku:
Zofi a Majkowska, Agata Podsiadło, Jadwiga Wójcik, Agnieszka Gajewska,

Elżbieta Cedro, Jerzy Nowak, Janina Szmidt, Janina Grzanka

PODZIĘKOWANIE

Zespół ludowy „Promyki” działający przy 
Szkole Podstawowej w Bolechowicach zdo-
był trzecie miejsce na Dziecięcej Estradzie 
Folkloru, która 21 kwietnia 2013 r. odbyła 
się w sali koncertowej Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach. 
Okazuje się, że z roku na rok zainteresowanie re-
gionalnymi tradycjami narodowymi wzrasta. Na 
scenie zaprezentowało się aż dwudziestu sze-
ściu wykonawców w kategorii solistów oraz ze-
społów pieśni i tańca. Umiejętności artystyczne 
młodych talentów oceniało profesjonalne jury, 
które miało trudny wybór ze względu na prezen-
towany wysoki poziom wszystkich uczestników.
Występ Zespołu ludowego „Promyki” wzbudził 
zainteresowanie wśród publiczności i został na-
grodzony gromkimi brawami. Za zatańczoną su-
itę świętokrzyską nasi tancerze otrzymali trzecie 
miejsce oraz nagrodę pieniężną. Fundatorami 

nagród tegorocznej edycji konkursu byli: Woje-
wódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kiel-
cach, Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz 
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Wkład pracy 
i kilkugodzinne oczekiwanie w kolejce na swój 
występ opłaciły się. Możemy być z siebie dumni.

spb

Trzecie miejsce na Dziecięcej Estradzie Folkloru
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Z danych opracowanych przez Anitę Dziwoń 
z Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny wynika, 
że jesteśmy gminą rozwojową z dodatnim 
przyrostem naturalnym. W ubiegłym roku uro-
dziło się 65 dzieci. To mniej niż rok wcześniej, 
ale więcej o 11 od liczby zgonów mieszkań-
ców gminy w  tym samym czasie. W 2012 
roku urodziło się prawie dwukrotnie więcej 
chłopców (43) niż dziewczynek (22). Rok 
wcześniej dziewczynek było o 11 więcej niż 
chłopców.
Miejscowości, w których w ubiegłym roku 
przybyło najwięcej mieszkańców to:
– Zgórsko (+38)
– Szewce (+11)
– Bolechowice (+11)
– Trzcianki (+8)
– Kowala Mała (+6)
– Zawada (+4)
– Wola Murowana (+2)
Najbardziej zmniejszyła się liczba mieszkań-
ców w miejscowościach:
– Nowiny (- 27)
– Zagrody (- 24)
– Sitkówka (- 15)
– Kowala (- 10)
– Słowik (- 3)

Oprac. pie

demografia

W ubiegłym roku na terenie gminy
urodziło się prawie 2 razy więcej chłopców
Jest nas zdecydowanie więcej. Nas 
czyli mieszkańców gminy Sitkówka-
Nowiny. Wg statystyk opublikowanych 
na koniec 2012 roku teren gminy 
zamieszkują 7483 osoby, o 5 więcej 
niż rok wcześniej.

Dzieci urodzone w lutym 2013 r.:
Hubert – zam. Zgórsko
Albert – zam. Sitkówka
Zuzanna – zam. Zgórsko
Jakub – zam. Nowiny

Dzieci urodzone w marcu 2013 r.:
Franciszek – zam. Kowala
Tomasz – zam. Szewce
Malwina – zam. Szewce
Eryk – zam. Nowiny
Nina – zam. Kowala
Oliwia – zam. Zgórsko
Jan – zam. Szewce
Szczęśliwym rodzicom gratulujemy!

WITAMY W GMINIE!

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w latach  2008-2012 
zameldowanych na pobyt stały i czasowy

Lata/Miejscowość 2008 2009 2010 2011 2012

Bolechowice 553 547 547 554 565

Kowala 823 826 844 857 847

Kowala Mała 101 103 120 121 127

Sitkówka 238 232 227 229 214

Trzcianki 233 240 242 250 258
Szewce 480 509 555 125 93
ulice: Barytowa 1 1
Dewońska 227 252
Dolomitowa 11 11
Kredowa 15 15
Kwarcytowa 0 6
Marmurowa 95 101
Miedziana 7 7
Ołowiana 12 12
Piaskowa 10 9
Pirytowa 0 5
Rajska 58 57
Wapieniowa 3 3
Żwirowa 12 15
Razem Szewce 576 587
Zawada 156 165 169 40 29
ulica Krajobrazowa 127 142
Razem Zawada 167 171
Wola Murowana 393 398 406 408
Zgórsko 1265 1319 1328 433 361
ulice: Azaliowa 2 6
Berberysowa 9 9
Bukowa 0 3
Cedrowa 20 19
Cicha 91 95
Cyprysowa 21 21

Lata/Miejscowość 2008 2009 2010 2011 2012
Dębowa 5 5
Grabowa 37 43
Jaśminowa 22 21
Kalinowa 14 17
Klonowa 7 7
Kwiatowa 4 4
Leśna 6 44
Magnoliowa 4 7
Malinowa 3 3
Ogrodowa 45 45
Osiedle Pod Lasem 181 179
Różana 31 32
Salonowa 124 129
Słoneczna 90 96
Szewska 193 228
Wiosenna 11 11
Wrzosowa 4 10
Razem Zgórsko 1357 1395
Słowik 98 100 99 105 102
Nowiny ulice 2505 2492 2466
Białe Zagłębie 1583 1543
Parkowa 368 350
Perłowa 0 119
Przemysłowa 99 25
Szkolna 383 369
Razem Nowiny 2433 2406
Zagrody 391 399 402 413 385
ulice: Jagodowa 7 7
Leszczynowa 0 4
Poziomkowa 7 7
Razem Zagrody 427 403
Razem 7236 7330 7405 7478 7483

2008 2009 2010 2011 2012

Urodzenia żywe

Ogółem 78 79 75 75 65

Mężczyźni 43 48 39 32 43

Kobiety 35 31 36 43 22

Zgony ogółem

Ogółem 75 64 75 52 54

Mężczyźni 45 36 46 32 31

Kobiety 30 28 29 20 23

Ruch naturalny wg płci w latach 2008-2012

Zestawienie mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny w poszczególnych miejscowościach z podziałem według płci

Nazwa 
miejscowości

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

K M K M K M
Bolechowice 284 263 289 264 294 271
Kowala 447 393 460 394 454 393
Kowala Mała 65 55 64 57 67 60
Nowiny 1298 1184 1279 1171 1260 1146
Sitkówka 114 112 114 114 107 107
Słowik 49 50 55 50 53 49
Szewce 281 269 294 280 300 287
Trzcianki 112 130 116 134 119 139
Wola Murowana 209 196 206 195 209 199
Zagrody 181 202 200 207 196 207
Zawada 91 80 89 78 88 83
Zgórsko 620 702 629 726 655 740
Razem mieszkańcy 3751 3636 3795 3670 3802 3681
K – oznacza płeć żeńską, M – oznacza płeć męską

2008 2009 2010 2011 2012

Zgony niemowląt

Ogółem 0 0 0 1 0

Mężczyźni 1 0

kobiety 0 0

Przyrost naturalny

Ogółem +3 +15 0 +23 +11

mężczyźni -2 +12 -7 0 +12

kobiety +5 +3 +7 +23 -1
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szkoła podstawowa w Nowinach

W konkursie medale zdobywają nieliczni, ale 
wygrywają wszyscy. Bo nieważne jest zwycię-
stwo, ale udział. Nieważny triumf, ale odwa-
ga i chęć zaprezentowania swojego talentu 
i umiejętności – powiedziała prowadząca – 
Jadwiga Szczepanik. 

FINAŁOWA DWUDZIESTKA
Po przesłuchaniu blisko 80 uczniów, do 
ścisłego finału zakwalifikowano 20, którzy 
mieli możliwość prezentacji swoich talen-
tów. Uczniowie podzieleni na dwie kategorie 
wiekowe reprezentowali szkoły podstawowe 
w Bolechowicach, Kowali i Nowinach.

Kolejność fi nałowego występu:
Klasy I – III
1. Wiktoria Basiak – śpiew
2. Ola Kasprzycka – taniec
3. Antek Kosmala – recytacja
4. Michał Milcarz (SP Bolechowice) – śpiew
5. Marcelina Syska – taniec
6. Wiktoria Domagała, Weronika Siekiera – śpiew
7. Piotr Zwierzchowski (SP Bolechowice)
Klasy IV – VI
1. Ada Adamczyk – taniec
2. Marta Stępień (SP Kowala) – śpiew i gra na 

gitarze
3. Natalia Kwiecień – śpiew
4. Magda Rajkiewicz – recytacja
5. Natalia Wieczorek, Wiktoria Daleszak (SP 

Kowala) – śpiew
6. Iwona Niewiadomska – taniec
7. Justyna Wypych – śpiew
8. Monika Rozpara – taniec
9. Magda Lasota – śpiew
10. Wiktoria Dorowska – taniec
11. Kasia Podczasiak – śpiew

UCZTA ARTYSTYCZNA DLA OCZU I USZU
Zaproszeni goście – wójt gminy Stanisław Baryc-
ki, sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, skarbnik 
gminy Jolanta Młynarczyk-Kusińska, Jolanta Pyk 
z Klubu „Miniaturka” i dyrektorzy szkół – nie byli 
Komisją Konkursową. Po prezentacjach wyrazili 
swoje refl eksje i wrażenia estetyczne. 
Podczas tegorocznego przeglądu okazało się, 
że „Talent to: robić z łatwością to, co jest dla 
innych trudne” (Henri Frederic Amid) i świet-
nie, że to co robimy spotyka się z uznaniem 
tych, dla których to robimy.

W przerwie wystąpił w charakterze gwiazdy 
– wirtuoz akordeonu Przemek Barycki z Woli 
Murowanej, który koncertowo odegrał szlagie-
ry oraz standardy muzyki klasycznej i musica-
lowej. Schodząc ze sceny otrzymał niekończą-
ce się brawa. 
Również w  przerwie wystąpili uczniowie 
naszej szkoły – rodzeństwo Monika i Rafał 
Rozpara, fi naliści wcześniejszych edycji w ka-
tegoriach taniec i akrobatyka, którzy zapre-
zentowali scenkę kabaretową „U chińczyka” 
rozbawiając publiczność „do łez”. Byli bez-
konkurencyjni i lepsi od oryginału.
Johann Wolfgang Goethe powiedział, że „Na-
leży każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, 
przeczytać dobry wiersz i zobaczyć wspaniały 
obraz – i jeśli byłoby to możliwe wypowiedzieć 

kilka rozsądnych słów”. Goethe na pewno my-
ślał o naszym konkursie „Szkolne Talenty”. 
Cała widownia była pod ogromnym wraże-
niem zdolności i umiejętności utalentowanych 
uczniów z naszej gminy. Już powstały mini 
fun Kluby niektórych występujących.
Krzysztof R. Jasiński powiedział: Talent był 
i pozostanie darem, za który odpowiadają 
wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka”. 
Ale pan Jasiński nie przewidział, że w gminie 
Sitkówka-Nowiny takich jednostek jest znacz-
nie więcej...
Uwieńczeniem przeglądu było wręczenie 
wszystkim fi nalistom statuetek „Victory”, na 
które nasze Szkolne Talenty niewątpliwie za-
służyły.

Jadwiga Szczepanik

Przegląd „Szkolne talenty” 2013
Druga edycja gminnego konkursu 
„Szkolne Talenty” odbyła się 19 marca 
2013 roku w Szkole Podstawowej 
w Nowinach. Konkurs organizują 
i przygotowują nauczyciele świetlicy 
nowińskiej szkoły. W tym roku 
zmieniono formułę. Nie był to konkurs, 
tylko przegląd. 
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AWA
Niewielka sunia delikatnej budowy, o cudow-
nym charakterze. Jest grzeczna, spokojna, 
uległa, łagodna wobec ludzi i  innych psów. 
Nie jest hałaśliwa, nie niszczy. Potrafi  chodzić 
na smyczy, na spacerach bardzo się pilnuje, 
trzyma się blisko człowieka. Jest odpchlona, 
odrobaczona, wysterylizowana. Kontakt: tel. 
609 890 204, e-mail: jur.ewa@wp.pl

SZARKA
ma ok. 7 miesięcy, waży ok. 7 kg. Niewielka 
sunia, drobnej budowy. Ruchliwa, zaczepna, 
skoczna – żywe srebro. Została zaszczepiona, 
odrobaczona i wysterylizowana. Kontakt: tel. 
609 890 204, e-mail: jur.ewa@wp.pl

CZAREK
to średniej wielkości piesek, ma ok. 2 lat. 
Mimo, że wiele przeszedł w życiu (był bity, gło-
dzony, wiązany na łańcuchu) jest bardzo łagod-
ny, miły, lubi się przytulać. Ma dobry stosunek 
do innych psów. Potrzebuje kontaktu z czło-
wiekiem. Jest dość czujny i szczekliwy. Odro-
baczony, odpchlony, zaszczepiony Kontakt: tel. 
609 890 204, e-mail: jur.ewa@wp.pl

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. 
Po recytacji wiersza „Gdzie jest bałwan?”, 
Panie Zimy szybko ZROZUMIAŁY, że Wiosna 
jest tuż, tuż… Nie pomogła także zimowa, 
mroźna dekoracja, wykonana przez uczniów 
kl. III wspólnie z wychowawcą. Chłodna sce-
nografi a, nie zatrzymała WIOSNY, która w tym 
dniu – przynajmniej kalendarzowo – zapukała 
do naszej szkoły. 

Smutne, ale bardzo potulne Panie Zimy opu-
ściły: korytarz, potem szkołę, Kielce i Polskę. 
Mówiły, że na pewno wrócą w grudniu.
W imprezie integracyjnej pod hasłem „Budzimy 
wiosnę” klasa druga zaprezentowała kukłę Ma-
rzanny – typowo wiosenna pannę, która zgodnie 
z tradycją powinna sprawić, że wiosna zawita 
do nas w najbliższym czasie. Spragnieni słoń-
ca i wszelkich zwiastunów tej pięknej pory roku 

uczniowie klasy drugiej zaprezentowali wiersz 
pt. „Przylot bocianów” oraz piosenkę „Kasza 
marcowa”. Towarzyszyła im piękna scene-
ria: bociany krążące nad łąką, duże słoneczko 
i pierwsze wiosenne kwiaty. Dzieci były ubrane 
stosownie do prezentowanych treści. Dziew-
czynki w pięknych, wiosennych sukniach, kape-
luszach przystrojonych kwiatami prezentowały 
się tak jakby wiosna już nadeszła. Niestety, za 
oknem padał śnieg i było mroźno. Chłopcy ubra-
ni wiosennie – na zielono – próbowali przywołać 
wiosnę. Wszyscy głośno wypowiadali czaro-
dziejskie zaklęcie mające na celu przepędzenie 
długotrwającej zimy. Niestety zaklęcie nie za-
działało, o czym przekonaliśmy się już następ-
nego dnia. Szkoda! Głównym celem apelu było 
obserwowanie przyrody i dostrzeganie zmian 
zachodzących wiosną. Hasło apelu „Budzimy 
Wiosnę”, miało kolejne, ważne znaczenie tzn. 
„Budzenie życia” i dotyczyło chorych dzieci. 
Podczas apelu, została przeprowadzona akcja 
charytatywna dla małego Łukasza. Zebrane 
plastikowe nakrętki, pomogą odzyskać chłop-
cu zdrowie. W czasie apelu przeprowadziliśmy 
zabawę animacyjną „Czarujemy wiosnę”, szko-
da, że nie potrafi my wyczarować ZDROWIA dla 
wszystkich chorych dzieci. 

Małgorzata Bierońska, Maria Tomaszewska

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach 
włączyły się do akcji zbierania makulatury, któ-
rej sprzedaż zasili budowę studni w Sudanie. 
Akcja zbiórki makulatury propagowana jest 
przez spółkę Wodociągi Kieleckie. Na budowę 
jednej studni potrzeba 140 ton makulatury. 

W pomoc zaangażowali się uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Bolechowicach. 27 marca 
2013 roku przed szkołą został ustawiony kon-
tener, do którego uczniowie wrzucali makulatu-
rę. Dzieci przez okres dwóch tygodni przynosiły 
ze swoich zbiorów niepotrzebne książki, gazety 
i kartony. Uczniowie naszej szkoły wierzą, że 
dzięki tej akcji uratujemy zdrowie i życie wielu 
mieszkańców Sudanu, którzy cierpią z powodu 
niedoborów wody zdatnej do picia. Dzieci do-
skonale wiedzą, że coraz trudniej jest sprzedać 
makulaturę w punktach skupu i często ląduje 
ona na śmietniku. Teraz może znowu stać się 
pożyteczna. Razem możemy zdziałać więcej….

Katarzyna Ściana
koordynator (nauczyciel j.niemieckiego)

Dzieci z Bolechowic 
wsparły budowę studni w Sudanie

W Kowali budzili wiosnę
21 marca 2013 roku, z okazji apelu pod hasłem „Budzimy Wiosnę”, klasa 
trzecia wystąpiła w roli „Pani Zimy”. Dziewczynki miały założone: piękne, białe, 
długie suknie, a chłopcy eleganckie garnitury. Pani Zima chciała w Polsce zostać 
jak najdłużej, dlatego wymyśliła spryty plan – postanowiła się SKLONOWAĆ. 
W pewnej chwili na korytarzu było już 9 Zim. Wynajęły nawet ochronę aktywną, 
żeby nikt im nie zagrażał. Zrobiło się niebezpiecznie. Kiedy zaśpiewały 
piosenkę pod tytułem „Śnieżysko”, zaproszeni goście myśleli nawet o ewakuacji 
i ucieczce…
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„Bolechowiczanie” pod kierownictwem 
Krzysztofa Korbana przeszli pozytywnie elimi-
nacje do festiwalu, które odbyły się 17 marca 
w Pińczowie. Razem z nimi w koncercie fi -
nałowym IX festiwalu Pieśni Wielkopostnych, 
który odbył się w kościele pw. Świętego Mi-
chała Archanioła w Daleszycach wzięło udział 
11 zespołów muzycznych i instrumentalnych. 
Organizatorem festiwalu byli: proboszcz pa-
rafi i pw. św. Michała Archanioła w Daleszy-
cach, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, 
Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury 

w Kielcach oraz Dyrekcja Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Daleszycach. Koncertowi 
przysłuchiwali się m.in. wójt Stanisław Ba-
rycki z małżonką, posłanka Maria Zuba, poseł 
Aleksander Bentkowski, wicemarszałek Piotr 
Żołądek oraz wójtowie i burmistrzowie gmin.
– Słuchając pieśni wykonanych przez zespół 
Bolechowiczanie, któremu na akordeonie 
akompaniował Krzysztof Korban, można było 
odczuć biskość zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych a jednocześnie zadumać się nad 
życiem, śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezu-
sa Chrystusa – powiedział po koncercie wójt 
Stanisław Barycki.
Nagrodę dla zespołu Bolechowiczanie wręczył 
Piotr Żołądek – członek zarządu woj. Świętokrzy-
skiego oraz proboszcz parafi i w Daleszycach.
11 marca „Bolechowiczanie” wystąpili także 

w sanatorium Marconi w Busku Zdroju. Ze-
spół zaśpiewał dla kuracjuszy pieśni ludowe 
i biesiadne.

pie

Gminny etap ogólnopolskiego konkursu pla-
stycznego pt. „Twoja wiedza i czujka czadu 
w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi niko-
mu” odbył się 20 marca 2013 r. w Nowinach. 
Tylko od września do 30 grudnia 2012 roku na 
skutek zaczadzenia zginęły w Polsce 52 osoby. 
Uświadomienie dzieciom jak trujący i niebez-
pieczny jest bezbarwny, bezwonny gaz zwany 
„cichym zabójcą”, to jedno z najważniejszych 
zadań wszystkich odpowiedzialnych służb.
Konkurs zorganizował Ireneusz Koszarecki, 
specjalista ds. obronnych i OC Urzędu Gminy 
Sitkówka – Nowiny. W skład jury pracujące-
go pod kierunkiem sekretarz gminy Izabeli 
Dziewięckiej wchodzili: Grażyna Górecka, Ali-

na Jedynak, Renata Miśkiewicz i Magdalena 
Świąder. Na konkurs wpłynęły 33 prace ze 
szkół z terenu gminy. 
W kategorii klas I – III szkoły podstawowej ko-
lejne miejsca zajęli: 1 – Jakub Przeniosło (No-
winy), 2 – Maksymilian Furtak (Bolechowice), 
3 – Olga Majchrzyk (Bolechowice).
W kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej 
kolejne miejsca zajęli: 1 – Marta Bartkiewicz 
(Nowiny), Justyna Wypych (Nowiny), 3 – Jo-
anna Bukowska (Bolechowice).
Wśród uczniów gimnazjum kolejne miejsca 
zajęli: 1 – Wiktoria Foryś, 2 – Joanna Mróz, 
3 – Kinga Chrobot.

Pie

Publiczne Gimnazjum w Nowinach realizuje od 
2009 roku program DSD I (Deutsches Sprach-
diplom). Celem programu jest przygotowanie 
uczniów do międzynarodowego egzaminu cer-
tyfi katowego, w ramach zajęć w klasie ze zwięk-
szoną liczbą godzin języka niemieckiego w opar-
ciu o współpracę z  rządem niemieckim. Do 
egzaminu zdawanego na całym świecie przystą-
pić mogą jedynie uczniowie „klasy niemieckiej”. 
Egzamin DSD B1 fi nansowany w całości przez 
organizację rządową Republiki Federalnej Nie-
miec jest świadectwem potwierdzającym zna-
jomość języka na poziomie B1 wg wytycznych 
Wspólnych Europejskich Ram Referencyjnych. 
Uczniowie klas DSD Gimnazjum w Nowinach 
wraz z nauczycielkami języka niemieckiego 
Agnieszką Miszczyk i Wiolettą Huiskens uczest-

niczyli w uroczystej gali podsumowującej współ-
pracę polsko-niemiecką w ramach projektu DSD 
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza 
Słowackiego w Kielcach. W uroczystości wzięli 
udział m.in. wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stani-
sław Barycki oraz jego zastępca - Krzysztof Rym, 
bez których wsparcia klasa DSD w Publicznym 
Gimnazjum w Nowinach nie mogłaby istnieć. 
Galę otworzyła dyrektor VI LO Renata Walęcka za-
praszając wszystkich dyrektorów szkół uczestniczą-
cych w projekcie, a wśród nich dyrektor Agnieszkę 
Mulik do zdmuchnięcia świeczek na urodzinowym 
torcie DSD. Część ofi cjalną zakończyło podsumo-
wanie konkursów przedmiotowych i wręczenie dy-
plomów zwycięzcom. Wśród nagrodzonych znalazły 
się absolwentki klasy DSD naszego gimnazjum Ża-
neta Chodurska oraz Ilona Malarczyk. 

Podczas uroczystości każda ze szkół uczestniczą-
cych w projekcie miała swoje przysłowiowe „pięć 
minut”. Uczniowie klasy IIIe Agnieszka Frelicka 
i Michał Łyczek przedstawili prezentację multi-
medialną opisującą cztereletnią historię naszej 
działalności w programie. Mieliśmy się czym po-
chwalić – wycieczki zagraniczne, stypendium dla 
młodzieży, laureaci i fi naliści konkursów przed-
miotowych, warsztaty językowe, organizacja kon-
kursów międzyszkolnych, zajęcia z native spe-
akerami i wiele innych. A następnie Aleksandra 
Janowska i Wiktoria Wicher z klasy Ie zachwyciły 
zaproszonych gości wykonaniem piosenki Neny 
pod tytułem „Wunder geschehen”. 

Agnieszka Miszczyk
ZSP w Nowinach

Zespół Śpiewaczy „Bolechowiczanie” 
zdobył trzecie miejsce na IX Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnej, który 24 marca 
2013 roku odbył się w Daleszycach.

Bolechowiczanie na trzecim 
miejscu w Daleszycach

Twoja wiedza i czujka czadu w domu,
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu

Od prawej: wójt Stanisław Barycki, sekretarz gminy 
Izabela Dziewięcka oraz Ireneusz Koszarecki wręczają 
nagrodę Wiktorii Foryś, która zwyciężyła w kategorii 
uczniów gimnazjum

Jubileusz 5-lecia programu DSD
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W kategorii młodzieży gimnazjalnej kolejne 
miejsca zajęli: 
1 – Maciej Engel, 
2 – Karolina Osman, 
3 – Daniel Muszyński.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych kolej-
ne miejsca zajęli: 
1 – Sebastian Karyś, 
2 – Maciej Pyczek, 
3 – Klaudia Grabka.
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Polskiego Stowarzyszenia 

Prasy Lokalnej

Kontakt z policją dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny:

Komisariat Policji w Chęcinach
telefon interwencyjny do służby patro-
lowej: 723 192 235
telefon w sprawach innych: 41 31 51 007
w sprawach pilnych prosimy dzwonić 
na numer alarmowy 997 lub 112

Punkt Środowiskowo-Konsultacyjny 
w Nowinach zaprasza:

W każdą środę: od 1600 do 1900 – pomoc 
psychologa i specjalisty terapii uzależnień

W co drugi czwartek: od 1600 do 1900 
– porady psychologiczne dla wszystkich

W każdą niedzielę, od godziny 1500, odby-
wają się spotkania grupy AA „Wytrwaj”. 

Meeting otwarty (dla wszystkich chętnych) 
w ostatnią niedzielę miesiąca.

Jeśli chcesz pozostać anonimowy zadzwoń:
Niebieska Linia – 800 151 121 – dla 

ofi ar przemocy
Pomarańczowa Linia – 800 14 00 68 

– pomaga rodzicom, których dzieci mają 
problemy alkoholowe 

Telefon Zaufania w Kielcach – 41 344 28 13
Młodzieżowy Telefon Zaufania w Kielcach 

– 41 344 63 56
Jeśli chcesz porozmawiać o uzależnieniu 
kogoś bliskiego, nie wiesz, gdzie złożyć 
wniosek o leczenie odwykowe, zadzwoń 

pod numer 41 347 50 54

aktualności
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Zapraszamy osoby w wieku 18 – 25 lat z woj. 
świętokrzyskiego, zarejestrowane w Urzędzie 
Pracy jako osoby bezrobotne dłużej niż 12 mie-
sięcy do udziału w projekcie „Animator pracy”. 
W  ramach projektu współfinansowanego 
z Unii Europejskiej organizowane są płatne 3 
miesięczne staże zawodowe.
Gwarancją odbycia stażu jest ukończenie jed-
nego z bezpłatnych szkoleń:

– Operator urządzeń logistycznych
– Nowoczesny handlowiec 
– Pełna księgowość dla początkujących
– Animator usług hotelowych i turystycznych
Szczegóły dostępne są w Biurze Projektu Aba-
kus Konsulting w Kielcach przy ul. Sienkie-
wicza 66 (II piętro), pod numerem telefonu 
41 345 00 06 oraz na stronie internetowej 
www.abakus-konsulting.pl

Zapraszamy do udziału 
w projekcie „Animator pracy”

Firma Abakus Konsulting realizująca projekt „Czas 
na pracę – praca na czas” zaprasza do odbycia 
5-miesięcznych płatnych staży zawodowych.
Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pra-
cy jako bezrobotna dłużej niż 12 miesięcy i miesz-
kasz na terenie jednego z 4 powiatów: koneckiego, 
skarżyskiego, opatowskiego lub ostrowieckiego, to 
właśnie do Ciebie kierujemy nasze ogłoszenie.
Warunkiem przystąpienia do 5-miesięcznego 
płatnego stażu zawodowego jest ukończenie 
jednego z poniższych szkoleń:
1. Wykwalifikowany magazynier z obsługą 

urządzeń transportu wewnętrznego
2. Nowoczesny handlowiec z obsługą komputera
3. Kadry i płace z obsługą komputera
4. Organizator eventów i  imprez okoliczno-
ściowych

5. Dowolne szkolenie zawodowe wg. indywidu-
alnych uzasadnionych potrzeb uczestnika.

Szczegóły rekrutacji dostępne na stronie inter-
netowej: www.abakus-konsulting.pl oraz bez-
pośrednio w Biurze Projektu w Kielcach, ul. 
Sienkiewicza 66 oraz pod numerem telefonu: 
41 345 00 06.

Czas na pracę – praca na czas

Konkurs przygotowany przez Jerzego Kurka, 
komendanta Zarządu Gminnego OSP miał 
wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej. Przewodniczącym jury był 
kapitan Mateusz Czarnecki, a sekretarzem – 
Mariusz Michta.
W  kategorii szkół podstawowych kolejne 
miejsca zajęli:
1 – Natalia Wieczorek (Kowala), 
2 – Katarzyna Jaroń (Bolechowice), 
3 – Konrad Wojtasiński (Bolechowice).

Turniej „Młodzież 
zapobiega pożarom” 2013

uczestnika. Trasa przejazdu to około 15 km.
Warunkiem udziału w rajdzie jest przesłanie 
zgłoszenia do dnia 9 maja na adres: wspolne.
dobro@wp.pl. Należy podać imię i nazwisko, 
nr telefonu. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą 
brać udział w rajdzie jedynie pod opieką ro-
dzica lub innej osoby pełnoletniej.

Klub Radnych „Wspólne Dobro” zaprasza 
wszystkich chętnych do wzięcia udziału w ro-
dzinnym rajdzie rowerowym po gminie Sitków-
ka-Nowiny. Rajd odbędzie się w niedzielę 12 
maja 2013 r. Zbiórka o godz. 11.45 na placu 
przy basenie „Perła”. Wyjazd o godzinie 12. 
Tempo rajdu dostosowane będzie do każdego 

Zaproszenie na
rodzinny rajd rowerowy

Gminy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” rozegrano 19 marca 2013 r. Wśród uczniów szkół podstawowych 
najlepsza była Natalia Wieczorek z Kowali, wśród uczniów gimnazjum – Maciej 
Engel, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Sebastian Karyś.
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linami, a w walce o trzecie miejsce wygrali 3:1 
z miastem i gminą Daleszyce. Bramkarz naszej 
drużyny Piotr Borowicki zdobył tytuł najlepszego 
bramkarza turnieju. apis, pie

piłka nożna

Inauguracyjny mecz był bardzo nerwowy. No-
wińskim kibicom wzrosło ciśnienie już w 17 
minucie gdy po błędach obrony goście uzy-
skali prowadzenie. Do końca pierwszej po-
łowy nowinianom nie udało się zdobyć wy-
równującej bramki. Dopiero po przerwie GKS 
Nowiny zaczął odzyskiwać przewagę. W 50 
minucie wyrównującą bramkę zdobył Jacek 
Kubicki, a w 75 minucie Dominik Szewczyk.
– Do drużyny doszło trzech zawodników: 
Wojtek Niebudek z Orląt Kielce, Mariusz Wi-
jas z Sokoła Rykoszyn i młodzieżowiec Kamil 
Blicharski z Astry Piekoszów. Mamy spore 
nadzieje i chęci by awansować do IV ligi – po-
wiedział Grzegorz Opara, trener GKS Nowiny.
Zdaniem Stanisława Baryckiego, wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny, fakt że na rozpoczęcie sezo-
nu nasi zawodnicy uzyskali pozytywny wynik, 
daje nadzieję na udaną walkę o powrót do IV 
ligi. – Jestem przekonany, że tę drużynę stać 

na określony wysoki poziom gry, dlatego bez 
wahania przyznałem stypendia dla zawodni-
ków – powiedział wójt Stanisław Barycki. – Nie 
sposób nie zauważyć, że jestem szczególnie 
życzliwy dla klubu GKS Nowiny. Klub skorzy-
stał z określonej subwencji – dotacji w 2012 
roku. Sądzę, że podobnie będzie w 2013 roku. 
Jestem przekonany, że wywiązuje się ze wszel-
kich zobowiązań w zakresie popularyzacji spor-
tu tj. piłki nożnej trawiastej i halowej. Oczekuję 
tylko jak najlepszych wyników poprzez integra-
cję zespołu i troskę o zaplecze drużyn młodzie-
żowych oraz awansu do IV ligi. Przypomnę, że 
w 2014 roku klub będzie obchodził 40-lecie 
istnienia. Myślę, że warto o  tym pamiętać 
i przygotowywać się do tej rocznicy.
WYNIKI SPOTKAŃ GKS NOWINY:
GKS Nowiny – GKS Rudki 2:1
Zenit Chmielnik – GKS Nowiny 1:1
GKS Nowiny – Nidzianka Bieliny 3:3

Piotr Piestrzyński

Nowińska drużyna zagrała w składzie: Piotr 
Borowicki, Adam Fałek, przewodniczący Rady 
Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, radny Łu-
kasz Barwinek, Marcin Woś, Piotr Lichota, rad-
ny Artur Podczasiak, Szymon Ubożak i Karol 
Wróbel. Kierownikiem drużyny był Krzysztof 
Rym zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny.

Nasza drużyna wygrała 2:0 z drużyną Aresztu 
Śledczego, 3:1 z reprezentacją Starostwa Powia-
towego i 3:0 z samorządowcami z miasta i gminy 
Chmielnik. W półfi nale nasi przegrali 1:4 z Bie-

Nasi samorządowcy na trzecim miejscu w powiecie
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Drużyna piłkarska reprezentująca 
samorząd gminy Sitkówka-Nowiny 
zajęła III miejsce w XIII Halowych 
Mistrzostwach Pracowników 
Samorządowych i Radnych w Piłce 
Nożnej, które 6 kwietnia 2013 r. 
odbyły się w Zagnańsku.

Zwycięstwo na dobry początek
Czwarte miejsce w tabeli Klasy 
Okręgowej zajmują seniorzy GKS Nowiny 
po pierwszych meczach rundy wiosennej. 
13 kwietnia 2013 r. podopieczni 
Grzegorza Opary zainaugurowali 
wiosenne rozgrywki na własnym boisku 
wygrywając 2:1 z GKS Rudki.

Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. SKAŁA Tumlin 17 40 51:24

2. KLIMONTOWIANKA Klimontów 18 39 37:29

3. MKS NEPTUN Końskie 18 35 39:17

4. GKS Nowiny 17 31 43:29

5. KAMIENNA Brody 18 31 38:28

6. ZENIT Chmielnik 18 28 26:16

7. MORAVIA Morawica 18 27 26:27

8. SAMSON Samsonów 18 27 30:39

9. LZS Samborzec 18 25 31:33

10. SPARTA Dwikozy 18 24 30:27

11. PIAST Stopnica 17 22 14:19

12. WICHER Miedziana Góra 18 18 22:36

13. GKS Rudki 18 17 20:26

14. NIDZIANKA Bieliny 17 16 31:40

15. PIASKOWIANKA Piaski 17 8 21:45

16. ZRYW Skroniów 17 7 17:41

Tabela klasy okręgowej (30.04.2013 r.), źródło: ŚZPN
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li. W rozgrywkach wystąpiła również drużyna 
chłopców Nowiny II z klas IV- VI, która nie była 
liczona w ogólnej punktacji. Sędzią zawodów był 
Jan Stefański, gminny koordynator ds. sportu.
Oprócz pucharów i  dyplomów uczniowie 
otrzymali drobne upominki od Łukasza Fron-
ka, pracownika Oddziału Promocji Zdrowia 
i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sa-
nitarno – Epidemiologicznej w Kielcach od-
powiedzialnego za program „Trzymaj Formę” 
w naszym regionie.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Ra-
dosław Jankowski (SP Nowiny), najlepszą 
zawodniczką Klaudia Moskal (SP Nowiny). 
Wyróżniono również: Dominika Kurtka (SP 
Kowala), Sandrę Śmiglarską (SP Kowala), Pa-
tryka Breszkę (SP Bolechowice) i Katarzynę 
Jędrzejczyk (SP Bolechowice).
WYNIKI
Chłopcy
I miejsce – SP Nowiny
II miejsce – SP Kowala
III miejsce – SP Bolechowice
Dziewczęta
I miejsce – SP Nowiny
II miejsce – SP Bolechowice
III miejsce – SP Kowala

Sebastian Braksator

Jest to projekt edukacyjny organizowany na 
poziomie krajowym przez Główny Inspektorat 
Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Fede-
racja Producentów Żywności Związek Praco-
dawców. Jego celem jest kształtowanie proz-

drowotnych nawyków poprzez aktywny styl 
życia i zbilansowaną dietę.
Obok gospodarzy z Nowin w rozgrywkach brali 
udział uczniowie ze szkół podstawowych z te-
renu naszej gminy – w Bolechowicach i Kowa-

„Trzymaj Formę” po raz trzeci
III Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców w ramach programu „Trzymaj 
Formę” rozegrano 13 kwietnia 2013 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
im. Orląt Lwowskich w Nowinach.


