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Szanowni Państwo!
Na dworze śnieżnobiały śnieg, skrzypiący pod butami, zewsząd dochodzą odgłosy ptaków poszukujących pokarmu, dzieci radośnie zjeżdżają na sankach – idylla. Prawie. Byłoby pięknie, gdyby nie smog.
Każdego roku w naszej gminie przez kilkadziesiąt dni występują przekroczenia standardu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. W znacznej mierze tak wysoki poziom zanieczyszczenia
powietrza wynika z bliskości miasta Kielce, niemniej jednak nasi mieszkańcy również dokładają swoją cegiełkę do zanieczyszczenia powietrza. Pył zawieszony PM10 i PM2,5 jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny drobnych cząstek stałych i ciekłych. Główne źródło zanieczyszczenia pyłem PM10
– aż 69% - stanowi sektor komunalno-bytowy, czyli, potocznie ujmując – palenie w piecach. W przypadku
pyłu PM2,5 ta wartość jest jeszcze większa i wynosi aż 79%. Zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu to
odpowiednio: 21% i 14%, a z transportu drogowego – około 5% w obu przypadkach.
Jakie są konsekwencje smogu?
Badania wykazują, że przez choroby związane ze smogiem w Polsce umiera przedwcześnie ok. 58 tys. osób
rocznie, a przewidywana długość życia z powodu zanieczyszczenia powietrza jest 2,8 roku krótsza. Smog
powoduje niewydolność oddechową, alergie, astmę, wywołuje choroby układu krwionośnego i serca, obniża odporność. Nic przyjemnego.
Dlatego warto zacząć od siebie i przyczynić się do poprawy jakości powietrza. W naszej gminie można skorzystać z dopłaty do wymiany pieców, lada dzień będziemy pomagać wypełniać mieszkańcom wnioski do
programu „Czyste Powietrze”. Zamiast codziennie jeździć autem warto korzystać z komunikacji publicznej
(u nas bezpłatna) lub przesiąść się na rower przy sprzyjającej pogodzie.
Oby do wiosny!

wójt gminy Nowiny

3

GŁOS NOWIN • LUTY 2021

Inwestycje zrealizowane w 2020 r.
– Największe inwestycje już za nami. W ciągu kilku lat wykonaliśmy szereg znaczących projektów,
niemniej jednak wciąż staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. W roku 2020 na realizacje inwestycji
przeznaczono 8,2 mln zł.

• Trwa wieloetapowa budowa ulicy Marmurowej w Szewcach.

Podjęto działania, by poprawić bezpieczeństwo
na ruchliwych drogach, opracowując dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulicy
Szewskiej i ul. Azaliowej w Zgórsku oraz przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Woli Murowanej. Dzięki realizacji wieloletniej inwestycji
w całości zostanie zrealizowana przebudowa ulicy
Marmurowej w Szewcach wraz z jej przedłużeniem
w kierunku Chęcin. Równie ważną inwestycją, realizowaną we współpracy z powiatem kieleckim był
remont drogi powiatowej w Kowali, na który tylko
w 2020 r. gmina przeznaczyła 450 tys. zł. W trosce
o komfortową jazdę sukcesywnie prowadzone są
remonty dróg poprzez uzupełnianie ubytków w nawierzchni czy drobne prace naprawcze. Na ten cel
gmina w ubiegłym roku przeznaczyła 328 tys. zł.

• Opracowano dokumentację na przebudowę skrzyżowania w Zgórsku.

Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne
Ponad 1200 metrów kanalizacji sanitarnej i 885 metrów sieci wodociągowej zrealizowała gmina Nowiny w 2020 r. – To w głównej mierze inwestycje
zainicjowane przez mieszkańców w ramach grup
inicjatywnych – wyjaśnia Andrzej Waśko, kierownik
referatu inwestycji.
Drogi i oświetlenie
Jak co roku znaczne środki zostały przeznaczone na
budowę i modernizację dróg. To kwota 1,3 mln zł,
a drugie tyle zostało przeznaczone na oświetlenie
uliczne.

• Na placu zabaw w Nowinach zainstalowano oświetlenie...

880 tys. zł kosztowała modernizacja oświetlenia na
osiedlu w Nowinach. To kolejny etap wymiany sodowych lamp na ledowe w gminie. Dzięki temu do
końca 2022 r. całe oświetlenie w gminie Nowiny zostanie wymienione na ekologiczne i energooszczędne. – Modernizacja oświetlenia ulicznego to jedna

• Zmodernizowano nawierzchnię ul. Kolejowej w Trzciankach.
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z inwestycji realizowanych przez większość gmin
należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki jej realizacji przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2 – podkreśla Witold Mroczek, na
co dzień zajmujący się w gminie pozyskiwaniem dofinansowania na realizację inwestycji.

wojewódzkiej w kierunku Szewc, na którą w 2020 r.
przeznaczono kwotę ponad 2,7 mln zł. Ciekawym projektem jest wykonanie toru pumptrack w Nowinach
– opracowana została dokumentacja projektowa.

• Plac zabaw na Osiedlu pod Lasem.
• ... oraz wstawiono nowe urządzenia.

Z inicjatywy mieszkańców
Niemal 250 tys. zł przeznaczono na realizację inicjatyw obywatelskich. Dla mieszkańców istotne
były kwestie bezpieczeństwa na drogach, dlatego
zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej ul.
Kolejowej na odcinku od ul. Nadbrzeżnej w stronę
Bobrzy w Trzciankach oraz zakupiono i zamontowano oznakowanie drogowe w Woli Murowanej i Bolechowicach. Większość z wymienionych wcześniej
inwestycji poczynionych na placach zabaw sfinansowano częściowo z funduszu sołeckiego i obywatelskiego. Ponadto wykonano projekt zagospodarowania terenu w Zgórsku, nieopodal drogi powiatowej.

W 2020 r. zamontowano także m.in. oświetlenie
na placu zabaw w Nowinach, na ulicy Lawendowej
w Zgórsku, a na remonty i konserwację oświetlenia
przeznaczono kwotę ponad 130 tys. zł.
Rekreacja

• W Woli Murowanej i Bolechowicach zamontowano fotoradary.

Choć w 2020 r. musieliśmy znacząco ograniczyć
swoją aktywność, nie oznacza to, że gmina zaprzestała realizacji inwestycji sprzyjających aktywności
sportowej i rekreacji. W 2020 r. na ten cel wydała
ponad 3 mln zł. Zmodernizowano place zabaw na
Osiedlu Pod Lasem, na terenie budynków mieszkań
socjalnych przy ulicy Perłowej w Nowinach, przy
przedszkolu w Nowinach, w Woli Murowanej. Oraz
w Sitkówce. Tutaj także zmodernizowano altanę
ogrodową z grillowiskiem, a w Słowiku – wykonano drewnianą wiatę. Najistotniejszą w tym zakresie inwestycją była budowa ścieżki rowerowej – od
granicy z Kielcami do granicy z Chęcinami i od drogi

• Wiata w Słowiku powstała z inicjatywy mieszkańców.

Zakupiono nagłośnienie do świetlicy w Szewcach,
a także tablicę interaktywną do pomieszczeń przedszkola w Szewcach oraz tor przeszkód dla MDP i wyposażenie dla OSP Szewce.
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• Pomieszczenia w GOK zostały umeblowane. Fot. KMS w Kielcach..

• Nowa ścieżka rowerowa.

Wsparcie jednostek
Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury dobiegła
końca – w 2020 r. zakupiono wyposażenie ośrodka
za kwotę niemal 800 tys. zł. – Gdyby nie pandemia,
nasi mieszkańcy, zespoły ludowe i stowarzyszenia
mogliby już korzystać z pomieszczeń dla nich przeznaczonych. Niestety, ze względów epidemicznych
Ośrodek pozostaje zamknięty, ale mam nadzieję, ze
wkrótce się to zmieni – mówi Jacek Kania, dyrektor
GOK.
Za kwotę ponad 200 tys. zło dokonano remontu
budynku Przychodni w Nowinach polegającego na
remoncie dachu, łazienek i izolacji przeciwwodnej
fundamentów. Wsparcie uzyskał też ZGKiM – wyremontowano pomieszczenia biurowe, zakupiono
oprogramowanie niezbędne do pracy, a także przyłączono remizę strażacką w Szewcach do sieci gazowej.

Z dofinansowaniem
Część zrealizowanych w 2020 r. inwestycji uzyskała
dofinansowanie zewnętrzne. Niebagatelna kwota
3,7 mln zł została przeznaczona na modernizację
oświetlenia ulicznego i budowę ścieżki rowerowej.
– Bardzo ważna była dla nas także informacja, że
udało nam się pozyskać środki na rewitalizację,
o które ubiegaliśmy się od kilku lat. Część zadań
wskazanych w projekcie już zrealizowaliśmy, musimy je jedynie rozliczyć. To np. rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach. W niedalekim
czasie rozpoczniemy zagospodarowanie placu po
dawnym przedszkolu w Nowinach czy placu handlowego – wyjaśnia Witold Mroczek. •

• Nowiny nocą.
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Kastracja i sterylizacja zwierząt
Urząd Gminy Nowiny informuje, że realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01. 01. 2021 r. do 31. 12. 2021 r. na niżej
wymienione zadania w oparciu o prawo zamówień
publicznych zostali wybrani następujący wykonawcy:

Ciecierze 26
26-020 Chmielnik
Tel. 791114114
Informację o chorym i poszkodowanym zwierzęciu,
w wyniku wypadku drogowego lub innych okolicznościach należy przekazać pod tel.: 41 347-50-77,
od poniedziałku do piątku 7.15-15.15, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.

•

Zabiegi sterylizacji, kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt wykonuje Pan Łukasz Paliborek
Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak-Vet”
ul. Staszica 15
26-060 Chęciny
Tel. 41 3151424
Druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej
Gminy Nowiny oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nowiny.
•

•

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Nowiny:
JUKO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54/40
z siedzibą w Zawierciu
prowadząca Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Bolesławiu.
Informację o bezpańskim zwierzęciu należy przekazać pod podane nr tel.: 41 347-50-77, od poniedziałku do piątku 7.15-15-15, po godzinach pracy urzędu,
w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112. •

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zwierząt domowych i leśnych,
poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub innych okolicznościach na terenie
Gminy Nowiny:
Pan Mateusz Szczepski
Przychodnia Weterynaryjna „ZOONA”

7

GŁOS NOWIN • LUTY 2021

Restauratorzy zapłacą mniej
Podczas lutowej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę,
na mocy której zwolniono restauratorów z opłaty
należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie
Gminy Nowiny. – Chcemy w ten sposób wesprzeć
przedsiębiorców, którzy finansowo borykają się ze
skutkami pandemii – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

i tak zdecydowaliśmy się na ich wprowadzenie, by
pomóc restauratorom – dodaje, jednocześnie przypominając, że przedsiębiorcy, którzy mają problemy z terminową zapłatą podatku od nieruchomości
lub należności cywilnoprawnych (czynsz dzierżawny, najem, użytkowanie wieczyste), mogą wystąpić
z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie poprzez
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności czy
umorzenie zaległości.
Zwolnienie z opłaty odbywa się na wniosek, który
winien zostać złożony do dnia 30 marca b. r. Wszelkich informacji na ten temat udziela Pan Paweł Soboń codziennie w dni robocze w godz. 8.15-15.15
pod numerem telefonu 41 347 50 64. •

W szerokim gronie przedsiębiorców, których dotknęły skutki pandemii, restauratorzy są tą grupą, którą najbardziej dotyczą ograniczenia handlu
i usług związane ze stanem epidemii. Olbrzymim
obciążeniem dla nich są stałe opłaty i, niezależne
od niskich lub nawet zerowych obrotów, koszty.
– Zwolnienie i zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ma na celu
pomoc przedsiębiorcom w związku z wprowadzonymi długotrwałymi ograniczeniami uniemożliwiającymi przedsiębiorcom prowadzenie działalności
gospodarczej – wyjaśnia wójt. – I choć w naszej
gminie zwolnienia te są w zasadzie symboliczne, to

Informacja o płatnościach
W lutym bieżącego roku na terenie Gminy Nowiny
rozpoczęła się akcja dostarczania decyzji wymiarowych za 2021 rok oraz zawiadomień o wysokości
opłaty za odpady komunalne.
Informujemy podatników, że z dniem 1 stycznia
2021 r. decyzje w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, wydawane
na małżonków, którzy są jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości, wystawiane będą w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach dla każdego z małżonków, a ustalony w każdej z nich podatek dotyczy
całej nieruchomości.
Analogiczna sytuacja dotyczy przypadków, gdy nieruchomość pozostaje we współposiadaniu więcej
niż dwóch osób.

Podatek od nieruchomości, leśny i rolny od osób
fizycznych należy zapłacić na rachunek bankowy
Banku Spółdzielczego w Kielcach Oddział w Nowinach nr 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 lub do
rąk inkasenta w następujących terminach:
• I rata - do dnia 15.02.2021 r.,
• II rata - do dnia 17.05.2021 r.,
• III rata - do dnia 15.09.2021 r.,
• IV rata - do dnia 15.11.2021 r.
Opłatę za odpady komunalne należy wpłacić na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Kielcach
Oddział w Nowinach nr 50 8493 0004 0040 0429
2160 0194 lub do rąk inkasenta w następujących
terminach:

Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe, powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji za
nieruchomość będącą we współwłasności, podobnie
jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie (art. 3 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych - Dz.U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.).
Zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że pozostali współwłaściciele nie są zobowiązani do uiszczenia podatku.

• za miesiące: styczeń, luty, marzec do dnia
15.03.2021 r.,
• za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec do dnia
15.06.2021 r.,
• za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień do dnia
15.09.2021 r.,
• za miesiące: październik, listopad, grudzień
do dnia 15.12.2021 r. •
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Potwierdź profil zaufany w Nowinach

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie,
dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w Internecie oraz składać podpis zaufany.

2. Kliknij Zarejestruj się.
3. Wypełnij formularz.
4. Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
5. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz podany identyfikator i hasło — zaloguj się na stronie profilu zaufanego.
6. Idź do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Masz na to
14 dni od złożenia wniosku.
7. Jeżeli nie zdążysz potwierdzić profilu zaufanego
w ciągu 14 dni — zaloguj się na stronie profilu zaufanego i ponownie złóż wniosek.

Czym jest profil zaufany
Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które
jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane
to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony,
aby nikt — poza jego właścicielem — nie mógł go
użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu
publicznego, jest wiarygodna.
Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala
automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania Za pomocą hasła. Zaloguj się na swój profil zaufany.
Gdzie potwierdzić profil zaufany
Punkty potwierdzające to przede wszystkim różne
urzędy i niektóre banki. Wniosek o założenie profilu
zaufanego automatycznie wysyłasz przez internet,
kiedy rejestrujesz konto. Natomiast swoje dane potwierdzasz osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą). Pracownik punktu
potwierdzającego poprosi cię o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony przez
ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie.
Sprawdź adres najbliższego punktu potwierdzającego:
1. Wejdź w wyszukiwarkę punktów potwierdzających na stronie profilu zaufanego.
2. Kliknij przcisk Filtr po prawej stronie.
3. W polu Miejscowość wpisz nazwę miasta.
4. Kliknij przycisk Filtruj.
5. Wyświetli ci się lista wszystkich punktów potwierdzających w twoim mieście.
Jeżeli wyszukiwarka nie pokazała punktów potwierdzających, wypełnij inne pole — możesz na przykład
wpisać nazwę swojego województwa lub w polu
Nazwa wpisać nazwę konkretnego urzędu (jeżeli ją
znasz).

Co zyskasz
Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych.
Takimi portalami są między innymi:
• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — na przykład złożysz tu wniosek o
dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz odwołanie
od decyzji administracyjnej,
• Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) — na przykład możesz tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie,
sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego konta
ubezpieczeniowego w ZUS,
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
(CEIDG) — na przykład możesz tu założyć firmę,
wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.
W serwisie OBYWATEL.GOV.PL również korzystamy
z profilu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy,
kim jesteś. Za pomocą profilu zaufanego możesz tu
sprawdzić:
• swoje punkty karne,
• swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych,
• czy twój dowód jest unieważniony,
• swoje dane w rejestrze PESEL.
• swoje dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl.

Od lutego b.r. profil zaufany możesz potwierdzić
w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy w Nowinach codziennie w dni robocze w godz. 7.15-15.15.
Profil zaufany jest ważny 3 lata. Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata. Usługa jest
bezpłatna.
Wybierając się do urzędu należy przygotować dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.
Profil zaufany będzie gotowy do użycia natychmiast
po jego potwierdzeniu. •

Co zrobić
Profil zaufany może zalożyć każdy, kto ma numer
PESEL w dowolnym momencie.
1. Wejdź na stronę profilu zaufanego albo na stronę
ePUAP,
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Uchwała antysmogowa

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w
sprawie wprowadzenia na terenie województwa
świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”. Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych
paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania
niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do
osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla
zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.

•

•

Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak:
ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opalowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie
w sytuacji braku możliwości podłączenia budynku do
sieci miejskiej, bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych w kotłach spełniających
wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. •
www.swietokrzyskie.pro

Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący
harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł
ciepła:
•

•
•

posiadających 3 i 4 klasę,
od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwo stałe,
od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów
na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej
lub ciepłowniczej.

od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw
stałych, tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o
uziarnieniu poniżej
3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,
od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolno użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według
normy PN-EN 303-5:2012),
od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów

Czyste Powietrze w gminie Nowiny
Od 1 marca w gminie Nowiny rusza punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie merytoryczne przy
wypełnianiu wniosku, uzyskania dofinansowania
i rozliczenia wniosku.

zów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
W ramach programu można zakupić np. pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy
kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe (pellet drzewny, węgiel). Dodatkowo, dotacja jest przyznawana
m.in. na demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaiczne, przeprowadzenie
prac termomodernizacyjnych w budynku (ocieplenie ścian, wymiana drzwi i/lub okien), a także pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ekspertyz, dokumentacji technicznej i projektowej.

W poniedziałek, 15 lutego, wójt Sebastian Nowaczkiewicz podpisał porozumienie, na mocy którego
gmina Nowiny zawarła współpracę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze”.
W punkcie konsultacyjnym organizowanym w Urzędzie Gminy w Nowinach mieszkańcy gminy uzyskają wszelkie informacje na temat dofinansowania,
otrzymają merytoryczną pomoc przy składaniu
wniosku i rozliczeniu dotacji. Można również zapoznać się z zasadami naboru, a także dowiedzieć
się jakie przygotować dokumenty. Wniosek będzie
można wypełnić na miejscu i zarejestrować go
w postaci elektronicznej w specjalnie dedykowanym Portal Beneficjenta.

Kto może się ubiegać o dotację?
Beneficjentami programu mogą być to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
• są właścicielami/współwłaścicielami budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza
kwoty:

Co to za program?
Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji ga-
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a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

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.

Z dofinansowaniem gminy
Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie finansowe ze
strony gminy wymieniając piec węglowy na gazowy
lub nowy kocioł na węgiel i pellet piątej generacji
Maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca na ten
cel od 2021 roku wynosi 3.500 zł. Dotacja może być
przeznaczona na: zakup i montaż pieca centralnego

Z dotacji może skorzystać każdy, kto mieszka i jest
zameldowany na terenie gminy Nowiny oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie
realizowane przedsięwzięcie. •
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Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500
zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Kiedy wnioski?
Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy
okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja
2022 r., można składać od 1 lutego online przez
stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrips.gov.
pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal
PUE ZUS, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30
kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30
czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe
Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie
polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dzieci do 18. r.ż., a także dyrektorzy domów
pomocy społecznej w niektórych przypadkach.
Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze przysługuje przede
wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem
do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu
pomocy społecznej. W związku z powyższym, świadczenie wychowawcze przysługuje np. babci dziecka
tylko wtedy gdy jest opiekunem prawnym i nie jest
rodziną zastępczą. Jeśli została ustanowiona rodziną zastępczą dla dziecka, to na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
przysługuje jej dodatek wychowawczy w wysokości
świadczenia wychowawczego – tj. także w wysokości 500 złotych miesięcznie. Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko
jest wychowywane w związku małżeńskim, czy
w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres
2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021
r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej
do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że
ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia
31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że
ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia
31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia
30 września 2021 r.
• Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że
ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej
do dnia 31 października 2021 r.

„Rodzina 500+” a inne świadczenia
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone
do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.
Rodziny po rozwodzie
Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten
rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli rodzice
rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu
sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia
sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) –
oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym
sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku
dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy
nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj.
co do zasady 250 zł miesięcznie.

Jeśli obecnie pobieram świadczenie wychowawcze, to muszę złożyć wniosek?
Tak. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 31
maja 2021 roku świadczenie wychowawcze, jeżeli
chcą przez kolejny okres świadczeniowy kontynuować pobieranie świadczenia, muszą złożyć wniosek o jego przyznanie.
Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane
na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w gminie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio
na konto wskazane przez rodzica lub gotówką –
w inny sposób wypłaty przewidziany w danej gminie.

Ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko
W przypadku rodziców, którym urodziło się dziec-
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ko rodzice mają trzy miesiące od jego urodzenia
na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze.
Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Uwaga: należy mieć na uwadze, że w przypadku
nowonarodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski:
jeden na aktualnie trwający okres świadczeniowy,
który zakończy się 31 maja 2021 roku oraz drugi na
kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się
1 czerwca 2021 roku. Co w przypadku śmierci jed-

nego z rodziców? Zgodnie z przepisami ustawy
możliwe jest przyznanie, z zachowaniem ciągłości,
świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu
świadczenie zostało przyznane na dany okres lub
który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic,
który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek
w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. •
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Z dziejów Kowali

Wieś położona jest na wschód od Bobrzy. Obecnie
jest wsią rzędową podporządkowaną jednej drodze o układzie prawie równoleżnikowym. Pomimo
olbrzymich zmian, jakie zaszły w jej zagospodarowaniu i w krajobrazie, zachowała XVIII – wieczna
lokalizację. Na Mapie Czajkowskiego z 1778 r. na
wschód od wsi przebiegła droga lokalna z Podwola do Posłowic. Na Mapie Galicji Zachodniej (1804),
północnym skrajem wsi płynął strumień, prawobrzeżny dopływ rzeki Bobrzy. Zabudowa skupiona
była przy kilku krzyżujących się drogach wiejskich.

jako uposażenie wspomnianej prebendy. W kolejnych latach miały miejsce większe zamiany w zagospodarowaniu wsi. Likwidacji uległ odrębny folwark
biskupi. W Księdze dochodów beneficjów diecezji
krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum),
czynsz z całej wsi wynosił 2 ½ grzywny i 3 groszem,
a dziesięcina snopowa z połowy wsi miała wartość 6
grzywien. W rejestrze poborowym z 1540 r. we wsi
odnotowano tylko 3 łany kmiece i jeden łan należący do wikariuszy prebendy sieradowskiej. W roku
1573 wieś Kowalia liczyła 6 łanów i 1 zagrodnika.
We wsi w tym czasie krzyżowały się dwie niewielkie
drogi lokalne - pierwsza z przeprawy przez Bobrzę
w Woli Murowanej przez Posłowice do Kielc przez
Pasmo Posłowickie, oraz ze wschodu do wspomnianej przeprawy. powstała tu karczma i pobierane
było cło od pędzonych wołów.

Stara wieś zlokalizowana była w niewielkim zagłębieniu pomiędzy górami, pomiędzy którymi przepływał wspomniany strumień. Na północnym wschodzie, nad samym korytem rzeki znajdowała się Góra
Jaźwice, a na wschód od niej Góra Truskowica, po
stronie południowej – Góra Stokowa nad Bobrzą,
oraz Góra Kowalska (295 m. n.p.m.) na wsią. Za nią
powstanie w XIX w. Wieś Sobków – Kowala.
Nazwa wsi zapisywana była jako Kowale (1440,
1459), Cowalya, Kovala (1529). Sądząc na podstawie nazwy, jej początki sięgają czasów funkcjonowania systemowi kasztelańskiemu. Była zapewne
osadą służebną kowali, podległą grodowi w Małogoszczu. Miało to zapewne związek z funkcjonującą
we wczesnym średniowieczu w Posłowicach kopalnią rudy żelaza w miejscu zwanym Rudka. We wsi
poza produkcją rolną, prowadzona była wówczas
gospodarka leśna, w tym także bartnictwo.
W późniejszym czasie wieś stała się z nadania książęcego własnością biskupów krakowskich, w zasięgu
parafii kieleckiej. W r. 1440 stanął w Brzezinach na
górze drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych,
zapewne ufundowany przez biskupa krakowskiego
i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Przez wieś prowadziła droga przegonu bydła pędzonego z Rusi na
zachód przez Chęciny, Małogoszcz.

Podczas spisywania inwentarza klucza kieleckiego
w 1635 r. we wsi było łanów cztery, które podzielone na półłanki trzymali kmiecie. łan nieciewski zasiedlali Wojciech Kaczmarz, Jakub Kaczmarz, Kowalik Krzysztof; łan brzozowski – Paweł Brzoza, Sobek
Czarnic, Piotr Czarnic, Mikołaj Czarnic; łan kowalski trzymali Kowalikowie (półłanek), oraz Stanisław
Kowalik i Krzysztof Kowalik. Opłacali oni czynsz,
oprawę, rygowe, solen, obiedne, Przykopki, miodowe „wedle regestrów prowentowych” i podwodne.
Dawali jako tzw. stację: 6 kur, 1 gęś, 30 jaj, 9 korcy
owsa z każdego łanu. Było wówczas we wsi jeszcze
trzech zagrodników, którzy odrabiali pańszczyznę,
musieli raz w roku jechać do Bochni po sól. Wspomniano, że we wsi nie sołectwa, a tylko oczynszowana karczma bez przywileju.
W początkach XVII wieku klucz kielecki został podzielony na kielecki i cisowski, w skład którego
weszły wsie: parafialne Brzeziny oraz Bilcza i Nida.
Natomiast wieś Kowala znalazła się razem w sąsiedn i m i Po s ł o w i c a m i w k l u c z u k i e l e c k i m , k t ó r y
w 1640 r. został wydzierżawiony Janowi Gibboni’emu. Po śmierci zastałej ok. 1675 r. przejął jego
syn Bonawentura, który w 1680 r. przekazał go bratu
Jakubowi podczaszemu warszawskiemu (zm. 1694).
Gibboni’owie poddzierżawiali wówczas kuźnicę
w Białogonie, do której węgiel drzewny pochodził
z wsi Posłowice i Kowala.
Podczas kolejnego opisu w 1645 r. „wieś Kowala, na
Białogon węgle wozi”. We wsi jest cztery łany, dwa
łany należące do „Kleckiego kościoła”. Wymieniono
Wojtka Kaczmarzyka, który „piwo Pańskie szykuje”,
oraz Jana, który „na Białogon robotę rozkazuje”.
Dzierżawa zakładu metalowego w Białogonie przez
spadkobierców Gibboni’ego trwała do trzeciej dekady XVIII w. Służył mu powstały w połowie XVII w.
„klucz” brzeziński obejmujący cztery wsie: Brzeziny, Bilczę, Nidę i Kowale. W roku 1789 znalazł się
on pod zarządem Komisji Skarbu Koronnego, a gdy
w 1816 r. powołano w Kielcach Główną Dyrekcję

W roku 1459 wieś lokowano na prawie średzkim.
Na podstawie przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka wydanego na sejmie piotrkowskim, przeniesiono Kielce (ponownie), oraz wsie: Bieliny, Bilcza,
Bobrza, Brzeziny, Daleszyce, Górno, Kostomłoty, Kowala, Nida, Niewachlów, Skorzeczyce z prawa polskiego na średzkie, czym zagwarantował samorząd
sądowniczy. W powstałym mniej więcej w tym czasie opisie Jana Długosza (tom pierwszy powstał po
1440 r.), we wsi było trzy łany kmiece zasiedlone
przez ośmiu kmieci, folwark biskupi (zapewne obejmujący dwa łany) oraz dwa łany kmiece należące do
wikariuszy prebendy kieleckiej zwanej Sieradowska,
z których brano dziesięcinę snopową i cztery wiązki
konopi. Mieszkańcy wsi byli zwolnieni z pańszczyzny, płacili czynsz, trzy korce owsa, dawali osiem
wozów drewna dla wikarych, natomiast nie musieli
dawać stacyjnych serów i jaj.
Nie wymieniono wówczas sołectwa, z czego wnioskować można, że zostało ono wykupione, i nadane
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m.in. chłopi z pięciu gromad, w tym z Kowali Tomasz
Litwin i Kazimierz Zawadzki. Ostatecznie przetarg
wygrali z mieszkańcy Czarnowa z gromady Niewachlów. Stan materialny mieszkańców było z każdym
rokiem coraz gorszy, a około 1834 r. przybrał oznaki
klęski. W celu pomocy włościanom ekonomii Bank
Polski zaproponował kredyty na zakup wozów i koni
i zboża. We wsi Kowala kredyt taki otrzymało 67
chłopów.

Górniczą, została jej przekazana ekonomia kielecka
i klucz brzeziński.
Ekonomia kielecka w skład której weszły dawne
składowe klucza kieleckiego, zarządzana przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji. Podzielona była na dziesięć folwarków, a wśród nich
były folwark brzeziński z wsiami: Bożki, Brzeziny,
Nida, Podwola, Posłowice. Wieś Kowala oraz wójtostwa Bilcza i Lurowizna należały folwarku kieleckiego.

Uwłaszczenie przyniosło mieszkańcom wiele zmian;
zmienił się układ przestrzenny wsi, domy pobudowano wzdłuż ulicy, grunty podzielono na działki siedliskowe, pojawiała się tzw. kolonia z mniejszymi
działkami. Nadmiar rąk do pracy nie został wchłonięty przez okoliczny przemysł, który przeżywał
okres zastoju. Pozytywną zmianą w życiu przeciętnego mieszkańca był czas budowy linii kolejowej,
przy budowie której zatrudnieni zostali wozacy
z Kowali i okolicznych wsi. Układ wsi od czasu „urządzenia nie ulegał zmianom do XX w.
Wieś Kowala obecnie stanowi część tzw. „Białego
Zagłębia”, w którym wydobywane są wapienie. Tutejszy kamieniołom uruchomiony w końcu lat 40.
XIX w. został znacznie rozwinięty przez zakłady przemysłu cementowo-wapienniczego. Na południe od
wsi znajduje się obecnie duży kamieniołom wapieni
i margli górnodewońskich, eksploatowanych przez
cementownię należącą do niemieckiego koncernu
Dyckerhoff Polska. •

• Plan wsi Kowala przed urządzeniem na mapie Ekonomii
Brzeziny w 1829 r., AP w Radomiu, ZDP sygn. 514.

Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) Kowalę szacowana na 69 domów, 30 mężczyzn i 6
koni. W latach 1807-1808 we wsi było 74 domy, 86
rodzin, w tym 59 chłopów, 19 chałupników, tzw. pozostałych 7. Razem mieszkało 329 osób.
W związku z przejęciem górnictwa rządowego pod
administrację Banku Polskiego w latach 1826-1832,
zmieniono dawny podział admiracyjny Dozorstwa
Górniczego i Hutniczego, tworząc Okrąg Wschodni
i Okrąg Zachodni, z podległymi im Oddziałami.
W Białogonie powołano samodzielny Oddział, którego kierownikiem został zarządca zakładu. Podlegały mu poza zakładem w Białogonie także cegielnia i wapiennik wkoło Kadzielni, oraz źródło siły
roboczej tzw. ekonomia białogońska, w skład której
wchodziły wsie: Białogon, Bilcza, Dąbrowa, Dyminy,
Kowala, Niewachlów, Posłowice, Szczukowskie Górki. Struktura taka przetrwała do uwłaszczenia chłopów w 1864 r.

• Wieś Kowala przed urządzeniem, na mapie tzw.
Kwatermistrzostwa z 1839 r.

W związku z kłopotami ekonomicznymi, w 1824 r.
Dyrekcja Górnicza poleciło Dozorstwo Białogońskiemu, aby ogłosiło przetarg na transport towarów
z zakładów białogońskich. Do którego przystąpili
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29. final WOŚP w Nowinach. Padł rekord!
Ponad 24 tys. zł zebrały członkinie Koła Gospodyń
Nowoczesnych podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowinach. To niemal
cztery razy więcej, niż rok temu. – Dziękujemy
wszystkim za ogromną szczodrość, gorące serca i
wsparcie. Dobro powraca, musimy o tym pamiętać – mówiła po zakończeniu akcji Anita Dziwoń,
prezeska KGN.

Wielki Finał
Również aktywnie, choć w nieco inny sposób WOŚP
Nowiny wsparło zaprzyjaźnione Stowarzyszenie
Morsy znad Nidy Sobków, które w dniu finału 31
stycznia, podczas cotygodniowego morsowania,
zbierało datki do puszki WOŚP. – Dzięki ofiarności udało się nam dorzucić „cegiełkę” w kwocie
1.556,92 zł i 10 euro – wyjaśnia Małgorzata Doroz,
koordynująca akcję zbiorki pieniędzy nad Nidą.

29. Finał WOŚP w całej Polsce od samego początku
był wielką niewiadomą. – Niemal z dnia na dzień
zmieniały się obostrzenia, tak naprawdę do samego końca nie wiedziałyśmy, czy będziemy mogły
cokolwiek zorganizować. Dlatego zdecydowałyśmy
o przeprowadzeniu licytacji on-line i indywidualnie
odbywanym marszobiegu – tak, by móc pomagać
na odległość, w bezpieczny dla wszystkich sposób –
wyjaśnia Anita Dziwoń.

W samych Nowinach od rana na ulicach nieopodal
pawilonów handlowych przy skrzyżowaniu ulic Białe
Zagłębie i Przemysłowej pojawili się wolontariusze.
Można było ich spotkać również w pobliżu kościoła
na Słowiku. Poza symbolicznymi serduszkami – naklejkami, które ofiarowali za datki do puszki, można
było u nich zdobyć pyszne ciastka domowej roboty
oraz balonowe serca, które cieszyły się ogromnym
powodzeniem wśród najmłodszych. Łączna kwota,
jaką zebrali wolontariusze to 8.142,21 zł.

Dwieście licytacji i ani jednej więcej
Przez dwa miesiące na fejsbukowym profilu WOŚP
Nowiny odbywały się licytacje fantów przekazanych przez darczyńców. – Największą popularnością
cieszyły się kosze z własnoręcznie przygotowanym
przez nas przetworami: kiszonkami, pastami smakowymi, nalewkami – wylicza Ewelina Chudobiecka,
członkini Koła. – Za każdym razem była to walka do
ostatniej sekundy. Emocji z pewnością nie brakowało. Ostatni, dwusetny fant na licytacji, był właśnie
koszem
i został wylicytowany za kwotę 500
zł – mówi Ewelina Chudobiecka.

Na nowińskich ulicach pojawili się również wolontariusze z Zespołu Placowek Oświatowych w Bolechowicach, ktorzy, niezależnie od WOŚP Nowiny,
zebrali do swych puszek 2.391,45 zł.
Światełko do nieba
I w końcu – przyszedł czas na podsumowanie. – Już
kilka dni temu wiedziałyśmy, że ubiegłoroczny wynik zostanie pobity (było to 6,5 tys. zł – przyp. red.),
nie spodziewałyśmy się jednak, że będzie to aż tak
duża kwota. Kilkadziesiąt minut skrupulatnych wyliczeń dało ostateczny wynik tegorocznej zbiórki
WOŚP w Nowinach: 24.386,14 zł. Ten wynik pokazuje, że to, co robimy, ma sens, że ludzie wspierają
nasze działania i chcą dzielić się dobrem – podkreśla Anita Dziwoń.

Można było wygrać vouchery na zabiegi kosmetyczne, kupić najbliższym prezenty: książki, maskotki,
ubrania, a nawet wylicytować nocleg pod gołym
niebem podczas survivalowego weekendu czy morsowanie w lodowatej wodzie. – Ogromną radość
sprawiło nam osobiste zaangażowanie mieszkańców i sympatyków gminy. Poprosiłyśmy o pomoc
w robieniu szydełkowych maskotek na nasze aukcje, odzew przerósł nasze oczekiwania. A i same
maskotki cieszyły się ogromną popularnością wśród
licytujących – mówi Ewelina Chudobiecka.

Na zakończenie akcji członkinie Koła wraz z wójtem
Sebastianem Nowaczkiewiczem symbolicznie zapalili „Światełko do nieba”, podczas którego ogłosili
wynik tegorocznego WOŚP w Nowinach. – serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do akcji
organizowanej przez Koło Gospodyń Nowoczesnych.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli
wspólnie spotkać się podczas „Światełka do nieba”
– w rzeczywistości, a nie wirtualnie – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. •

Z samych licytacji, a było ich dokładnie dwieście, zebrano kwotę 12.432 zł.
Drugi Marszobieg
Choć za oknami mróz i śnieg, nie zabrakło chętnych,
by pokonać trasę 2900 metrów w Drugim Marszobiegu WOŚP. – W naszym marszobiegu wzięło udział
ponad dwieście osób, zebraliśmy tym samym kwotę 2.255,01 zł. Słowa uznania kierujemy do całej
społeczności Przedszkola Samorządowego w Nowinach, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowinach oraz klubów sportowych
GKS Nowiny
i Nowińska Akademia Futsalu, które
wsparły WOŚP biorąc udział w marszobiegu – mówi
Anita Dziwoń.
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Nowiny

dla WOŚP

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Dziękujemy za wsparcie wydarzenia
i wspólne czynienie dobra
Alina Banasik - Przedszkole Samorządowe w Nowinach, grupa Kotki
(opiekunki: Edyta Kasprzycka i Anna Węgrzyn), grupa Biedroneczki
(opiekunki: Agata Strzeszkowska i Urszula Mularczyk), grupa Stokrotki
(opiekunki: Magdalena Adamczyk i Patrycja Rylska),grupa Żabki
(opiekunki: Anna Kula i Agata Jastrzębska), grupa Smerfy (opiekunki:
Anna Odziemek i Ewa Nowak), Grupa Misie (opiekunki: Agnieszka
Oględzińska, Katarzyna Pszczoła) grupa Misiaczki (opiekunki: Beata
Pawlusek, Aleksandra Pak),grupa Serduszka (Ilona Słodowicz-Pręndota,
Katarzyna Bzymek),Przemysław Cichoń - GKS Zio-Max NowinySzymon
Ubożak - Nowińska Akademia Futsalu, Michał Ziernik - Nowińska
Akademia Futsalu, Morsy znad Nidy Sobków, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowinach, OSP Szewce, Jacek Kania - Gminny Ośrodek
Kultury “Perła” w Nowinach, Andrzej Białek Klub - Karate Kyokushin
Chikara, Piotr Gołacki - Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach,
Kamila Piotrowicz - Stowarzyszenie Siła Woli, Internat SMS Nowiny,
Monika Lesik - Monicure, Agnieszka Porzuczek - Magnolit Grawer
Laserowy, Piotr Marczewski - Survivaltech.pl,Paweł Buras - Cukiernia
Kalinka, Edyta Głuszek - Ząbczyk - Klinika Pięknego Ciała w Kielcach,
Gabinet Rehabilitacji i Masażu mgr Magdalena Stępnik, Michał Szuster Delikatesy Centrum w Zgórsku, Marzena Górska - Dziwoń Gabinet
kosmetyczny Pappillon, Magda Dudek-Coś - Duże i Małe, ALTOM Kielce,
Katarzyna Kot - Zakład Liofilizacji LIOGAM, New You Pani Magdalena
Szuster, Katarzyna Sędecka - Moje Torciki, Atelier Stylizacji Paznokci,
Joanna Puchała - Gabinet Kosmetyczny Antares,Keeclean, Kwiaciarenka
Basieńka w Kielcach, kwiaciarnia Pana Sławomir Molenda,Natalia
Gałuszka - Misiaki, Henryka Kloc, Irena Kostrzewska, Natalia Soboń,Ewa
Frączek-Osuch, Beata Chudzicka, Marcin Król, Urszula Antoniak, Edyta
Giemza,
Justyna
Kuchta,
Katarzyna
Stępniewska,
Katarzyna
Kwasiborska, Barbara Zając, Bożena Doroz, Paulina Kurcz - Hersztek,
Tomasz Wojtyś, Mateusz Zegadło

Nowiny, 31 stycznia 2021 r.
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Wieści z placówek edukacyjnych
Z ekologią za pan brat
Kotki z przedszkola w Kowali biorą udział w programie edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego
pn. ,,Dla Ziemi, dla siebie" i wspólnie ze swoimi
paniami wykonały plakat. Konkurs ma wzbudzić
u dzieci chęć poznania i obserwacji zwierząt dziko
żyjących oraz udomowionych. Na zajęciach dzieci
zapoznały się z gatunkami zwierząt żyjących w najbliższym otoczeniu, omówione zostały ich problemy
np. zimą podczas zdobywania pokarmu oraz formy
pomocy dla nich (poidełka, karmniki). Na zajęciach
poruszane były takie zagadnienia jak: opieka nad
zwierzętami, problem bezdomności zwierząt.

netu, dlaczego nie wolno podawać swoich danych
lub otwierać wiadomości z nieznanego adresu itp.
Wspólna zabawa i nauka na pewno przyniesie wiele
korzyści.
Ślubowanie pierwszoklasistów
Święto Pierwszaka obchodzono w Szkole Podstawowej w Nowinach 4 lutego. W tym dniu uczniowie
trzech klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na ucznia dokonała dyrektor
szkoły pani Joanna Wojcieszyńska w obecności wychowawców klas Agnieszki Mańko, Marzeny Kordalskiej, Katarzyny Borysiuk. Dzieci zaprezentowały
krótki program artystyczny. Uroczystość odbyła się
zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.
Weronika Moskal w kadrze
Weronika Moskal, uczennica klasy VIII c Szkoły
Podstawowej w Nowinach została powołana przez
Związek Piłki Ręcznej do Reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Będzie reprezentować nasz kraj w meczach i imprezach międzynarodowych. To pierwsze
powołanie w historii naszej szkoły do Reprezentacji
Polski. Gratulujemy, życzymy emocjonujących spotkań, efektownych rzutów, niesamowitych wrażeń
i sił do końcowej syreny.
Konkurs literacki rozstrzygnięty!
Konkurs na recenzję ulubionej książki był skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły
Podstawowej w Nowinach. Uczestnicy mieli okazję
doskonalenia umiejętności pisania recenzji utworu
literackiego i promocji ulubionych książek.
Zwycięzcy Konkursu wykazali się kreatywnością
i sprawnością językową. Okazało się, że wśród ulubionych utworów uczniów znajdują się również lektury szkolne, o których można napisać w sposób
niezwykle interesujący.

• Edukacja ekologiczna w grupie Kotki.

Dzień bezpiecznego Internetu

Laureaci Konkursu Literackiego:
I miejsce - Maciej Niziołek kl. VIII a
II miejsce - Amelia Kalwat kl. VII a
III miejsce - Jakub Bartkiewicz kl. VIII a
Wyróżnienie - Maciej Majka kl. VIII c
Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy! •
Jury Konkursu:
Agnieszka Nowak
Krystyna Banasik-Gajos
• Dzień bezpiecznego Internetu.

W grupie Jagódki w przedszkolu w Kowali odbyły
się zajęcia o bezpiecznym korzystaniu z Internetu,
podczas których przedszkolaki wraz z wychowawcą
i Panią psycholog Kasią zgłębiały tajniki bezpiecznego korzystaniu z Internetu. Zajęcia te miały na
celu uświadomienie dzieciom na jakie niebezpieczeństwa narażone są podczas korzystania z Inter-
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Piłka w grze!

Rusza runda wiosenna czwartoligowych rozgrywek
sezonu 2020/2021. Drużyna GKS Zio-Max Nowiny
zajmuje drugie miejsce w tabeli. – Mam świadomość, że nasi kibice mają duże nadzieje na awans,
jednak my przede wszystkim skupiamy się na tym,
by nasza gra była jak najlepsza – podkreśla prezes
klubu Przemysław Cichoń.

Dobra passa dla futsalu
Po 17. drużyna GKS Ekom Invex Remedies Nowiny
znajduje się na trzecim miejscu w tabeli i ma najmniej straconych bramek. 20 lutego drużyna wygrała z GKS Futsal Tychy 6:2 na własnej hali. Kolejny
mecz odbędzie się 6 marca, kiedy GKS Ekom Invex
Remedies Nowiny zmierzy się z BSF ABJ Bochnia. –
To z pewnością będzie trudny mecz. Nasz przeciwnik znajduje się na czwartym miejscu w tabeli, nasze szanse są praktycznie wyrównane. Ostatni nasz
mecz zakończył się remisem – mówi Piotr Lichota,
prezes klubu.

Na boiskach ruch jak w ulu. Codziennie są one zajęte do późnych godzin wieczornych. Trenują tu nie
tylko seniorzy, ale i grupy młodzieżowe nowińskich
klubów piłkarskich, a także przyjezdni, dla których
Nowiny stały się jedyną możliwością rozegrania meczów w kiepskich obecnie warunkach pogodowych.
– Obłożenie jest ogromne. Przydałoby się kolejne
boisko, bo każdego tygodnia trenuje tu kilkaset
osób – Mówi Jacek Kania, dyrektor GOK w Nowinach.

• Mecz GKS Ekom Invex Remedies Nowiny z AZS AWF Profi
Sport Wrocław.

Transfery i konsultacje
Utalentowany obrońca GKS Ekom Invex Remedies
Nowiny Oskar Jabłoński został wypożyczony do końca sezonu do Resovii Rzeszów z możliwością transferu definitywnego. Oskar na początku będzie zdobywać doświadczenie występując w II zespole oraz
drużynie U19.

• Mecz w Radomiu.

Sparingi w zimowej aurze
Od stycznia piłkarze GKS Zio-Max Nowiny przygotowują się do rundy wiosennej. – Rozegraliśmy w
sumie dziewięć meczów sparingowych w ciągu
ostatniego 1,5 miesiąca. W pierwszym meczu kontrolnym ulegliśmy rezerwom Wisły Płock 1:2, później trzecioligowemu Broń Radom (1:3), na własnym boisku zwyciężyliśmy Moravię Morawicę 4:1,
Szydłowiec Szydłowiankę (2:0) i trzecioligową Wisłę
Sandomierz (6:1). Ulegliśmy młodzieżówce Korony
1:3 i ich drugiemu zespołowi 0:4,, i zremisowaliśmy
3:3 z trzecioligowym Łagowem. Ostatni sparing odbył się 27 lutego. Pokonaliśmy Wicher Miedziana
Góra 8:2, a swój debiut w drużynie zanotowali młodzi zawodnicy Oskar Przeworski i Kamil Lurzyński
z rocznika 2005 – mówi Przemysław Cichoń.

23 lutego odbyła się konsultacja selekcyjna kadry
województwa chłopców z rocznika 2009. Po raz
pierwszy w historii powołani na nią zostali zawodnicy GKS Invex Remedies Nowiny – Dawid Barto
i Franciszek Piątek. Trenerzy Maciej Kwiatkowski
oraz Paweł Toboła przeprowadzili testy sprawności
ogólnej i specjalnej, a następnie obserwowali powołanych w grze wewnętrznej. •

Rozgrywki rozpoczną się w weekend 13/14 marca
2021 r., czyli o tydzień później, niż zakładano pierwotnie. Powodem tego są niesprzyjające warunki
na boiskach.
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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.

Wiem, że potrafię

miłość

nie można żyć wspomnieniami

wypływając z jednego źródła
lgnie do obu serc.
i dorasta
w objęciach.
blask na twarzy
zapala wszystkie ciemności.
tak właśnie jest
bez zapowiedzi,
bez planów,
tracisz rozsądek.
i drżysz.

które kaleczą duszę
ja żyję tu i teraz
wiem że potrafię wiem ze muszę
nie warto wracać do minionego
do czegoś czego nie ma
nie oczekiwać tylko złego
uspokój serce tak trzeba
niech noc otuli cię płaszczem zapomnienia

Lidia Jędrocha-Kubicka

niech gwiazdy wskażą ci drogę
będę gotowa zatrzeć wspomnienia

miłość

wiem ze potrafię wiem że mogę

przychodzi na palcach
albo z wielkim krzykiem.
ma swoje słowa,
melodię,
rozkosz i ból.
czasem żebrze,
rozdaje się na oślep,
zakwita na twarzy
albo odchodzi
boleśnie.
w lustrze jej nie widać.

Irena Kostrzewska

Oddaj mi
oddaj mi każdy uśmiech mój
uściski naszych dłoni
oddaj mi zagubione serce
zamknięte w morskiej toni
oddaj mi proszę duszy blask

Lidia Jędrocha-Kubicka

który na klucz zamknąłeś

miłość

i każdy nadchodzący brzask

a my w jej objęciu, twarzą w twarz,
z błyskiem w oczach i pędem
w obu sercach naraz. z czułością
rozlaną w dotyku
i sakramentalnym tak na zawsze. ale
nie jest bez skazy, krzyżuje plany i rzuca wyzwania,
ma pięści, paznokcie i kły.
zadaje ciosy, soli rany i boli,
czasem długo. za długo. a ty patrzysz w niebo
i wyjesz do gwiazd. to przecież tylko słowo
− powtarzasz do znudzenia. słowo, które
ma łzy, krew i żądzę.

który w dłoni zamknąłeś
oddaj mi słońce księżyc gwiazdy
i nie zasłaniaj ich chmurami
nie żałuj mi podniebnej jazdy
zamknij mi usta ustami
oddaj mi ciepło twoich dłoni
ramieniem przytul do siebie
niech oko łzy więcej nie roni
pozwól mi patrzeć na ciebie

Lidia Jędrocha-Kubicka

Irena Kostrzewska
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Lokalne Centrum Wolontariatu - zaczynamy!

Na terenie naszej gminy powstało pierwsze Centrum Wolontariatu. Prowadzone będzie przez Stowarzyszenie „Siła Woli” a jego siedziba zlokalizowana będzie w GOK w Nowinach.
Już podczas ubiegłorocznego konkursu Programu
Aktywni Obywatele oferta Stowarzyszenia „Siła
Woli” i Stowarzyszenia „Asumpt” z Chęcin została wybrana z 1308 wniosków. W całej Polsce dofinansowano 53 organizacje, wśród 3 wniosków
z województwa świętokrzyskiego znalazła się oferta
stowarzyszenia z naszej gminy. Realizacja projektu
pn. „Lokalne Centra Wolontariatu w Gminie Nowiny
i Chęciny” właśnie się rozpoczęła.
Głównym założeniem projektu jest stworzenie 2 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Nowinach i Chęcinach. Powstanie miejsce skupiające wolontariuszy
i podmioty deklarujące zapotrzebowanie na wolontariuszy. – Plan jest taki aby znaleźć przestrzeń, w której można połączyć osoby, które potrzebują pomocy
i te które chcą czynić dobro. Przez najbliższe 1,5 roku
centrum będzie działać bardzo intensywnie – zapowiada koordynator projektu, Kamila Piotrowicz. Zaprosimy wolontariuszy na spotkania integracyjne,
planowanie własnych akcji społecznych, organizację spotkań tematycznych. Zaplanowaliśmy także
Akademię Wolontariusza – cykl szkoleń dla wolontariuszy. Projekt zakłada także wizytę studyjną do
miejsc gdzie wolontariat jest dobrze rozwinięty. Po
raz pierwszy zostanie zorganizowana uroczysta Gala
Wolontariatu. Przygotujemy spot promujący wolontariat lokalny. W projekcie zaplanowano również
wydanie publikacji nt. dobrych praktyk w organizowaniu wolontariatu lokalnego na terenie Gminy Nowiny. Zapraszamy do współpracy. Działamy lokalnie,
by wolontariat mógł zmienić świat wokół nas – podsumowuje koordynator projektu.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego
z Funduszy EOG. •

Siedziba centrum będzie się mieściła w Gminnym
Ośrodku Kultury w Nowinach, a patronat honorowy
nad projektem objął wójt Gminy Nowiny Sebastian
Nowaczkiewicz.

Stowarzyszenie Siła Woli

S M S - O W Y
P O W I A D A M I A N I A

S Y S T E M
M I E S Z K A Ń C Ó W

bądź na bieżąco i otrzymuj bezpłatne informacje z gminy na temat:
alarmów i zagrożeń
wydarzeń kulturalnych
komunikatów urzędowych
wydarzeń sportowych
terminów płatności

jak to zrobić?
wyślij SMS

z nazwą na numer 799 599 522

NOWINY

ZGORSKO ZAGRODY TRZCIANKI SITKOWKA KOWALA
WOLA (dla mieszkańców Woli Murowanej)
BOLECHOWICE SZEWCE ZAWADA SLOWIK
podatki transport odpady

PAMIĘTAJ: dla każdej miejscowości wyślij odrębnego SMS-a i nie używaj polskich znaków
koszt aktywacji usługi zgodny jest z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora
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POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU
ZE SWOJEGO DOMU!

azbest jest niebezpiecznym, rakotwórczym materiałem
dbaj o zdrowie swoich bliskich - zleć gminie jego usunięcie
ZGŁOŚ SIĘ DO URZĘDU GMINY
ZAPYTAJ SWOJEGO SOŁTYSA LUB RADNEGO

WNIOSKI O USUNIĘCIE AZBESTU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY NOWINY
(BIP-załatwianie spraw-gospodarka odpadami)
A TAKŻE W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE GMINY
GMINA POKRYWA CAŁKOWITY KOSZT DEMONTAŻU, PAKOWANIA, ODBIORU I UTYLIZACJI AZBESTU

Wyrazy szczerego żalu
i współczucia z powodu śmierci

Panu
Marcinowi Głogowskiemu
KOMENDANTOWI GMINNEMU OSP

Ś.P.
Mariana Maziarka

składamy najszczersze kondolencje

kierownika drużyny
GKS Zio-Max Nowiny

z powodu śmierci

Rodzinie, Najbliższym
oraz Przyjaciołom
składają

Brata

Wójt Gminy Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz
wraz
z pracownikami samorządowymi

Wójt Gminy Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz
wraz
z pracownikami samorządowymi
oraz
Przewodniczący Rady Gminy Nowiny
Zbigniew Pyk
wraz z radnymi

oraz
Przewodniczący
Rady Gminy Nowiny
Zbigniew Pyk
wraz z radnymi
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z a m i e s z k a j

W

Z G Ó R S K U

atrakcyjna okolica
blisko centrum
media
pzp

wielkość działki:
ok. 0,1 ha
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WADIUM: do 19.03.2021
PRZETARG: 23.03.2021

SZCZEGÓŁY:
http://bit.ly/dzialki_zgorsko_3

w w w . n o w i n y . c o m . p l
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