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Szanowni Państwo!

 W każdym tygodniu na nowińskich boiskach trenują setki młodych piłkarzy: nie tylko se-
niorzy, ale i grupy młodzieżowe nowińskich klubów piłkarskich, uczniowie liceum sportowego,              
a także przyjezdni, dla których Nowiny stały się jedyną możliwością rozegrania meczów w kiep-
skich warunkach pogodowych.

Nie czarujmy się, gdyby nie czas spędzany właśnie tutaj, gros młodzieży poświęcałaby się innym 
zajęciom, niekoniecznie takim, jakim byśmy chcieli. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu trenerów, 
opiekunów, nauczycieli w-f w nowińskich szkołach nasze dzieci i młodzież żyją aktywnie, żyją            
z pasją do sportu. I nieważne, czy jest nią piłka nożna, biegi czy jazda na rowerze – ruch to zdro-
wie.

Od pewnego czasu kilka osób stara się zdyskredytować działania mające na celu rozwój sportu    
w gminie, twierdząc, że budowa boisk czy utrzymanie liceum sportowego to niepotrzebne nikomu 
fanaberie. Jak jest naprawdę? Ja znam odpowiedź na to pytanie, bo widzę, jakie sport przynosi 
korzyści – zarówno dzieciom, młodzieży, jak i samej gminie. Chciałbym jednak, byście przekonali 
się o tym naocznie i wzięli udział w debacie o sporcie, nawet, jeśli Wasze zdanie na ten temat jest 
zupełnie inne, niż moje. Spotkajmy się 17 maja o godz. 17.30 na stadionie w Nowinach.

Zapraszam serdecznie!

wójt gminy Nowiny
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Dyskryminacja przy podziale pieniędzy rządowych
Po raz kolejny gmina Nowiny nie otrzymała wspar-
cia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Wójt Sebastian Nowaczkiewicz wraz z innymi pre-
zydentami, burmistrzami i wójtami zaapelowali do 
premiera Mateusza Morawickiego o równe trakto-
wanie wszystkich samorządów.

Fundusz został utworzony jako wsparcie w realiza-
cji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Zgodnie z ideą programu rządowe 
środki miały trafić do miast, gmin i powiatów w ca-
łej Polsce, na inwestycje bliskie ludziom, jako bez-
zwrotne wsparcie pochodzące z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19.
W przypadku pierwszego naboru, gdzie środki były 
rozdysponowane według określonego algorytmu, 
wszystkie gminy i powiaty zostały potraktowane      
w sposób przejrzysty i równy. Gminy otrzymały 
określone sumy uzależnione od wydatków inwesty-
cyjnych, na realizację zadań, które planowały przez 
wybuchem pandemii.

Gminne wnioski
W listopadzie ubiegłego roku gmina Nowiny złożyła 
wniosek na realizację inwestycji na kwotę 27 mln 
zł, a dofinansowanie na kwotę 22 mln zł, planując 
przebudowę ul. Marmurowej w Szewcach, budowę 
układu ulic Kryształowej, Szafirowej i Diamentowej 
w Kowali, przebudowę drogi gminnej w Bolechowi-
cach, budowę żłobka samorządowego w Nowinach, 
przebudowę trybun z zadaszeniem na stadionie       
w Nowinach, budowę pełnowymiarowego zadaszo-
nego boiska treningowego w Nowinach, budowę 
pumptrucka w Nowinach.
W grudniu ubiegłego roku gmina Nowiny, w trzecim 
już rozdaniu środków z  RFIL-u, złożyła kolejny wnio-
sek. Tym razem staraliśmy się uzyskać wsparcie na 
budowę żłobka gminnego, sieci wodno-kanalizacyj-
nych czy budowę boiska piłkarskiego dla młodzieży 
na kwotę przeszło 13 mln zł, z czego dofinansowa-
nie miałoby wynieść 10 mln zł.
Niestety, żadna z fiszek konkursowych nie zyskała 
akceptacji komisji oceniającej wnioski.

Pod lupą Fundacji Batorego
Analiza drugiego konkursu w ramach RFIL  dokona-
na przez Fundację Batorego wskazuje, że najwięcej 
pieniędzy trafiło do województw rządzonych przez 
PiS. Znajdują się one w pierwszej siódemce rankin-
gu beneficjentów Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w przeliczeniu na mieszkańca. Jeżeli 
chodzi o wielkość środków uzyskanych przez samo-
rządy wojewódzkie (bez gmin i powiatów danego 
województwa), to 90 procent pieniędzy trafiło do 
samorządów regionalnych kontrolowanych przez 
PiS. W przeliczeniu na mieszkańca sto gmin, gdzie 
najwyższe poparcie w drugiej turze wyborów prezy-
denckich uzyskał Andrzej Duda, uzyskało ponad trzy 
razy wyższe dotacje, niż „top 100” gmin głosujących 

na Rafała Trzaskowskiego. Miasta z okręgu wybor-
czego premiera Mateusza Morawieckiego (Piekary 
Śląskie, Ruda Śląska, Mysłowice, Świętochłowice, 
Tychy, Katowice oraz Siemianowice Śląskie) otrzy-
mały 1/3 środków, które przypadły tej grupie samo-
rządów, choć mieszka w nich tylko 6,5 proc. ludno-
ści wszystkich miast na prawach powiatu.

List do premiera
„Kolejne nabory, w których to samorządy składały 
wnioski i ubiegały się o środki na inwestycje istotne 
dla mieszkańców pokazały, iż rzetelne i realistyczne 
przygotowanie przedsięwzięć i aplikacji nie pozwo-
liło na pozyskanie dofinansowania. Pomimo poka-
zania kompleksowości inwestycji, ich ogromnego 
wpływu na zrównoważony rozwój, środowisko oraz 
udziału mieszkańców, nasze samorządy nie zostały 
potraktowane poważnie i nie uzyskały wsparcia. 
Wybiórczo, bez merytorycznego uzasadnienia i rów-
nego traktowania, rozdzielono środki, nie uwzględ-
niwszy rzeczywistych potrzeb obywateli.

Jako sygnatariusze niniejszego stanowiska, któ-
rzy zostali pominięci w naborach, w dalszym cią-
gu nie wiemy dlaczego wnioski, które złożyliśmy, 
nie uzyskały akceptacji komisji oceniającej. Każda 
z naszych gmin walczy z pandemią i jest obciąża-
na ekonomicznymi kosztami poniesionymi w walce               
z wirusem COVID-19, dlatego tak istotne wydaje się 
równe traktowanie wszystkich samorządów i ich 
mieszkańców.

Tym bardziej dziwią nas publikowane wykazy bez 
ujawniania pełnych list złożonych wniosków, ani wy-
ników ich oceny zgodnie z kryteriami określonymi   
w uchwale. Narusza to w dosyć istotny sposób zasa-
dę jawności i przejrzystości finansów publicznych, 
a także równoprawności podmiotów ubiegających 
się o dotacje, które zostały określone w przepisach 
ustawy o finansach publicznych.

Brak merytorycznego klucza, jasnych kryteriów oce-
ny i punktacji oraz pełnej transparentności w po-
dziale wypracowanych przez całe społeczeństwo 
funduszy, powoduje wykluczenie dużej części na-
szych lokalnych społeczności z możliwości udziału 
w zrównoważonym rozwoju kraju. Uwzględniając 
powyższe, uzasadnione wydaje się nasze głębokie 
zaniepokojenie kolejnymi możliwymi naborami ze 
środków przeciwdziałania COVID-19, jak również 
Krajowego Planu Odbudowy” – czytamy w apelu 
do premiera Mateusza Morawieckiego, który zo-
stał podpisany przez 21 prezydentów, burmistrzów            
i wójtów z województwa świętokrzyskiego.

We wtorek, 13 kwietnie w Ostrowieckim Domu Kul-
tury odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie. 
– Skierowaliśmy pismo do pana premiera, aby po-
kazać tę niesprawiedliwość, aby pokazać to dziele-
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nie województwa świętokrzyskiego, aby uzmysło-
wić, że nie zgadzamy się na takie różnicowanie nas, 
gdy walczymy z pandemią, kiedy wszyscy ponosimy 
koszty. Liczyliśmy, że nie będzie dzielenia, że będzie 
merytoryczna ocena, taka, jaka była przy pierw-
szym naborze, kiedy algorytm był bardzo czytelny 
– mówił prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Ja-
rosław  Górczyński.

W konferencji uczestniczyli także włodarze Skar-
żyska-Kamiennej, Sandomierza, Nowego Korczyna        
i Nowin. – To nie są prywatne pieniądze Prawa            
i Sprawiedliwości, tylko są to publiczne pieniądze, 
które powinny być lokowane w sposób transpa-
rentny, przejrzysty, a Prawo i Sprawiedliwość nie 
karze mnie, tylko mieszkańców Skarżyska, którzy 

też na Prawo i Sprawiedliwość głosują. Daję to panu 
premierowi pod rozwagę. My możemy spierać się, 
jako politycy, jako samorządowcy, ale nie powinni 
na tym cierpieć mieszkańcy – podkreślał prezydent 
Kroning. Z kolei burmistrz Sandomierza Marcin Ma-
rzec mówił: – Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy 
gorszym sortem. Nie zgadzamy się z tym, że takie 
praktyki mają miejsce. Nie jest to fair w stosunku 
do naszych mieszkańców. Słów krytyki nie szczędził 
również wójt Nowin Sebastian Nowaczkiewicz: – 
Moim zdaniem jest to zwykła polityczna korupcja, 
gdzie podział jest z góry sprecyzowany. Wsparcie 
otrzymują te gminy, które, mówiąc kolokwialnie, są 
grzeczne, zgodnie z polityczną, partyjną linią – za-
rzucał.

Pod listem do premiera Mateusza Morawieckiego 
podpisali się:
– prezydenci Jarosław Górczyński (Ostrowiec Świę-
tokrzyski) i Konrad Krönig (Skarżysko-Kamienna);
– burmistrzowie Marcin Marzec (Sandomierz), 
Waldemar Sikora (Busko-Zdrój), Grzegorz Dziubek 
(Włoszczowa), Jacek Tarnowski (Połaniec), Wacław 
Szarek (Sędziszów), Jarosław Samela (Wąchock), 
Lech Łodej (Kunów), Joanna Suska (Ćmielów), Mar-
cin Majcher (Ożarów), Paweł Zagaja (Nowy Korczyn) 
i zastępca burmistrza Mirosław Rajtar (Stopnica);
– wójtowie Jerzy Murzyn (Bodzechów), Marian 
Parkita (Baćkowice), Krzysztof Gajewski (Waśniów), 
Sebastian Nowaczkiewicz (Nowiny), Adam Pałys (So-
lec-Zdrój), Tadeusz Piekarski (Secemin), Jarosław Do-
minik (Radków) i Andrzej Walasek (Moskorzew). •

Marta Sowińska

• Konferencja prasowa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wybory uzupełniające 2021
Informujemy, że, zgodnie z Zarządzeniem                            
nr 39/2021 Wojewody Świętokrzyskiego wybory 
uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wybor-
czym nr 11 odbędą się w dniu 9 maja 2021 r.

Dotychczasowe działania związane z wyborami, ta-
kie jak: powołanie Gminnej Komisji Wyborczej oraz 
Obwodowej Komisji Wyborczej, zarejestrowanie 
komitetów wyborczych, zgłoszenie kandydatów na 
radnych zachowują moc prawną.

Jednocześnie informujemy, że kandydatami na rad-
nych są:
• KOWALCZYK Bogumiła Henryka, lat 63, zam. No-
winy, zgłoszona przez KWW BOGUMIŁY KOWALCZYK 
– Lista nr 1
• BARTKIEWICZ Krystian Seweryn, lat 43, zam. No-
winy, zgłoszony przez KWW KRYSTIANA BARTKIEWI-
CZA – Lista nr 2

Granice okręgu wyborczego to część NOWIN w tym: 
miejscowość: NOWINY: ULICA BIAŁE ZAGŁĘBIE 17, 
19, ULICA SZKOLNA.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Nowinach 
mieści się: - Urząd Gminy Nowiny ul. Białe Zagłębie 
25.

Glosowanie odbędzie się 9 maja 2021 r. w Szkole 
Podstawowej w Nowinach.
 
Do dnia 4 maja 2021 r. można zgłaszać Komisarzo-
wi Wyborczemu w Kielcach zamiar głosowania ko-
respondencyjnego przez wyborców podlegających 
w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 7 maja 
2021 r. o godz. 24.00 nastąpi zakończenie kampanii 
wyborczej, a 8 maja 2021 r.−przekazanie przewod-
niczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wy-
borców.

Więcej informacji: bip.nowiny.com.pl. •

Gminna Komisja Wyborcza w Nowinach
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ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 30 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających  
do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11 

      Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z postanowieniem Nr 298/2020 Komisarza 
Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11, zarządza się,  
co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 125/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2020 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
w okręgu wyborczym nr 11 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 4027 oraz z 2021 r. poz. 403) 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę – 9 maja 2021 r.”; 

2) w kalendarzu wyborczym, stanowiącym załącznik do zarządzenia, następujące terminy  
wykonania czynności wyborczych otrzymują brzmienie: 

do 4 maja 2021 r. − zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I zamiaru 
głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających 
w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych 

7 maja 2021 r. o godz. 2400 − zakończenie kampanii wyborczej 
8 maja 2021 r. − przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu 

wyborców 
9 maja 2021 r. w godz. 700-2100 − głosowanie 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości. 

 
       Wojewoda Świętokrzyski 

 
              /-/ Zbigniew Koniusz 
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Geopark Świętokrzyski w  Światowej Sieci Geoparków
W dniu 21 kwietnia na podstawie decyzji Zarządu 
UNESCO, Geopark Świętokrzyski uzyska oficjalnie 
status Światowego Geoparku UNESCO! Dołączymy 
tym samym do globalnej rodziny geoparków, obej-
mującej ponad 160 geoparków z ponad 40 krajów 
na całym świecie. W dniu 22 kwietnia z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Ziemi w ramach międzynaro-
dowej konferencji ,,Welcome Digital Event’’ będzie 
miało miejsce oficjalne powitanie Geoparku Święto-
krzyskiego w Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Certyfikat  Światowego Geoparku UNESCO przyzna-
ny jest dla całego obszaru Geoparku Świętokrzyskie-
go, obejmującego terytorium gmin Kielce, Chęciny, 
Morawica, Nowiny i Piekoszów o łącznej powierzch-
ni 526 km 2. Główną przesłanką na podstawie, któ-
rej przyznano certyfikat jest unikatowe dziedzictwo 
geologiczne o randze międzynarodowej. Istotne 
znaczenie miały również takie elementy jak przy-
roda ożywiona, krajobraz, dziedzictwo kulturowe          
a także aktywność społeczności lokalnej związana      
z kultywowaniem dawnych tradycji i obyczajów oraz 
działalnością w zakresie edukacji i turystyki.   

Certyfikat Światowego Geoparku UNESCO przy-
znawany jest na okres 4 lat. Po upływie tego czasu 
następuje weryfikacja geoparku przez ekspertów          
z UNESCO. Oceniana jest między innymi aktywność 
w zakresie promocji, edukacji, turystyki oraz współ-
pracy z innymi geoparkami. Z tego względu utrzy-
manie certyfikatu UNESCO to proces ciągły, w który 
na stałe muszą być zaangażowane różne instytucje   
i organizacje. Kluczem do utrzymania certyfikatu 
jest aktywność i współpraca sieciowa na poziomie 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Jakie korzyści płyną z uzyskania certyfikatu Świato-
wego Geoparku UNESCO? Przede wszystkim należy 
tu podkreślić możliwość lepszego wypromowania 
naszych atrakcji turystycznych na forum krajowym 
i międzynarodowym. Marka UNESCO jest rozpo-
znawalna na całym świecie i daje spore możliwości 
w tym względzie, pod warunkiem odpowiedniego 
przygotowania oferty turystycznej.

Formuła geoparku UNESCO stwarza także możli-
wość współpracy i realizacji międzynarodowych 
projektów z innymi geoparkami zrzeszonymi                            
w sieci UNESCO. Współpraca taka stwarza dla nas 
nowe możliwości w zakresie wymiany doświadczeń,                        
a także pozyskiwania środków na realizację działań 
z zakresu edukacji i turystyki. Wspólne działania 
podejmowana z innymi geoparkami dają możli-
wość lepszego wykorzystania potencjału dziedzic-
twa przyrodniczo-kulturowego gmin wchodzących               
w skład Geoparku.

Jak pokazują liczne przykłady zagranicznych geopar-
ków formuła Geoparku UNESCO może być skutecz-
nym narzędziem dla promocji i zrównoważonego 
wykorzystania zasobów przyrodniczo-kulturowych. 
Stanowi także podłoże dla współpracy partnerskiej 
pomiędzy różnymi sektorami na poziomie lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym. To dobry progno-
styk jeżeli chodzi o strategię działania Geoparku
na najbliższe 4 lata. •

Geopark Świętokrzyski
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Problemy ze składowiskami odpadów
Mija rok od pożaru skladowiska odpadów przy uli-
cy Perłowej w Nowinach. W ostatnim czasie rozpo-
częto tam prace porządkowe.

Trwają prace na składowisku przy ulicy Perłowej
Starostwo Powiatowe w Kielcach rozstrzygnęło 
przetarg na uprzątnięcie sąsiedniego składowiska 
niebezpiecznych odpadów, przy ul. Perłowej. Usu-
nięcia odpadów podjęło się konsorcjum firm Hydro-
geotechnika i Geocoma. Będzie mieć na to 75 dni 
od podpisania umowy.

Co z odpadami na ulicy Składowej?
Gmina Nowiny wciąż ma problemy z firmą widmo, 
która pozostawiła po sobie niebezpieczne odpady 
na działce przy ulicy Składowej w Nowinach. 
Przez wiele miesięcy spółka nie miała żadnych 
władz, do których gmina mogłaby wystąpić o pod-
jęcie działań umożliwiających rozpoczęcie prac           
na działce. Prezesem spółki był bowiem Tadeusz D., 
który, po usłyszeniu zarzutów uczestnictwa w mafii 
śmieciowej, został wykreślony z rejestru sądowego. 
Od tego czasu formalnie nikt spółką nie zarządzał.  
Dopiero pod koniec ubiegłego roku Sąd Rejono-
wy  w Kielcach ustanowił kuratora dla spółki, który 
może reprezentować ją w postępowaniu admini-
stracyjnym dotyczącym usunięcia odpadów.
Po ustanowieniu kuratora gmina wydała decyzję 
administracyjną skierowaną do właściciela działki, 
na której znajdują się odpady, nakazującą włada-
jącemu powierzchnią ziemi udostępnienie terenu 
nieruchomości w celu wykonania przez Wójta Gmi-
ny Nowiny usunięcia odpadów.  Niestety, kurator 
spółki, która zwiozła odpady, odwołał się od tej 
decyzji, powołując się na interesy posiadacza odpa-
dów, a sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Opóźnia to termin rozpoczęcia prac 
związanych z usunięciem odpadów.

Gmina szacuje, że koszty usunięcia odpadów mogą 
wynieść ponad 7 mln zł. •

Marta Sowińska

• Minął rok od pożaru skladowiska przy ul. Perłowej.

Sołtys Renata Posłowska walczy z ruchem ciężarówek
Choć modernizacja drogi powiatowej w Kowali 
jeszcze się nie zakończyła, kierowcy ciężarówek 
już ją niszczą, przejeżdżając po niej niezgodnie                 
z przepisami, ze zbyt dużym ładunkiem na samo-
chodach.

Zgodnie z oznakowaniem drogowym drogą powia-
tową nr 0374T w Kowali mogą poruszać się pojazdy 
o ładowności do sześciu ton. Niestety, kierowcy cię-
żarówek notorycznie lamią te przepisy, przemiesz-
czając się po niej z dużo cięższym lądunkiem. – To 
nie jest nowa sytuacja. Od lat staram się ukrócić sa-
mowolę kierowców, niestety, bezskutecznie – mówi 
sołtys miejscowości Renata Posłowska. – Pomimo 
kontroli policji, medialnego szumu, protestów skła-
danych do pobliskich kopalni, kierowcy wciąż skra-
cają sobie drogę jeżdżąc przez Kowalę. Skutki tego 
są opłakane – począwszy od wyrwanych krawężni-
ków, poprzez rozjeżdżone pobocza, skończywszy na 
pękających ścianach domów w pierwszej linii zabu-
dowy – wylicza.
Przebudowa drogi potrwa do końca czerwca. – Co 
z tego, że powiat, dzięki pomocy finansowej gmi-
ny prowadzi remont, skoro na ostatnim przeglądzie 
drogi zauważyliśmy liczne ubytki spowodowane 

przez ciężarówki. Jeszcze nie zakończymy inwesty-
cji, a już trzeba naprawiać drogę – denerwuje się 
sołtys Renata Posłowska apelując do kierowców             
i właścicieli firm, aby zwracali uwagę na znaki dro-
gowe i niestwarzanie zagrożenia dla pojazdów oso-
bowych i pieszych poruszających się po drodze. •

Marta Sowińska

• Przegląd remontowanej drogi.
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Zostaw śmieci w PSZOK
Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, 
których nie wolno wyrzucić do pojemników                         
do segregacji. Zalegają w naszych domach, zaj-
mując miejsce i przeszkadzając. Rozwiązaniem nie 
jest podrzucanie ich do osiedlowych altan śmietni-
kowych, pozostawienie w lesie czy na lące. Można 
je zostawić bezpłatnie w gminnym punkcie selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulator, gruz 
po remoncie czy stare meble często zalegają nam     
w domach i nie mamy co z nimi zrobić. Rozwią-
zaniem jest Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów 
Komunalnych, który w naszej gminie znajduje się                  
przy ulicy Przemysłowej 57 w Nowinach.

– W ostatnim czasie w Nowinach nasila się proce-
der zostawiania pod altankami śmietnikowymi od-
padów prze osoby, które nie zamieszkują bloków. 
Powoduje to nieporządek i naraża gminę na dodat-
kowe koszty związane z koniecznością ich wywozu – 
mówi radny Tadeusz Kucharczyk. – Należy pamiętać, 
że odpady wielkogabarytowe są zbierane w naszej 
gminie dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią, 
jeśli chcemy pozbyć się odpadów  w innym terminie 
– PZSOK jest czynny przez pięć dni w tygodniu, więc 
każdy ma możliwość pozostawienia niepotrzebnych 
rzeczy nieodpłatnie właśnie tam w dogodnym
dla siebie terminie – dodaje.

– Na szczęście w naszej gminie maleje liczba dzi-
kich wysypisk, niemniej jednak zdarzają się wciąż 
sytuacje, kiedy mieszkańcy odpady pozostawiają 
w lesie czy na łące, zamiast zawieźć je w przezna-

czone do tego miejsce. Warto mieć świadomość, że 
PSZOK za darmo przyjmuje odpady z gospodarstw 
domowych. Także te, które zawierają niebezpieczne 
materiały czy substancje. PSZOK nie przyjmuje jedy-
nie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że 
pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej 
– mówi Urszula Antoniak zajmująca się w Urzędzie 
Gminy gospodarką odpadami.

Pamiętajmy, że przeterminowane leki oddamy za 
darmo w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy 
sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłat-
nie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego ro-
dzaju. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 9.00 
- 16.00, a w soboty w godzinach 8.00-14.00. Szczegó-
łowe informacje na temat jego dzialania można uzy-
skac pod numerem telefonu 664-334-222. •

Marta Sowińska
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Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Gmina Nowiny przystąpiła do programu „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 
2021, na realizację którego otrzymała dotację 104 
346,00 zł.

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej”- edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostęp-
ności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywa-
niu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu      
w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usłu-
gi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia 
dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej oso-
by w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
albo orzeczenie równoważne do wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na 
pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane 

przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, 
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świą-
tynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, 
gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, zna-
jomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 
kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sporto-
we);

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału 
uczestnika Programu przy ich realizacji;

• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego ro-

dzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, 

kino, galerie sztuki, wystawy);
• wykonywaniu czynności dnia codziennego – 

w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełno-
sprawności – także w zaprowadzaniu i przypro-
wadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Mieszkańcy gminy Nowiny potrzebujący wsparcia 
asystenta osoby niepełnosprawnej mogą kontakto-
wać się w tej sprawie z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25, lub 
telefonicznie 41 347 – 56 – 70. •

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

Jesienne spotkania z książką
Miło nam poinformować, że Ministerstwo Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach pro-
gramu „Promocja czytelnictwa 2021” przyznało 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowinach dotację 
w wysokości 5 760,00 zł.

Z ponad 670 złożonych wniosków pozytywnie oce-
niono 87, w tym wniosek naszej biblioteki „Jesien-
ne spotkania z książką”. Projekt skierowany jest do 
uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Jego cel to 
przybliżenie dzieciom literatury i wyrabianie potrze-
by czytania, pobudzenie do aktywności twórczej
w obszarach literacko – plastycznych oraz  rozsze-
rzenia usług biblioteki i dostosowanie ich do po-
trzeb młodych czytelników.

Działania projektowe realizowane będą od 1 wrze-
śnia do 30 listopada 2021 r. i obejmować będą spo-
tkania autorskie, warsztaty literackie, warsztaty 
plastyczne, spektakl teatralny oraz konkursy. •

Julita Zając
dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowinach

•  W nowińskiej bibliotece często odbywają się zajęcia           
i spotkania dedykowane najmłodszym.
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Ruszamy z akcją bookcrossingową w naszej gmi-
nie. Data została wybrana nieprzypadkowo – 23 
kwietnia przypada Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to dorocz-
ne święto organizowane przez UNESCO. Obchodzo-
ny jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako 
symboliczna dla literatury światowej, bo w tym 
dniu zmarli m. in. Miguel de Cervantes i William 
Szekspir.

Czym jest bookcrossing?
Bookcrossing polega na stworzeniu miejsca do wy-
miany książek. Uczestnicy akcji mogą przynosić
z domu  niepotrzebne pozycje książkowe, po to, 
aby inni mogli zabrać je do domu i w zamian zosta-
wić swoje. Ważne jest, by było to miejsce, w któ-

rym często można spotkać innych, wówczas istnieje 
duża szansa, ze książki znajdą nowych właścicieli. 
– Często kupujemy książki „na raz”, do których nie 
będziemy wracać, niekiedy tez po prostu robimy 
porządek na półkach i chcemy się pozbyć książek. 
Zachęcam wszystkich, by w takich przypadkach od-
kładali je na półki bookcrossingowe i dali szansę in-
nym na ich przeczytanie – mówi Julita Zając, dyrek-
torka Biblioteki Publicznej w Nowinach.

Już wkrótce bookcrossingowe półki znajdą się przy 
każdej altance grillowej w gminie, a także w pobli-
żu przystanku autobusowego w Nowinach. – Często 
rodzice udają się na place zabaw wraz z dziećmi         
i nie mają się czym zająć, czekając, aż te skończą się 
bawić. Będą mogli sięgnąć wówczas do książek, któ-
re znajdą na bookcrossingowej półce – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. 

Nie marnuj
Zachęcamy naszych mieszkańców do ograniczania 
ilości powstających odpadów. Dzielenie się książka-
mi to doskonały sposób, by realizować zasadę 3R:
• reduce = ograniczam,
• reuse = używam ponownie,
• recycle = oddaje do recyklingu
Jeżeli możemy, nie wyrzucajmy niepotrzebnych nam 
rzeczy, przekażmy je dalej, by ktoś użył ich ponow-
nie, zamiast kupować – wymienił się z innymi. Zasa-
da te nie dotyczy wyłącznie książek, ale wszystkich 
rzeczy. Na terenie gminy Nowiny możecie to zrobić 
dołączając do facebookowej grupy „Nowiny z dru-
giej ręki”, która służy dzieleniu się rzeczami i wie-
dzą. •

Marta Sowińska

•  Półki bookcrossingowe już wkrótce pojawią się we wszyst-
kich sołectwach.

Uwolnij książkę
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Sprzątamy świat
Trwa coroczna akcja sprzątania świata w gminie 
Nowiny. Pokażcie, że razem z nami troszczycie się 
o środowisko naturalne i weźcie udział w sprzą-
taniu śmieci, które zostały wyrzucone w lasach,                
na polach, łąkach i ulicach.

Razem…
Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, 24 kwietnia
w godzinach przedpołudniowych odbyło się wspól-
ne sprzątanie świata, a konkretnie - okolic ka-
mieniołomu Szewce i pięknych, szewskich lasów. 
Uczestnikami akcji byli przede wszystkim mieszkań-
cy gminy, ale przybyła na nie też grupa z Kielc, 
na czele ze znanym regionalistą Michałem 
Paszkowskim. – O Waszej inicjatywie dowiedzie-
liśmy się z Facebooka, a, ze dość często przemie-
rzamy te tereny, postanowiliśmy nieco pomóc w ich 
sprzątaniu – wyjaśnia.

Podczas dwugodzinnego sprzątania zebrano kilka-
dziesiąt worków odpadów. - Popularne „małpki”, 
odpady budowlane, opony, a nawet… lodówka – to 
wszystko można znaleźć w lesie – mówi wójt Seba-

stian Nowaczkiewicz. - Na szczęście dziś znaleźli się 
chętni, którzy wraz z nami posprzątali dziś nieco 
szewskie lasy. Z całego serca dziękuję wszystkim, 
którzy dołączyli do naszej akcji. To dzięki Wam świat 
wygląda piękniej – dodaje.

Po zakończeniu akcji w świetlicy w Szewcach na jej 
uczestników czekały drobne upominki oraz gorący 
posiłek ufundowany przez Jadłodajnię „Kolorowa”. 
– Serdecznie dziękuję Panu Marcinowi Drejowi za 
wspieranie naszych działań, za to że zawsze może-
my na niego liczyć – mówi wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz.

… albo na własną rękę
W każdej chwili możecie dołączyć do akcji sprząta-
nia świata. Wystarczy, że podczas spaceru po gmi-
nie Nowiny zbierzesz worek śmieci rozrzuconych 
w Twojej okolicy. Jeśli chcesz – możesz wcześniej 
przyjść do Urzędu Gminy w godzinach jego pracy, 
by otrzymać od nas bezpłatnie rękawice i worki na 
śmieci. Daj nam znać, gdzie zostawicie/zostawiliście 
worki. Uprzątniemy je tak szybko jak to możliwe. 

• Okolice kamieniołomu sprzątały całe rodziny.

• Lodówka, pralka, opony - to wszystko można znaleźć w lesie.

• W akcji wziął udział regionalista Michał Paszkowski.

• Las to nie miejsce na śmieci.
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Pamiętajcie przy tym, że powinny one znajdować się 
w miejscu, gdzie bez problemu dojedzie samochód. 
Zgłoszenia możecie przekazywać telefonicznie: 
41 347 50 73 lub mailowo: gospodarkaodpadami@
nowiny.com.pl.

Za Wasze zaangażowanie mamy dla Was upominki 
ekologiczne. Zgłoście nam w dowolnej formie (tele-
fonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Facebo-
oka), że wzięliście udział w akcji, a każdy z Waszej 

grupy otrzyma od nas wyjątkowy prezent – nasion-
ka kwiatów i eko-torby na zakupy.

Zachęćcie do działań również innych i opublikujcie 
na swoim profilu na Facebooku post pokazujący, że 
sprzątacie okolicę. Nie zapomnijcie otagować gminy 
Nowiny.

Akcja trwa od 22 kwietnia do 11 maja 2021 r. •

Marta Sowińska

SPRZĄTAMY
ŚWIAT

D OŁĄC Z  D O  N A S

22 KWIETNIA - 11 MAJA 2021

gmina Nowiny

N A  WŁA S NĄ  RĘKĘ

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Nowinach 

informuje o zmianie numeru telefonu

41 347 56 90
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Co słychać w placówkach edukacyjnych
Dzień Ziemi w Bolechowicach
22 kwietnia Dzień Matki Ziemi, w tym roku pod ha-
słem Przywróćmy naszą Ziemię. W tym dniu ucznio-
wie klasy 4 i 5 wzięli udział w webminarach onli-
ne oraz wirtualnych warsztatach zorganizowanych 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach 
Festiwalu Razem dla Klimatu. Webminaria "O odpo-
wiedzialności za planetę czyli Zero Waste w szkole" 
oraz „Gotuję - nie marnuję" były motywem prze-
wodnim.

Natomiast uczniowie klasy 7 i 8 wzięli udział w we-
bminarium i warsztatach zorganizowanych przez 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach Lekcji 
z klimatem, na temat problemu marnowania żyw-
nosci oraz zmian klimatu i działań na rzecz jego 
ochrony.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Szkolny konkurs profilaktyczny dotyczący uzależ-
nień już rozstrzygnięty
Konkurs, którego organizatorami byli pedagog Anna 
Koprowska i nauczyciel biologii Agata Giełżecka 
skierowany był do uczniów klas IV – VIII. Dotyczył 
działań związanych z profilaktyką alkoholową, anty-
nikotynową, przeciwdziałaniem narkomanii, a także 
uzależnień od urządzeń elektronicznych. 
Celem konkursu było podniesienie świadomości 
dzieci i młodzieży na temat negatywnych konse-
kwencji wynikających z zażywania środków psy-
choaktywnych, w szczególności alkoholu, narko-
tyków, nikotyny oraz nadmiernego korzystania                 
z urządzeń elektronicznych.

Uczniowie spośród trzech kategorii prac mieli do 
wyboru wykonanie plakatu, ulotki lub przygotowa-
nie wiersza zawierającego hasło przewodnie. 
Treści zadań skierowane były na dostarczenie pod-
stawowych wiadomości o substancjach uzależnia-
jących, propagowanie wiedzy na temat ich szkodli-

• Zajęcia on-line w Bolechowicach.

wości, wpływu zdrowego stylu życia na sprawność 
psychiczną i kondycję fizyczną.
Konkurs ten poprzedzony był cyklem zajęć profi-
laktycznych na temat umiejętności rozpoznawania 
fizycznych, psychologicznych cech i skutków uzależ-
nienia, propagowanie życia bez nałogów, skłanianie 
uczniów do zachowań asertywnych, zachęcanie do
aktywnego trybu życia, a także rozwijania wyobraź-
ni plastycznej i twórczej.

Cieszymy się, że uczniowie rzetelnie podeszli do 
zadań. Największym zainteresowaniem cieszyła się 
kategoria wierszy. Po burzliwych dyskusjach jury 
wyłoniono zwycięzców. 
Serdecznie wszystkim gratulujemy!
I miejsce Gabriela Chrabąszcz ucz. kl. VII
II miejsce Dawid Barto ucz. kl. VI
III miejsce Jakub Kornecki ucz. kl. IV
Kategoria: ulotka
I miejsce Mikołaj Kasperek ucz. kl. VII
II miejsce Agata Artomska ucz. kl. VII
III miejsce Hanna Sobczyk ucz. kl. VII
Kategoria: wiersz
I miejsce Kacper Molenda ucz. kl. VII
II miejsce Oliwia Kurtek ucz. kl. VI
III miejsce Robert Woś ucz. kl. VI
Wyróżnienie Wiktor Koczotowski ucz. kl. IV

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Żywe obrazy
Żywe obrazy to projekt, w którym wzięli udział 
uczniowie klasy VI d i VI e ze Szkoły Podstawowej 
im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Udowodnili, że 
sztuka nie jest zamknięta w muzeach.

Dziewczęta i chłopcy mieli za zadanie jak najwier-
niej odtworzyć znane malowidła, wykorzystując  
wszelkie dostępne środki. Była to  doskonała zaba-
wa, a  także okazja do poznania dzieł i ich twórców. 
Uczniowie wykazali się  niezwykłą kreatywnością, 

• Dziewczyna z perłą.
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talentem aktorskim i poczuciem humoru. Okazało 
się, że każdy może być artystą.

Anna Zelek

Międzynarodowy Dzień Teatru
Uczniowie klasy 4 c ze Szkoły Podstawowej im. Orląt 
Lwowskich w Nowinach postanowili uczcić Między-
narodowy Dzień Teatru. Wzięli udział w projekcie 
Dotknij Sztuki.

Podczas zajęć języka polskiego poznali historię  
teatru, rodzaje widowisk teatralnych oraz ludzi 
związanych ze sztuką. Zwieńczeniem programu był 
spektakl online przygotowany przez dzieci pt. ,,Le-
genda o warszawskim Bazyliszku”.  Powstał też film 
na podstawie legendy. Młodzi aktorzy spisali się na 
medal i bawili się doskonale! 

Anna Zelek

Woda w przyrodzie
Z okazji  Światowego Dnia Wody w naszym przed-
szkolu został zorganizowany konkurs dla dzieci            
i Rodziców.

23 marca nastąpiło jego rozstrzygnięcie. Oceny prac 
dokonała komisja, biorąc pod uwagę m.in. pomysł 
autora na wykonanie zdjęcia, ciekawe ujęcie oraz 
zgodność z tematyką.
Wyniki konkursu:
 I miejsce: Leon Dudek z grupy „Motylki”
II miejsce: Julian Duda z grupy  „Serduszka”
III miejsce: Błażej Rylski z grupy „Kotki”
Wyróżnienie: Oliwia Adamczyk z grupy „Leśne 
Skrzaty”
Wyróżnienie: Iga Świebodzka z grupy „Leśne Skrzaty”
Wyróżnienie: Helena Pak z grupy „Stokrotki”.
Wręczenie nagród dla laureatów oraz upominków 
i  dyplomów dla  wszystkich uczestników  konkursu 
odbyło się 26.03.2021 r.  w poszczególnych grupach.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu zaintere-
sowań fotografią! Fundatorami nagród były Wodo-
ciągi Kieleckie, Gmina Nowiny oraz Dyrekcja Przed-
szkola Samorządowego im. „Pluszowego Misia”        
w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach

Pomoc czworonogom
Nasza uczennica Ewa podjęła się nie lada zadania... 
promowania idei wolontariatu, działań na rzecz 
bezdomnych zwierząt, o których mimo panującej 
pandemii nie wolno nam zapominać.

Jednym ze sposobów na promowanie działań, była 
gazetka ścienna i ogłoszenia o zbiórce karmy, ko-
ców. Ogromne zaangażowanie Ewy zostało doce-
nione, wiele osób włączyło się w akcję pomocy bez-
domniakom, za co serdecznie dziękujemy. Karma       
i koce zostały dostarczone przez Ewę do Schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Nowinach. Brawo, Ewa!

Zespół Placowek Integracyjnych w Kowali

• Projekt Dotknij Sztuki.

• Ewa z ZPI w Kowali postanowiła pomóc zwierzętom.

• Komisja konkursowa oceniła prace przedszkolaków.
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Nowińska Liga Futsalu

XVI Edycja Nowińskiej Ligi Futsalu oraz Amator-
ska Nowińska Liga Futsalu imienia Michała Panasa          
o Puchar Wójta Gminy Nowiny została oficjalnie za-
kończona. Była to bardzo specyficzna edycja,  któ-
ra niestety z powodu epidemii koronawirusa mu-
siała zostać wstrzymana. Organizatorzy rozgrywek 
do ostatniej chwili czekali na „zielone światło” ale 
nie udało się ostatecznie wygrać z pandemią i roz-
grywki nie zostały wznowione. Kolejność końcowa 
ostatecznie została uznana po ostatniej rozegranej 
kolejce.

REAL ŁAZISKA PIERWSZY RAZ Z TYTUŁEM NLF!
W pierwszej Nowińskiej Lidze Futsalu swój pierwszy 
tytuł zdobyła drużyna Real Łaziska, która wygrała 
swoje wszystkie mecze. Drużyna zwycięzców z me-
czu na mecz rozkręcała się coraz bardziej a w poje-
dynku na „szczycie” pokonała innego kandydata do 
mistrzostwa drużynę Ziomax po meczu stojącym na 
bardzo dobrym poziomie piłkarskim. Drugie miejsce 
w lidze zdobyli zawodnicy FC Gniewce, a trzecie Zio-
max.

Zawodnicy z Realu zdobyli również dwa tytuły indy-
widualne. Najlepszym Bramkarzem został Kuba Mar-
kowicz, a Najlepszym Strzelcem Sebastian Blicharski.  
Najlepszym Zawodnikiem został Bartosz Papka z dru-
żyny Ziomax. Najbardziej Wartościowym Zawodni-
kiem powyżej 40 roku życia został Tomasz Adamczyk 
z Piekarni (zdobył on również 6 bramek, tyle samo co 
król strzelców, w tym przypadku regulamin był bez-
litosny promując zawodnika z drużyny z wyższego 
miejsca w tabeli). W I NLF wzięły również udział dru-
żyny: Elmar Plus Jędrzejów, Simset.Net Jędrzejów, 
Piekarnia, CG Invest Górnik Futsal Team, FC Albatros 
i  Braders Team Futsal.

ELMAR MISTRZEM AMATORSKIEJ NLF!
Przypomnijmy, iż rozgrywki Amatorskiej Nowińskiej 
Ligi Futsalu przeznaczone są dla zawodników amato-
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rów (dla zawodników grających w A klasie, B klasie      
i zawodników niezrzeszonych).

Amatorskie rozgrywki ANLF wygrała drużyna Elmar 
Jędrzejów, wyprzedzając Suazo Team i Sid Trans. Naj-
lepszym Zawodnikiem został Michał Wilk z Devente 
(który również zdobył 9 bramek i zaliczył dwa hat 
tracki, Najlepszym Bramkarzem: Patryk Wilczyński 
z Elmaru, Najlepszym Strzelcem Oleh Oliinyk z Sid 
Trans. Najbardziej Wartościowym Zawodnikiem Po-
wyżej 40 roku życia został Jacek Grabowski z Elmaru.

Drużyny biorące udział w rozgrywkach ANLF: Elmar 
Jędrzejów, Suazo Team, Sid Trans, Devente, Raj Kiel-
ce, Szal-Strop, Sparta Strawczynek, Rossonerri i FC 
Gamers.

Organizatorzy NLF składają serdeczne podzięko-
wania za objęcie patronatem rozgrywek  Wójtowi 
Gminy Nowiny Panu Sebastianowi Nowaczkiewiczowi, 
Dyrektorowi ZSP/Hali Sportowej Kornelii Bem – Kozieł 
oraz firmie RS Active za pomoc w organizacji rozgrywek.

Organizatorzy kierują podziękowania do wszystkich 
drużyn biorących udział w rozgrywkach 1 Nowińskiej 
Ligi Futsalu i Amatorskiej Nowińskiej Ligi Futsalu, ob-
słudze sędziowskiej, medycznej, osobom współpra-
cującym i wszystkim sympatyzującym z rozgrywkami.

Wszyscy mamy gorącą nadzieję, iż XVII Edycja roz-
grywek Nowińskiej Ligi Futsalu i Amatorskiej Ligi 
Futsalu dojdzie do skutku i będzie można ją rozegrać              
od pierwszej do ostatniej kolejki.

Organizatorem rozgrywek był Gminny Klub Sportowy 
„Nowińska Akademia Futsalu”. •

Michał Ziernik
GKS NOWIŃSKA AKADEMIA FUTSALU
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,,Grać w każdym meczu o 3 punkty’’ – z takie motto 
kierowało naszym zespołem w sezonie 2019/2020, 
sezonu niezwykle udanego w sprawy organizacyj-
ne jak i wynik sportowy.

Sezon rozpoczęliśmy z pewnymi obawami, z druży-
ny odeszło dwóch bardzo doświadczonych zawod-
ników: Adrian Pater, Marcin Czech. W ich miejsce                       
do drużyny dołączyli zawodnicy naszej Akademii 
Igor Podsiadły, Dawid Tutaj, Oskar Jabłoński, Filip 
Szmajdel, Kacper Borowiecki. Cieszy fakt, że druży-
na seniorów powiększa się o mlodych zawodników, 
którzy wlaśnie w GKS rozpoczynali swoją przygodę 
z futsalem.

Pierwsze mecze były wielką niewiadomą dla trenera 
oraz zawodników i było w nich widać niepewność 
oraz niezdecydowanie. Z każdym meczem gra, jak     
i wyniki były coraz lepsze i na koniec pierwszej run-
dy nasza drużyna zajmowała wysokie 3 miejsce.

W przerwie między rundami naszą drużynę opuścili 
Igor Podsiadły, Oskar Jabłoński (Resovia Rzeszów), 
Dawid Tutaj (Rekord Bielsko Biała). Zostali oni do-
strzeżeni przez inne kluby i czasowo do nich wypo-
życzeni.

„Grać w każdym meczu o trzy punkty’’ 
Drugą rundę rozpoczęliśmy od dwóch zwycięstw        
i nasze apetyty na zajęcie miejsca na podium 1 Pol-
skiej Ligi Futsalu zaczęły rosnąć. Druga runda roz-
grywek była dla nas równie udana ponosimy tylko 
dwie porażki na jedenaście meczów, lecz jest to za 
mało, żeby w końcowej klasyfikacji wskoczyć na po-
dium.
W sezonie 2020/2021 liga była bardzo wyrównana 
świadczy o tym fakt, że do miejsca gwarantującego 
udział w barażu o Futsal Ekstraklasę zabrakło nam 
trzech punktów. W końcowej klasyfikacji zajmujemy 
piąte miejsce z dorobkiem 41 punktów.

Najlepszym strzelcem drużyny został mieszkaniec 
naszej gminy Paweł Markowicz.

Teraz czas na chwilę przerwy i odpoczynek przygoto-
wania do nowego sezony rozpoczniemy na począt-
ku lipca. Celem dla trenera oraz zarządu klubu jest 
teraz zatrzymanie w Nowinach wszystkich zawodni-
ków i w sezonie 2021/2022 powalczyć o najwyższe 
cele, gdyż o naszych młodych zawodników już py-
tają kluby Futsal Ekstraklasy oraz kluby trawiaste
ze szczebla centralnego (I liga, II liga, III liga). •

Piotr Lichota

• GKS Ekom Invex Remedies Nowiny.
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Akademia Piłkarska NAF
Dla dziewczynek i chłopców  w wieku od czterech 
do dziesięciu lat kierowane są zajęcia piłkarskie 
organizowane przez Gminny Klub Sportowy „No-
wińska Akademia Futsalu”. Akademia Piłkarska 
„NAF” prowadzi swoje zajęcia na hali sportowej 
ZSP w Nowinach, SP w Nowinach oraz na boisku 
Orlik i boisku ze sztuczną nawierzchnią w Nowi-
nach.

Radość z gry i zabawy!
W najmłodszych  (4-6 lat) grupach zajęcia mają 
przede wszystkim charakter ogólnorozwojowy          
z elementami kształtowania koordynacji ruchowej, 
wzorców ruchowych, szybkości, zwinności. Trenerzy 
stosują na treningach: gry, wyścigi, zabawy bieżne, 
tory przeszkód, ćwiczenia w atrakcyjnych formach 
oraz indywidualne oswajanie z piłką. Najważniejszy 
jest przede wszystkim trening połączony z dobrą za-
bawą.

Treningi, mecze, turnieje!
W grupach starszych (7-10 lat) chłopcy i dziewczę-
ta Akademii piłkarskiej NAF biorą już udział w me-
czach sparingowych, mistrzowskich oraz turniejach 
organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki 
Nożnej. Klub jest zgłoszony do rozgrywek w Kate-
gorii Orlik Starszy i Żak Starszy. Planowane jest też 
zgłoszenie jeszcze jednej drużyny Żaków Młodszych. 
Treningi odbywają się 2-3 razy w tygodniu i cieszą 
się bardzo dużym zainteresowaniem.

Aktywne wakacje i ferie!
W okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są 
przez GKS Nowińską Akademię Futsalu: półkolonie 
i obozy piłkarskie. Imprezy te od blisko pięciu lat 
cieszą się dużą popularnością w gminie Nowiny. Na 
tych imprezach dzieci oprócz szkolenia w zakresie 
piłki nożnej mogą skorzystać z innych atrakcji: pły-
walnia, wizyta w mini zoo, jazda na sankach, kino, 
wycieczki piesze, wycieczki autokarowe. Na wyjaz-
dowych obozach piłkarskich dzieci z naszej akade-

mii mają możliwość rozegrania meczów kontrolnych 
z drużynami z innych województw.

Drużyna żaków i orlików w połfinalach wojewodzkich!
Systematyczna praca szkoleniowa na treningach 
powoli przynosi efekty. Dużą radość sprawiły dru-
żyny Akademii Piłkarskiej „NAF”: Żaków Starszych                
i Orlików Starszych awansując do Półfinałów Wo-
jewódzkich tych rozgrywek. Drużyna z  rocznika 
2012  prowadzona przez Michała Ziernika wygrała 
swoją grupę eliminacyjną wyprzedzając Orlęta Kiel-
ce, Astrę Piekoszów, Spartę Strawczynek, AP Stą-
porków i Piast Chęciny. Drużyna Orlików Starszych 
prowadzona przez trenera Sebastiana Dobrodzieja 
również wygrała swoją grupę pokonując Samson 
Samsonów, Wicher Miedziana Góra i Spartę Dale-
szyce. W najbliższych miesiącach odbędzie się tur-
niej półfinałowy i finałowy tych rozgrywek organi-
zowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.

Długofalowe szkolenie - wynik na drugim miejscu
Zasadą funkcjonowania Akademii Piłkarskiej NAF 
jest przede wszystkim zapewnienie długofalowego 
procesu treningowego z naciskiem na obszar mo-
toryczny, mentalny, aspekty wychowawcze i na-
uczanie techniki i działań indywidualnych młodych 
adeptów piłkarskich. Dobre wyniki mogą cieszyć      
w najmłodszych kategoriach wiekowych ale nie 
mogą nam przysłonić ważniejszych w tym etapie 
szkolenia obszarów. •

Michał Ziernik

• Trening przedszkolaków.
• NAF na meczu ekstraklasy.
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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.

Niech zagości słońce Starość
Pod Figurą Matki Boskiej

 grupka niewiast stoi
 Swe modlitwy i błagania 
 śle do Nieba do Niej

 Ta Figura umajona 
 różnymi kwiatami
 Niesie woń dokoła
 czujesz to nozdrzami

 A wszystkie niewiasty
 na ludowo  ubrane    
 I śpiewają piękne pieśni
 Swej Matce Kochanej

 Dziękują Jej za to
 że przez wieki wspiera
 Swoim Polskim dzieciom 
 gorzkie łzy ociera

 Za dobroć  opiekę 
 dla rodzin Narodu
 Za słońce urodzaj
 by nie było głodu

 Prowadź wszystkich Matko
 w Niebiańską krainę
 drogą prostą gładką
 By wszyscy dotarli 
 nawet wąską kładką  

Henryk Skowerski

wiosna
już się rozsiała we wszystkie 

imiona i kradnie serca.

bose stopy w przejrzystej rosie,

oczy w klarownym błękicie.

pocałunki narastają jak zieleń.

usta z posmakiem szczęścia,

właśnie oddychasz jego płatkami.

Lidia Jędrocha - Kubicka

w twym sercu często szaleje burza
nie pozwól by ból zamienił się w gniew
niech w sercu twoim kwitnie róża
ból duszy niech zmieni się w śpiew

tak często wyganiałam smutek
chciałam by dał spokojnie żyć
wiem że go z serca wyrzucę
by nocą kolorowo śnić

ze smutkiem nigdy się nie pogodzę
niech w sercu moim gości słońce
ze smutkiem nie jest mi po drodze
serce z nim walczy bo jest gorące

bo w życiu często jest pod wiatr
pogodzić się z tym trzeba
tylko w miłości ubywa lat
to miłość serce rozgrzewa

Irena Kostrzewska



GŁOS NOWIN • KWIECIEŃ 2021

21

Trwa Narodowy  Powszechny Spis Ludności i Mieszkań
Od 1 kwietnia trwa Narodowy Powszechny Spis 
Ludności i Mieszkań.

Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania sa-
mospisu internetowego z wykorzystaniem aplikacji 
znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Staty-
stycznego stat.gov.pl. Zwracamy się z prośbą, aby 
osoby młode pomogły w spisaniu się swoim rodzi-
com, dziadkom oraz innym członkom rodziny, jeżeli 
będą one miały trudności z dopełnieniem obowiąz-
ku spisowego. Osoby, które nie mają dostępu do In-
ternetu zapraszamy do naszego Urzędu na stanowi-
sko do samospisu.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w samospisie 
mogą wziąć udział w loterii Narodowego Powszech-
nego Spisu Ludności i Mieszkań, w której nagrodą 
główną w każdym województwie jest miejski samo-
chód osobowy.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, prosimy o kon-
takt telefoniczny ze specjalną infolinią 22 279 99 99. 
Na infolinii możecie Państwo również dokonać spisu 
siebie i swojej rodziny lub poprosić o kontakt kon-
sultanta w dogodnym dla Was momencie czasowym.

Przypominamy, że na terenie gminy Nowiny rachmi-
strzami są: Agnieszka Nowakowska, Patrycja Janus    
i Aneta Iwańska.
Gminne Biuro Spisowe:
Izabela Lesik: tel. 733-474-522
Grażyna Górecka: tel. 41 347-50-50
Aleksandra Sokołowska: tel. 41 347-50-75
Monika Urbańska-Milcarz: tel. 41 347-50-77.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie 
udziału w spisie oraz wykazanie się dobrą postawą.  Po-
każmy wspólnie, że Świętokrzyskie liczy się dla Polski. •

Gminne Biuro Spisowe

• Rachmistrz Agnieszka Nowakowska.

• Rachmistrz Patrycja Janus.
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S T A D I O N
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2 0 2 1

G O D Z .

1 7 . 3 0

D E B A T A  

O  S P O R C I E

P O R O Z M A W I A J M Y !

S Z C Z E G Ó Ł Y :

W W W . N O W I N Y . C O M . P L


