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Szanowni Państwo!

 Niemal rok - tyle potrzeba było, aby gmina Nowiny w trybie art. 26a ustawy prawo ochrony śro-
dowiska mogła wydać decyzję administracyjną nakazującą udostępnienie władającemu gruntem, by móc 
rozpocząć działania polegające na usunięciu odpadów ze składowiska przy ulicy Składowej w Nowinach. 
Jak zapewne większość z Was wie, przez wiele miesięcy nie sposób było ustalić osoby reprezentującej spół-
kę, a po wydaniu decyzji 29 grudnia 2020 r., jej kurator odwołał się od niej. Po wielu miesiącach perturbacji 
Samorządowe Kolegium Odwoławczego utrzymujące naszą decyzję w mocy, co oznacza, że gmina może 
rozpocząć działania mające na celu usunięcie odpadów.

Za nami pierwszy weekend bez lockdownu – możemy się spotykać, spędzać aktywnie czas na basenie czy 
siłowni, przesiadywać w restauracjach, brać udział w zawodach sportowych i wydarzeniach kulturalnych. 
O tym, jak bardzo wszyscy jesteśmy tego spragnieni, mogliśmy się przekonać w ostatni weekend maja –      
w wydarzeniach odbywających się w gminie Nowiny wzięło udział kilkaset osób. Cieszę się, że mogliśmy 
się spotkać już bezpośrednio, po rocznej przerwie. Mam nadzieję, że okazji do takich spotkań będzie wiele, 
najbliższa już 19 czerwca – zapraszamy Was na Zakręcone! Rodzinne Rajdy Rowerowe – w tradycyjnej 
formule, wszyscy razem pojedziemy na około 20-kilometrową wycieczkę do Podzamcza Piekoszowskiego.

Kilka dni wcześniej, 16 czerwca, chcę spotkać się z Wami podczas transmisji na żywo na Facebooku                       
i przedstawić Wam „Raport o stanie gminy” za rok 2020. Jest to dokument, który każdego roku wójt gminy 
przedstawia Radzie Gminy prezentując w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 
i budżetu obywatelskiego. Kilka dni później, 23 czerwca o godz. 11.00 zaprezentuję Raport podczas sesji 
Rady Gminy. Zapraszam Was już dziś do debaty o stanie gminy.

wójt gminy Nowiny
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Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Tery-
torialnego, upamiętniający pierwsze, w pełni de-
mokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 
1990 roku. 

Samorządy mają ogromne znaczenie dla tworzenia 
lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Dzięki 
nim w bezpośredni i pośredni sposób obywatele 
decydują o tym, jak wyglądają i funkcjonują gminy, 
miasta i miasteczka. Samorządy stanowią podstawę 
demokratycznego państwa i społeczeństwa obywa-
telskiego.

Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samo-
rządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy 
województw. W Polsce, według stanu z 1 stycznia 
2021 r., istnieje 2477 gmin – 1523 gmin wiejskich,          
652 gminy miejsko-wiejskie oraz 302 gminy miej-
skie,      w tym 66 gmin będących jednocześnie mia-
stami    na prawach powiatu. •

Marta Sowińska

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
• Pracownicy Urzędu Gminy.

Dźwięki marszu Mendelsona przywołały wspomnienia sprzed pięćdziesięciu lat, gdy ślubowali sobie mi-
łość i wierność…

29 kwietnia 2021 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach odbyła się wyjątkowa uroczystość – 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wręczenia pamiątkowych medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznawanych przez prezydenta RP dokonali przedstawiciele Urzędu Gminy: wójt Sebastian Nowaczkiewicz 
i zastępca kierownika USC Anita Dziwoń.
Choć w niecodziennych okolicznościach, z zachowaniem dystansu społecznego i przy ograniczonej liczbie 
gości – pary wyznały sobie miłość tak, jak przed kilkudziesięciu laty. – Dziś miałem zaszczyt uczestniczyć           
w jubileuszu pożycia małżeńskiego par z gminy Nowiny – to jedna z najpiękniejszych chwil w byciu wójtem. 
Drodzy Jubilaci – raz jeszcze składam Wam serdeczne życzenia samych cudownych chwil na dalszej, wspólnej 
drodze życia. Dużo miłości – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
Swój jubileusz 50-lecia obchodzili: Bożena i Jan Bernaccy, Henryka i Tadeusz Derszniakowie, Danuta i Zdzi-
sław Domańscy, Wiesława i Tadeusz Janusowie, Irena i Ryszard Kasprzykowie, Anna i Stanisław Łuszczek, 
Halina i Jan Piechota, Henryka i Tadeusz Pyczek, Elżbieta i Józef Wierzbiccy, a jubileusz 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego: Barbara i Władysław Sikorscy, Helena i Roman Zygadło.
                                                                                             Serdecznie gratulujemy!

• Anna i Stanisław Łuszczek. • Elżbieta i Józef Wierzbiccy.
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• Helena i Roman Zygadło. • Henryka i Tadeusz Pyczek.

• Bożena i Jan Bernaccy. • Irena i Ryszard Kasprzykowie.

• Wiesława i Tadeusz Janusowie.

• Danuta i Zdzisław Domańscy. • Halina i Jan Piechota.

• Henryka i Tadeusz Derszniakowie.
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Nowy magazyn centralny Sopro już otwarty
Od 20 maja zakład produkcyjny w Nowinach koło 
Kielc posiada nowoczesną przestrzeń magazynową 
wraz z showroomem przeznaczonym do prezenta-
cji oferty, szkoleń i spotkań biznesowych. Inwesty-
cja kosztowała ponad 20 milionów złotych.

Na działce o powierzchni 22-tysięcy metrów kwa-
dratowych, w ciągu dziewięciu miesięcy powstał 
niesamowity obiekt – mówi Jacek Stalka, Prezes Za-
rządu Sopro Polska. Dodał także, że inwestycja przy-
gotowana jest modułowo i gotowa do rozbudowy. 
W ramach inwestycji zmodernizowana została tak-
że kotłownia zakładu. Rezultatem zmiany sposobu 
ogrzewania z oleju na gaz, jest większa efektywność 
cieplna i dbałość o środowisko. Oprócz wspomnia-

nych już elementów magazyn posiada rozbudowa-
ne zaplecze socjalne dla pracowników i kierowców, 
którzy często do magazynu jadą wiele godzin i po-
trzebują miejsca do odpoczynku przed dalszą trasą.

Podczas wydarzenia goście mieli okazję zobaczyć 
nowe wnętrza oraz zapoznać się z działalnością fir-
my i jej planami na przyszłość. Nie zabrakło również 
podróży sentymentalnej do czasów początków So-
pro w Polsce, czyli do 1994 roku. Wtedy swoją dzia-
łalność firma prowadziła w mieszkaniu na warszaw-
skim Ursynowie. Dzisiaj firma zatrudnia w Polsce 
140 osób, a jej największą wartością jest sprzedaż 
gotowych rozwiązań budowlanych, a nie pojedyn-
czych produktów.

To bardzo ważny dzień dla firmy Sopro, ale także 
ważny dzień dla całej gminy Nowiny – mówi wójt 
gminy – Sebastian Nowaczkiewicz. Podkreślił on 
także jak duże znaczenie dla rozwoju gminy ma 
współpraca z przedsiębiorstwami takimi jak Sopro.

Wśród gości, którzy wzięli udział w otwarciu znaleźli 
się m.in. Wójt Gminy Nowiny – Sebastian Nowacz-
kiewicz, Przewodniczący Rady Gminy w Nowinach 
– Zbigniew Pyk, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Od-
kupiciela w Nowinach – ks. kanonik Józef Kubicza, 
przedstawiciele firmy Atlas Ward Polska – Izabella 
Ruchniak i Piotr Nowak oraz Biura Projektów Bu-
downictwa Sp. z o.o. – Paweł Michalski. •

Sopro Polska Sp. z o.o.

• Magazyn Sopro w Nowinach.

Nowa, niska taryfa Wodociągów Kieleckich
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 
opublikowało nową taryfę Wodociągów Kieleckich 
na lata 2021-2024. Wodociągi Kieleckie nadal będą 
spółką z jedną z najniższych cen w Polsce.

W grupie taryfowej dla gmin Kielce, Masłów, Za-
gnańsk i Nowiny „Zaopatrzenie ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno- byto-
we. Zaopatrzenie w wodę obiektów użyteczności 
publicznej na cele socjalno-bytowe. Woda pobrana 
na cele przeciwpożarowe” średnio w okresie 3 lat 
ceny Wodociągów Kieleckich wzrosną o 5,23%.
W poszczególnych latach wygląda to następująco:
Ceny brutto, za m sześc. wody i ścieków
• Obecnie obowiązująca cena to 8,99 zł netto 

(9,71 zł brutto)

• na lata 2021/22 – 9,69 zł netto, 10,47 zł brutto 
(wzrost o 7,83%)

• na lata 2022/23 – 10,09 netto, 10,90 zł brutto 
(wzrost o 4,11%)

• na lata 2023/24 -10,47 netto, 11,31 zł (wzrost 
o 3,76%)

Nowa taryfa wchodzi w życie 28.05.2021 r. Taryfa 
kieleckiej spółki została pozytywnie zaakceptowa-
na przez centralnego regulatora – Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody Polskie” i opublikowana       
w czwartek 20.05.2021 r. Wodociągi Kieleckie są jak 
do tej pory największym przedsiębiorstwem wod-
-kan, które uzyskało taką akceptację i drugim spo-
śród miast wojewódzkich po Opolu. Świadczy to
o tym, że taryfa została przygotowana profesjo-
nalnie, a kalkulacje kieleckiej spółki nie budziły za-
strzeżeń.

Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków wynika 
z rosnących kosztów stałych, niezależnych od Wo-
dociągów Kieleckich, jak ceny energii elektrycznej, 
płacy minimalnej, opłat środowiskowych, podatków 
i innych danin. Poprzednia taryfa była opracowana 
na podstawie kalkulacji z 2018 r. Od tego czasu in-
flacja wzrosła o 8,62%.
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Z opublikowanych dotychczas informacji wynika, że 
Wodociągi Kieleckie pozostaną spółką z cenami niż-
szymi od średniej krajowej, średniej dla miast po-
dobnej wielkości oraz średniej dla woj. świętokrzy-
skiego, a nawet poprawią swoją pozycję w takim 
zestawieniu. Z analizy 64% wniosków taryfowych, 
jakie wpłynęły do „Wód Polskich” do marca br. 
wynika, że np. średnia proponowana podwyżka w 
woj. łódzkim wynosi 47,15%, mazowieckim 16,08%           
a świętokrzyskim 22,85%.

Wodociągi Kieleckie utrzymują niskie ceny, jedno-
cześnie inwestując w rozbudowę sieci i moderni-
zację przedsiębiorstwa, dostarczając odbiorcom 

najlepszą wodę wyłącznie z ujęć głębinowych oraz 
oczyszczając ścieki na najwyższym poziomie.

Więcej informacji na ten temat można zaleźć w arty-
kule „Skąd się biorą podwyżki opłat za wodę i ścieki?”, 
na portalu teraz-srodowisko.pl:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/taryfy-
-za-wode-i-scieki-igwp-dorota-jakuta-10177.html •

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Trzuskawica apeluje!
Według policyjnych statystyk, w ubiegłym roku 
odnotowano 483 przypadków tonięcia, z czego aż 
460 niestety zakończyło się śmiercią. Okoliczności 
każdego z tych wypadków są oczywiście różne, lecz 
jednymi z najczęstszych są m.in. kąpiele w miej-
scach zabronionych. 

Jednym z takich miejsc są zbiorniki wodne znajdu-
jące się na terenach kopalnianych i wyrobiskach 
piasku. Okolice Gminy Nowiny są bogate w takie 
właśnie zbiorniki pochodzenia poprzemysłowego. 
Kąpiel w takim miejscu jest szczególnie zdradliwa 
ze względu na bardzo gwałtowne spadki podłoża, 
znaczną głębokość oraz lodowatą wodę mogącą 
spowodować skurcz. W ubiegłych latach zdarzało 
się, iż osoby chcące zaznać ochłody w upalne dni, 
szukały jej właśnie w tych zbiornikach. Właśnie dla-
tego chcielibyśmy przypomnieć o bezwzględnym 
zakazie wstępu na teren kopalni, obowiązującym 
wszystkie osoby nieupoważnione. 
Naszą nadrzędną wartością jest zapewnienie bez-
pieczeństwa wszystkim pracownikom oraz osobom 
przebywającym na terenie naszych zakładów. Osoby 
wchodzące na teren zakładu w sposób nieupoważ-
niony mogą stanowić zagrożenie zarówno dla siebie 
jak i pracowników kopalni. Należy mieć na uwadze, 
iż w zakładzie odbywają się roboty strzałowe czy 
ruch ciężkich pojazdów, które dla osób nieprzeszko-
lonych stanowią śmiertelne zagrożenie. W związku 
z tym teren kopalni Trzuskawica jest nieustannie 

monitorowany, a każde nieuprawnione wtargnięcie 
zostaje zgłoszone na Policję.

Zachęcamy jednakże do korzystania z kąpielisk, 
które znajdują się w najbliższej okolicy. Na stronie 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego można odna-
leźć informacje o kąpieliskach, w których bezpiecz-
nie spędzicie czas wolny. Szczegółowe informacje 
możecie znaleźć na stronie https://sk.gis.gov.pl/ •

Trzuskawica SA

• Trzuskawica ostrzega przed nierozważnymi kąpielami.
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Rejestracji można dokonać za pośrednictwem:
– strony internetowej: pacjent.gov.pl
– infolinii: 989,
– bezpośrednio w placówkach obsługujących punk-
ty,
– pod specjalnym numerem telefonu 608 541 020 
uruchomionym przez gminę Nowiny dla punk-
tu szczepień w Nowinach (w dni środa – piątek              
w godz. 8.00 – 15.00).

 – Zachęcam do zgłoszenia sie na szczepienia juz 
dziś, wtedy zdążymy jeszcze przed wakacjami otrzy-
mać drugą dawkę – mówi Marcin Stróżyk. – Zachę-
cam również do pomocy seniorom, którzy jeszcze 
nie zaszczepili sie, wystarczy do nas zadzwonić lub 
po prostu przyjść – dodaje.

Podkreślić należy, że seniorzy moga skorzystać z po-
mocy w dowozie na wyznaczone szczepienie. Wy-
starczy zadzwonić pod numer telefonu (41) 347 50 
63, aby uzyskać wszelkie informacje.

Szczepiący się mogą skorzystać z parkingu znajdu-
jącego się przed szkołą. – Prosimy o nieprzychodze-
nie wcześniej, niż 10 minut przed wskazaną godziną 
szczepienia i o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zachęcamy do odbioru nieodpłatnie maseczek, ja-
kie przekazała firma Transmed dla mieszkańców 
gminy. Znajduja sie one w biurze obsługi klienta 
Urzędu Gminy w Nowinach. •

Marta Sowińska

W punkcie szczepień populacyjnych w Nowinach, 
który mieści się przy ul. Gimnazjalnej 1 w budyn-
ku liceum ogólnokształcącego od miesiąca można 
się zaszczepić przeciwko COVID-19. – Każdego dnia 
odwiedza nas kilkadziesiąt osób – mówi Marcin 
Stróżyk, właściciel firmy Transmed.

Obecnie szczepienia wykonywane są szczepionka-
mi firm Astra Zeneca oraz Pfizer. Rejestracji na nie 
mogą dokonać osoby powyżej 16 r.ż. Szczepienia 
odbywają się w środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 
– 18.00.

Zaszczep się - zdążysz jeszcze przed wakacjami

• Firma Transmed przekazała maseczki dla mieszkańców.

Programy profilaktyki zdrowotnej
Od wielu lat Gmina Nowiny realizuje programy 
profilatyki zdrowotnej dla mieszkańców.

Gmina Nowiny opracowała i sfinansowała, a Przy-
chodnia Nowiny realizuje w 2021 r. trzy Programy 
Polityki Zdrowotnej, są to:
– Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci     
i młodzieży  na lata 2021-2025,
– Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludz-
kiego HPV w Gminie Nowiny na lata 2021-2025,
– Program szczepień profilaktycznych przeciwko 
grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 
lat i więcej na lata 2021-2025.

Zachęcamy do korzystania z ww. programów profi-
laktycznych i wysłuchania edukacyjnych wykładów 
on-line obejmujących tematykę związaną z etiologią 
i patogenezą tych chorób oraz ich epidemiologią, 
rozpoznaniem, leczeniem, profilaktyką, a przede 
wszystkim zasadnością szczepień, a także sposoba-
mi wzmacniania odporności.

Na stronie internetowej gminy w zakładce „Miesz-
kaniec – Zdrowie – Programy profilaktyki zdrowot-

nej” dostępne są wykłady dotyczące profilaktyki 
chorób zakaźnych, zakażeń wirusem HPV oraz gry-
py, zachęcamy do przesłuchania i ich obejrzenia. 
Proszę o uzupełnienie krótkich ankiet przed wysłu-
chaniem wykładów oraz  po ich wysłuchaniu. Ce-
lem jest badanie poziomu wiedzy mieszkańców na 
temat profilaktyki chorób zakaźnych           i hpv.

W celu umówienia się na szczepienie prosimy o bez-
pośredni kontakt z Przychodnią Nowiny. •

Agnieszka Stępień
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Zanocuj w lesie
Nadleśnictwo Kielce przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji za-
łożeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności 
typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających 
z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalo-
wym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie".

Nadleśnictwo Kielce wyznaczyło specjalny obszar 
leśny o powierzchni 1328,76 hektarów, gdzie mi-
łośnicy nocowania w lesie „na dziko” bez specjal-
nej infrastruktury mogą uprawiać swoje hobby bez 
obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Miejsce do palenia ogniska zostało wyznaczone        
w oddziale 85 h, miejsca postoju pojazdów zostało 
wyznaczone w oddziale 84 i (współrzędne parkingu 
X: 605419,51, Y: 330796,84).

Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy 
o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, 
które koła łowieckie mają obowiązek podawać do 
wiadomości gmin (Gmin: Łopuszno, Chęciny, Sob-
ków, Morawica, Miasto Kielce, Piekoszów, Nowiny). 
Na obszarze, w którym odbywa się polowanie, obo-
wiązuje zakaz wstępu. Teren wyznaczony do noco-
wania położony jest w obwodzie łowieckim dzier-
żawionym przez Koło Łowieckie Nr 5 ,,Leśników”          
w Kielcach, Koło Łowieckie nr 10,,Jażwiec” w Chę-
cinach.

W pobliżu obszaru znajduje się rezerwat przyrody. 
Przypominamy, że poruszanie się po rezerwatach 
poza wyznaczonymi szlakami jest zabronione i grozi 
grzywną. Granica rezerwatu oznakowana jest na-
malowaną na drzewach zieloną opaską.

Na wyznaczonym do nocowania terenie mogą być 
prowadzone prace gospodarcze. Wówczas obowią-
zywał będzie tam zakaz wstępu, a obszar zakazu 

oznaczony będzie żółtymi tablicami ostrzegawczymi 
ustawionymi w terenie, na drogach i szlakach.

Informacje na temat czasowych wyłączeń/zmian 
przebiegu szlaków będą umieszczane na bieżąco    
na stronie internetowej Nadleśnictwa Kielce.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i 
więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypeł-
nić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę 
nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypeł-
nienie formularza >>> Formularz zgłoszenia nocle-
gów oraz przesłanie go na adres: kielce@radom.
lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od plano-
wanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa      
z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplano-
wane noclegi.

Kontakt do koordynatora w nadleśnictwie: Anna 
Wojkowska-Klata 661 991 970.

Serdecznie zapraszamy do pobytu na terenie Nad-
leśnictwa Kielce.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce
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Ruszyły kontrole gospodarstw domowych
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w grud-
niu ubiegłego roku ruszyły kontrole deklaracji 
śmieciowych. – Dzięki naszym działaniom w cią-
gu niespełna dwóch miesięcy deklaracje złożyły 
53 osoby, a to dopiero początek naszych działań 
– wyjaśnia Sławomir Sobczyk, zastępca kierownika 
referatu infrastruktury, inwestycji, nieruchomości 
i ochrony środowiska. Rozpoczęły się kontrole go-
spodarstw domowych, których właściciele zade-
klarowali kompostowanie bioodpadów i korzysta-
ją z ulgi w opłacie za odpady.

Obowiązek prowadzenia kontroli nakłada na gminę 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. 

Przypomnijmy, że warunkiem umożliwiającym po-
noszenie opłaty za odpady w niższej wysokości jest 
posiadanie przydomowego kompostownika (po-
jemność minimum 0,5 m3 na każdą osobę w gospo-
darstwie domowym) oraz kompostowanie w nim 
wszystkich bioodpadów powstających na nierucho-
mości. W dniu odbioru odpadów przed posesją nie 
powinny być wystawione brązowe worki.
Pierwszy etap kontroli rozpoczął się na początku 
maja i polega na sprawdzeniu, czy właściciele, któ-
rzy ponoszą niższą opłatę z tytułu kompostowania 
odpadów biodegradowalnych rzeczywiście nie wy-
stawiają tych odpadów w dniu odbioru. Weryfikacja 
prowadzona jest poprzez sprawdzanie nagrań z re-
jestratorów video, w które wyposażone są śmieciar-
ki odbierające odpady.

Po wstępnej weryfikacji rozpocznie się drugi etap 
kontroli. Pracownicy urzędu odwiedzą gospodar-
stwa domowe osób, które deklarują kompostowa-
nie odpadów. Sprawdzą, czy na nieruchomości są 
kompostowniki i czy spełniają określone w uchwale 
warunki. Udostępnienie nieruchomości do kontroli 
jest obowiązkowe.

Zgodnie z przepisami, jeżeli kontrola wykaże, że 
właściciel nieruchomości, który złożył informację     
o korzystaniu z ulgi dla kompostujących, nie posia-
da kompostownika przydomowego lub nie kompo-
stuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia 
wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie do-
konania oględzin nieruchomości, wójt stwierdza,         
w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. 
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga 
złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ponadto podkreślić należy, że w myśl zapisów ww. 
ustawy, każdy, kto wbrew złożonemu w deklaracji 
oświadczeniu nie posiada kompostownika przydo-
mowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, podlega karze 
grzywny.

O terminach kontroli będziemy informować indywi-
dualnie każdego właściciela nieruchomości.

Szczegółowo kwestię ulgi dla kompostujących re-
guluje art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) oraz §2 
ust. 9 i 10 i §10 ust. 1 uchwały RG-XVII/183/19 Rady 
Gminy Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny (Dziennik Urzędo-
wy Województwa Świętokrzyskiego z 2019 r, poz. 
5284).

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

W grudniu gmina rozpoczęła wzmożoną weryfikację 
złożonych przez właścicieli nieruchomości deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w których liczba osób jest nie-
zgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi. – Póki 
co, dokonujemy weryfikacji obowiązku złożenia de-
klaracji na podstawie danych zawartych w rejestrze 
meldunkowym oraz dostępnych ewidencjach nie-
ruchomości i ludności, jednak w niedalekiej przy-
szłości planujemy przeprowadzenie bezpośrednich 
kontroli nieruchomości, by sprawdzić, nierucho-
mość jest faktycznie zamieszkiwana i czy wytwa-
rzane są na niej odpady komunalne – wyjaśnia Sła-

• Urzędnicy sprawdzą, czy mieszkańcy kompostują odpady.
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Zwolnij!

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

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ter-
minie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nie-
ruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych,                  
a w przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nie-
ruchomości jest obowiązany złożyć nową deklara-
cję w terminie do 10 dnia miesiąca następującego        

po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
Niezłożenie poprawnej deklaracji skutkować będzie 
wydaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Opłaty mogą zostać 
naliczone wstecz wraz z należnymi odsetkami.

– Apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści, którzy złożyli deklaracje niezgodne ze stanem 
faktycznym, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy ce-
lem złożenia poprawnej deklaracji. Przypominam, 
że to od liczby osób znajdujących się w systemie 
gospodarki odpadami uzależniona jest wysokość 
stawki opłaty za ich odbiór. Im będzie ich więcej, 
tym będzie ona niższa – mówi wójt Sebastian No-
waczkiewicz. •

Urszula Antoniak

W Woli Murowanej i Bolechowicach zainstalowali-
śmy aktywne znaki drogowe. Popularne „fotorada-
ry” mają skłonić kierowców do uważniejszej jazdy 
i zmniejszenia prędkości prowadzonych przez nich 
aut.

Całkowity koszt realizacji zadań wyniósł 38,5 tys. zł, 
z czego 30 tys. zł przeznaczono ze środków fundu-
szu sołeckiego Bolechowic i Woli Murowanej.
Wyświetlacze zamontowane zostały w najbardziej 
niebezpiecznych miejscach obu miejscowości –
w Bolechowicach nieopodal szkoły, a  w Woli Mu-
rowanej w pobliżu placu zabaw. – Wszędzie tam, 
gdzie przebywają dzieci warto zachować szczególną 
ostrożność na drodze. Chcemy skłonić kierowców, 
by „zdjęli nogę z gazu” - mówi wicewójt Łukasz Bar-
winek.

Parametry wyświetlacza zostały ustawione na ogra-
niczenie prędkości na drodze w dzień 50 km/h,            
a w nocy 60km/h, minimalna prędkość wyświetlana 
wynosi 30 km/h, wyświetlanie komunikatów „dzię-
kuję”, „zwolnij” i ostrzeżenie w przypadku przekro-
czenia maksymalnej wyświetlanej prędkości, jaka 
wynosi 70 km/h. Znaki są zasilane znaku z panelu 
słonecznego, a akumulator zapewnia ciągłą pracę 
urządzenia na wypadek okresów bez słońca. •

Joanna Chechelska• Wyświetlacz w Bolechowicach.

Nowe urządzenia na placu zabaw w Zgórsku
Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji na placu za-
baw na osiedlu Pod Lasem pojawia się kolejne 
urządzenia do zabawy dla najmłodszych. Kwota 
realizowanej inwestycji to 64 tys. zł.

Zestaw w kształcie rakiety kosmicznej z dwoma 
zjeżdżalniami, przeplotnią linową oraz bulajami, 
trampolina ziemna i mini farma, na której można 
się wspinać to niewątpliwie doskonały pomysł na 
spędzenie wolnego czasu. – Z roku na rok staramy 
się doposażyć plac zabaw na Osiedlu Pod Lasem       
o kolejne urządzenia, częściowo finansując te dzia-

łania środkami z funduszu sołeckiego – mówi radny 
Marian Wilk.

Termin wykonania zadania uplywa 5 lipca 2021 r. •

Agnieszka Paszkowska
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Pobiegli dla Europy
W niedzielne popołudnie na stadionie w Nowinach 
zaroiło się od biegaczek i biegaczy oraz towarzy-
szących im kibiców. – Pogoda sprzyja aktywności 
fizycznej, a  i powód jest niecodzienny – świętu-
jemy pierwszy od roku weekend bez lockdownu, 
świętujemy to, ze Polska jest w Unii Europejskiej 
– mówił gospodarz wydarzenia „Bieg dla Europy” 
Sebastian Nowaczkiewicz.

 – Bardzo się cieszę z tego pierwszego dnia wolno-
ści, wszyscy jesteśmy już w takim stanie, że mamy 
po dziurki w nosie siedzenia w domu, konferencji 
on-line, wreszcie możemy wyjść na świeże powie-
trze. Przedstawicielstwo komisji Europejskiej w Pol-
sce ma taką tradycję organizowania biegów i akurat 
ten jest pierwszym w sezonie – wyjaśniał Marek 
Prawda, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Pol-
sce.

W „Biegu dla Europy” mógł wystartować każdy, wy-
starczyło wysłać zgłoszenie, wydrukować nadany 
numer startowy i pobiec w jednej z trzech kategorii 
na dystansie 100, 400 lub 1600 metrów. Zaintere-

sowanie „Biegiem dla Europy” przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów – na stadionie w Nowi-
nach pojawiło się kilkuset biegaczy. Byli uczniowie 
wszystkich nowińskich szkół, podopieczni fundacji 
Megamocni, piłkarze gminnych klubów sportowych, 
mieszkańcy i sympatycy naszej gminy. Wraz z eu-
roposłem Adamem Jarubasem, wiceprezydentem 
Kielc Marcinem Chłodnickim i wójtem Sebastianem 
Nowaczkiewiczem na 400 metrów pobiegli Natalka, 
Piotrek i Wiktor z Zespołu Placówek Integracyjnych 
w Kowali, którzy nie kryli radości z pokonania dy-
stansu.

Rozgrzewkę przed startem poprowadził Andrzej 
Białek z Klubu Karate Kyokushin Chikara, nie obyło 
się też bez niespodzianki – zamiast pistoletu starto-
wego sygnał do startu przed biegiem głównym dał… 
dźwięk łamanej deski. Umiejętności tamashiwari 
zaprezentował sam europoseł Adam Jarubas, na-
tomiast tancerki ze studia Mimezis zaprezentowały 
pokaz tańca.

• Najmłodsi pobiegli po murawie.

• Bieg na 400 metrów.

• Szkoła tańca Mimesis dała zachwycający pokaz.

• Natalka z Kowali już na mecie biegu na 400 metrów.
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– Jesteśmy dumnymi nie tylko Polakami, ale i Eu-
ropejczykami, mamy wpływ na to, co się dzieje                 
w Europie. Na pewno potrzebujemy aktywnego 
społeczeństwa, będziemy zapraszać do dalszych 
działań – zapowiedział europoseł Adam Jarubas. •

Marta Sowińska

• Michał Jamioł dobiegł na metę biegu glównego jako pierwszy.

• Każdy pobiegł w swoim tempie.

Dzień dziecka w Nowinach
30 maja 2021 r. odbył się długo oczekiwany festyn 30 maja 2021 r. odbył się długo oczekiwany festyn 
z okazji Dnia Dziecka.z okazji Dnia Dziecka.

W czasie wydarzenia można było podziwiać taniec W czasie wydarzenia można było podziwiać taniec 
sceniczny, pt. „Na dzikim zachodzie” wykonany sceniczny, pt. „Na dzikim zachodzie” wykonany 
przez najmłodsze tancerki uczęszczające na zaję-przez najmłodsze tancerki uczęszczające na zaję-
cia taneczne, które prowadzi pani Paulina Snoch ze cia taneczne, które prowadzi pani Paulina Snoch ze 
Studia Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis. Starsze Studia Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis. Starsze 
dziewczynki zaprezentowały układ choreograficzny, dziewczynki zaprezentowały układ choreograficzny, 
pt. „Wiedźma i czarny kot”. Oczywiście nie mogło pt. „Wiedźma i czarny kot”. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć solistek pani Sylwii Gajek ze Studia Pio-zabraknąć solistek pani Sylwii Gajek ze Studia Pio-
senki Miniaturka. Sylwia Lasota, Weronika Ryńczuk senki Miniaturka. Sylwia Lasota, Weronika Ryńczuk 
i Lilianna Grudzień zaśpiewały swoje najnowsze i Lilianna Grudzień zaśpiewały swoje najnowsze 
przeboje. Na scenie wystąpiła też Gminna Orkiestra przeboje. Na scenie wystąpiła też Gminna Orkiestra 
Dęta prowadzona przez pana Wojciecha Materka. Dęta prowadzona przez pana Wojciecha Materka. 
Po długiej przerwie, muzycy starsi i młodsi prezen-Po długiej przerwie, muzycy starsi i młodsi prezen-

tując się w nowych, pięknych mundurach, zagrali tując się w nowych, pięknych mundurach, zagrali 
niezwykłe marsze i inne utwory.  Panie z Gminnej niezwykłe marsze i inne utwory.  Panie z Gminnej 
Biblioteki Publicznej na swoim stoisku prowadzi-Biblioteki Publicznej na swoim stoisku prowadzi-
ły ciekawe konkursy literackie. Najmłodsze dzieci ły ciekawe konkursy literackie. Najmłodsze dzieci 
nie mogły się nudzić, gdyż świetnie się bawiły pod nie mogły się nudzić, gdyż świetnie się bawiły pod 
czujnym okiem profesjonalnych animatorów – Ani-czujnym okiem profesjonalnych animatorów – Ani-
macje Superakcje. Po placu przechadzał się prze-macje Superakcje. Po placu przechadzał się prze-
sympatyczny Pan Klaun rozdając dzieciom baloniki. sympatyczny Pan Klaun rozdając dzieciom baloniki. 
Poza tym na dzieci czekały jeszcze inne atrakcje, ta-Poza tym na dzieci czekały jeszcze inne atrakcje, ta-
kie jak: dmuchańce, karuzela i oczywiście smaczne kie jak: dmuchańce, karuzela i oczywiście smaczne 
kiełbaski. kiełbaski. ••

Gminny Ośrodek Kultury Perła w NowinachGminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach

• Dzień dziecka w Nowinach.

• Dzień dziecka w Nowinach.
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IV Piknik Modelarski
Kilkadziesiąt modeli samolotów można było zo-
baczyć na pikniku modelarskim, jaki odbył się już 
po raz czwarty na lotnisku w Kowali. Od rana do 
późnych godzin popołudniowych niebo nad Kowa-
lą zapełnione było myśliwcami, szybowcami i od-
rzutowcami.

Przez całą sobotę w przestworzach i na lądzie moż-
na było podziwiać cywilne i wojskowe modele sa-
molotów, wśród nich – modele polskich maszyn 
wojskowych z okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego, jak choćby PZL 23 Karaś czy jedyny na 
świecie egzemplarz PZL P50 Jastrząb. Ten pierwszy, 
w skali gigant, jest wiernym odwzorowaniem orygi-
nału, ma rozpiętość skrzydeł 3,1 m.

Jeszcze większa, wybudowana w skali 1:2, o rozpię-
tości skrzydeł 4,7 m, jest Bellanca Decathlon, która 
posiada oświetlenie i pompę dymu. – Moim ulu-
bieńcem jest samolot PZL P.11c, słynna „jedenast-
ka”, odbudowana przez Pawła Buczkowskiego po 
ubiegłorocznej kraksie – mówi Piotr Gołacki z Klu-
bu Modelarstwa Sportowego. Także i na tegorocz-

nym pikniku doszło do kraks. Rozbiciu uległ jeden 
z dwóch Karasi (PZL 23) oraz niemiecki myśliwiec 
Komet, ten drugi, niestety, doszczętnie.

Jedną z atrakcji było działko przeciwlotnicze 37 mm, 
jakie na co dzień można oglądać na dziedzińcu OM-
PiO. Każdy mógł zasiąść za celownikiem i wymierzyć 
w przelatujące samoloty. 

Na pikniku swoich sił próbowali uczestnicy warsz-
tatów modelarskich. Kornel, Michał, Krzysztof                   
i Kornel to chłopcy, którzy wzięli udział w zawodach 
szybowcowych. Najpierw zaprezentowali wybudo-
wane samodzielnie modele, następnie holowali je. 
Sędziowie mierzyli czas i odległość lotów. Tym ra-
zem nie było zwycięzców, wszyscy zawodnicy spra-
wili się wyśmienicie – w nagrodę odwiedzą LOT Fli-
ght Academy, gdzie odbędą m.in. sesja szkoleniowa 
na symulatorze lotu samolotu Boeing 737. •

Marta Sowińska

fot. Urszula Antoniak

• Extreme Flight Laser 104

• Uczestnicy zawodów szybowcowych.

• PZL 23 Karaś..

• IV Piknik Modelarski.
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Kiedy w 2017 roku postała „strefa centralna” 
przez pewien czas była traktowana jako piąte koło              
u wozu. Nikt nie wierzył w jej sukces, wieszczono 
raczej rychły upadek. A tymczasem już pierwsze 
zawody pokazały, że oto w polski MX wstąpił nowy 
duch dzięki kilku super gościom.

Efekt? Takie udane imprezy jak ta majowa w Ko-
wali. Dojeżdżając na miejsce ukazał nam się widok             
za jakim przez tyle miesięcy wszyscy tęskniliśmy: 
dziesiątki kamperów i dostawczaków, którymi zje-
chali chętni na strefowe upalanie.

A wśród nich tuzy MX: Wysocki, Kędzierski, Śpie-
wok, Bracik, Wizgier. Na bogato zaprezentowała się 
także klasa MX Junior z bywalcami Mistrzostw Pol-
ski i Europy: Świrczak, Kotowicz, Stasiak. W MX85 
znowu podziwialiśmy Wiktorię Kupczyk, jedyną 
dziewczynę startującą z chłopakami.

W sumie przez maszynę startową przewinęło się 
133 riderek i riderów, najliczniej stawili się jeźdźcy 
MXC. Niestety zabrakło tym razem dziewczyn, czte-
ry to za mało, żeby przyznać punkty w klasyfikacji, 
tak więc pojechały treningowo. Zawiedli Amatorzy, 
którzy z reguły przybywają dość liczne, niestety nie 
tym razem.

Być może wystraszyli się kopnych piasków Kowali,
z których ten obiekt słynie (…) A same zawody? 
Miały dwie fazy: słoneczną i burzowo-deszczową, 
na szczęście z przewagą słonecznej. Starych wy-
jadaczy zostawmy na koniec, weźmy na warsztat 
młodzież. A ta zaprezentowała się budująco. Za-
cznijmy od MX65, w której motocykli o najmniej-
szej pojemności pojawiło się aż 15, w tym dwa do-
siadane przez niezrzeszonych, świeżo po egzaminie 
na licencję. Po starcie w czubie riderzy cięli się jak 
profi, zwłaszcza Hubert Biżek z Maksymilianem Ko-
mosą, który ostatecznie wygrał zawody umacnia-
jąc się na pierwszej pozycji w klasyfikacji sezonu.

Nie inaczej było w MX85. Jest to klasa, która budzi                                      
w nas ogromne emocje, bo niby jadą jeszcze dzie-
ci, ale upalają niczym rasowi jeźdźcy. Jest szybkość, 
technika, ba nawet są i whipy. Na świecie to właśnie         
z tej klasy bogaci sponsorzy wyłuskują największe ta-
lenty.  Z uwagą przyglądaliśmy się także klasie Junior, 
w której prym wiedli nasi dobrzy znajomi z MP, część 
jeszcze z MX85.Towarzystwo rośnie, lat przybywa, 
więc i na motocykle wsiąść trzeba nieco większe. 
No i wsiedli, pojechali, a sądząc po wynikach for-
ma i kondycja nadal na odpowiednim poziomie. 

(…) W klasie Master niepodzielnie panował Paweł 
Wizgier wygrywając obydwa wyścigi (…) Na koniec 
królewska klasa Open. Oczywiście wszyscy stawiali 
na Tomka Wysockiego, choć jak wiemy motocross 
bywa nieprzewidywalny. Jednak i tym razem Wy-
socki nie zawiódł stając na czele super tria, które 
zdominowało obydwa biegi dojeżdżając do mety 
dwukrotnie w następującej kolejności: Wysocki, 
Śpiewok, Kędzierski. Tomek cały czas jechał z dużą 
przewagą nad rywalami i  właściwie nikt nie był
w stanie mu zagrozić.

Ale po Kowali to Piotr Szczepanek zajmuje pierw-
sze miejsce w klasyfikacji strefy z wynikiem 158 pkt, 
drugi jest Mariusz Kubat, który traci do lidera 12 
pkt. •

x-cross.pl

Fury piały jak trzeba

• Mistrzostwa Polski na torze w Kowali.
• Mistrzostwa Polski na torze w Kowali.
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Reprezentanci ULKS Guliwer wywalczyli medale we 
wszystkich barwach, a spośród najstarszych z nich 
na szczycie podium stanęli: Gabriela Kowalska, Julia 
Kowalik i Maciej Wilczyński.

Najlepsi zawodnicy Pucharu Polski będą reprezen-
towali Polskę na Mistrzostwach Europy w Siedlcach.
Rywalizacja w duchu fair play była bardzo wyrów-
nana, a finały emocjonujące. Wierzymy, że Puchar 
Polski w Nowinach w 2022 roku odbędzie się już        
z udziałem publiczności, tak aby wszyscy mogli po-
czuć tą wspaniałą atmosferę. •

ULKS Guliwer

Już po raz szósty do Nowin zawitali zawodnicy 
sumo z całej Polski, aby rywalizować w Pucharze 
Polski Kadetów i Kadetek, Młodzików i Młodziczek 
oraz Dzieci w sumo.

We wszystkich kategoriach wiekowych pojedynki 
na dohyo w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach stoczyło ponad 350 młodych adeptów 
tego sportu z 30 klubów sportowych w wieku 4-16 
lat pod czujnym okiem 20 sędziów. 
W klasyfikacji drużynowej ULKS Guliwer, organi-
zator zawodów, zdobył II miejsce. Po złoto sięgnął 
Sokół Lublin – serdecznie gratulujemy zwycięzcom: 
trenerom i zawodnikom Sokoła!

Puchar Polski sumo po raz szósty w Nowinach

• Zawody sumo.

• Zawody sumo.

Rekrutacja do Liceum Sportowego
W ostatnim czasie przyszli uczniowie liceum ogól-
nokształcącego z klasami mistrzostwa sportowego 
w  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
uczestniczyli w dniach otwartych, podczas których 
mogli porozmawiać indywidualnie z trenerami, na-
uczycielami i dyrekcją.

Można było również zwiedzić całą infrastruktu-
rę szkolną w małych 10-osobowych grupach. Na 
uczniów czekali także opiekunowie internatu, którzy 
pokazywali przyszłym podopiecznym, jakie warunki 
panują w internacie. - W jednakowym stopniu dba-
my o edukację oraz o rozwój sportowy. Doświad-
czona kadra trenerska oraz nauczycielska a także 
doskonałe warunki sprawiają, że uczniowie szkoły 
mają optymalne warunki do podnoszenia swoich 
umiejętności – mówi dyrektor Kornelia Bem-Kozieł.
Podczas dni otwartych można było wziąć udział         
w treningu pokazowym, w którym uczestniczył Pa-
weł Golański, były reprezentant Polski, grający w 
przeszłości m.in w Koronie Kielce i zespole Steua 
Bukareszt, będący też ambasadorem szkoły.

Regularne zajęcia z psychologiem, spotkania z cie-
kawymi osobami ze świata sportu i biznesu a także 
realizowane projekty wpływają pozytywnie na na-
szych uczniów i przygotowują ich do dorosłego ży-
cia. - Zależy nam aby zawodnicy grali przede wszyst-
kim w klubach z województwa świętokrzyskiego          
i mamy ambicję, by wpływać pozytywnie na rozwój 
piłki nożnej w naszym regionie. Cieszy nas jednak 
fakt, iż nasi zawodnicy są dostrzegani także przez 
kluby z innych rejonów Polski – podkreśla dyrektor 
sportowy Tomasz Wilman.

Obecnie zakończyła się rekrutacja na rok szkolny 
2021/2022. Dokumenty rekrutacyjne złożyły 72 
osoby, testy odbędą się w dniach 7-8 czerwca. •

Marta Sowińska
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Włodzimierz Lubański patronem Liceum Sportowego
Zdecydowaną większością głosów społeczność 
szkolna wybrała na patrona Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych z Liceum z Klasami Mistrzostwa 
Sportowego w Nowinach Włodzimierza Leonarda 
Lubańskiego. Nasz patron uzyskał prawie 42% gło-
sów.

Głosowanie odbywało się w dniach 19 – 25 kwiet-
nia w czterech grupach. Wybierający mogli oddać 
głosy na następujące osobistości ze świata spor-
tu: Kazimierza Górskiego, Wacława Kuchara, Irenę 
Półtorak i Włodzimierza Lubańskiego. Głosowanie 
zostało poprzedzone akcją informacyjną na temat 
poszczególnych postaci (przeprowadzono lekcje 
wychowawcze, a na stronie internetowej szkoły                       
i w mediach społecznościowych umieszczono teksty 
przybliżające sylwetki kandydatów).

Głosowali: uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły 
oraz społeczność gminy Nowiny.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Wyboru Patrona 
Szkoły każdy z głosujących mógł oddać jeden głos 
na jednego z czterech kandydatów zaproponowa-
nych przez społeczność szkolną. Kandydatura Pana 
Włodzimierza Lubańskiego zyskała najwięcej gło-
sów aż w trzech spośród czterech grup. Jedynie 
mieszkańcom gminy bliższa była postać Kazimierza 
Górskiego i mniej znanego Wacława Michała Kucha-
ra. Po zsumowaniu głosów uwzględniając, że głosy 
oddane w każdej grupie mają taką samą wagę, ko-
misja wyłoniła ostatecznego patrona szkoły, którym 
został pan Włodzimierz Lubański.

Nasz patron, to najmłodszy w historii polskiego 
futbolu zawodnik powołany do kadry narodowej. 
Już jako szesnastolatek zagrał w biało-czerwonych 
barwach i w debiutanckim meczu zdobył bramkę. 
W 1972 roku W. Lubański został wybrany na kapita-
na olimpijskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej, 
a drużyna, której trenerem był Kazimierz Górski, 
zdobyła złoty medal. W 1978 roku 31-letni wówczas 
piłkarz otrzymał nagrodę Fair Play UNESCO. W 2003 
roku został uznany za najlepszego polskiego piłka-
rza 50-lecia UEFA, a w 2019 roku głosami kibiców 
Włodzimierz Lubański został wybrany do „Jedenast-
ki 100-lecia PZPN”. Obecnie pan Lubański mieszka 
w Belgii. •

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych
z Liceum z Klasami Mistrzostwa Sportowego

w Nowinach

• Włodzimierz Lubański.

Reprezentacja Słowacji trenowała w Nowinach
Pod koniec kwietnia kobieca reprezentacja Słowa-
cji w futsalu trenowała w gminie Nowiny przed 
kwalifikacją do EURO 2022. Piłkarki korzystały          
z zaplecza sportowego Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach, skąd później udały się na 
Litwę, gdzie zmierzyły się z drużynami z Litwy, Ser-
bii i Irlandii Północnej.

Ze słowacką reprezentacją w Nowinach spotkał się 
dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián 
Kromka, który przekazał im wsparcie i życzył wiele 
sukcesów. Jednocześnie dyrektor Instytutu Słowac-
kiego w Warszawie, Adrián Kromka przekazał słowa 
podziękowania wójtowi Sebastianowi Nowaczkie-
wiczowi za pomoc i współpracę podczas przygoto-
wań treningowych naszej reprezentacji.

• Reprezentacja Słowacji.
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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.

Wspomnienie o matce
Siedzę i myślę o mojej matce
Której już nie ma wśród nas
Nikt nie rozumiał mnie tak jak ona
Z mamą to był najlepszy czas

Ty byłaś matką wyjątkową
Przed złem zawsze chroniłaś mnie
Wtedy cię mamo nie rozumiałam
Dzisiaj już mamo rozumiem cię

Dzisiaj już wiem co znaczy matka
Bo sama nią zostałam
Kocham swe dzieci tak jak ty
Ty mi to mamo pokazałaś

Ale ty mamo odejść musiałaś
Tam gdzie zobaczyć cię nie zdołam
Tak wiele swoich łez wylałaś
A serce wciąż cię wołam

Dzisiaj już wiem co to kłopoty
Których wcześniej nie znałam
Przy tobie zawsze było bezpiecznie
Bo ciebie blisko miałam

Lecz ja wciąż czuję twoją obecność
Ja wiem ze ciągle chronisz mnie
Jesteś moim Aniołem stróżem
Choć ciebie nie ma czuję cię

Dziś mamo stoję nad twą mogiłą
Oczy mi zalewają łzy
Najukochańsza w moim życiu
Kochana mamo byłaś ty

Irena Kostrzewska

jest
taka miłość,

delikatna i wrażliwa,
która nigdy nie gaśnie.

miłość
w dotyku

i każdym milimetrze ciała.
jedna przez całe życie,

do nas należy
mamo.

Lidia Jędrocha-Kubicka

 Majówka
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

dla mamy
w głowie jak w szufladce
poukładane wspomnienia z dzieciństwa.
w niej twoje ciepło
i bajki czytane na glos.
są też melodie,
nucone przed zasypianiem.
wszystko wciśnięte w pamięć,
żeby się nie zapomniało.
jest jeszcze tęsknota
sama się tam włożyła. 

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Jak co roku, również i w tym istnieje możliwości 
ubiegania się o stypendium naukowe, sportowe 
przyznawane przez wójta gminy Nowiny.

Stypendium może być przyznawane uczniom szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych działających 
na terenie Gminy Nowiny (dotyczy uczniów klas IV-
-VII szkół podstawowych oraz uczniom wszystkich 
klas szkół ponadpodstawowych).

Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2021 
roku. Wnioski można składać do sekretariatów szkół 
bądź do Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.
 – Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki 
w nauce przysługuje uczniom, którzy w danym roku 
szkolnym spełnili następujące warunki:
a) w szkole podstawowej – uzyskali średnią ocen co 
najmniej 5,5;
b) w klasach szkół ponadpodstawowych – uzyskali 
średnią ocen co najmniej 5,1; lub
c) uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu, 

Stypendia wójta - informacja
olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz spo-
sobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olim-
piad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm. ) lub 
konkursu rekomendowanego lub objętego patrona-
tem Kuratora Oświaty bądź Ministra Edukacji Naro-
dowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim

Uwaga!
Do wniosków należy dołączyć kserokopie dokumen-
tów potwierdzających osiągnięcia ucznia np: kse-
rokopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń o uzy-
skanym w konkursie/olimpiadzie tytule laureata lub 
finalisty itp. potwierdzone za zgodność z orygina-
łem. Brak w/w dokumentów spowoduje odrzucenie 
wniosku ze względów formalnych. •

Justyna Skrzypczyk

Co słychać w placówkach edukacyjnych?
Rok u Sówek z Kowali
W ciągu mijającego roku szkolnego grupie ,Sówki 
z przedszkola w Kowali wzięła udział aż w sześciu  
projektach: ,,Z kulturą mi do twarzy", ,,Zabawa 
sztuką", ,,Mały Miś w świecie emocji", ,,Idź ty, lepiej 
koziołeczku, szukać swego Pacanowa", ,,Kreatywny 
Przedszkolak – Kreatywne Dziecko", ,,I learn and 
play in tarure" (e-Twinning) poprzez zabawę ucząć 
się i rozwijając. 

W projekcie „Zabawa sztuką” dzieci poszukiwały 
własnych talentów do odkrycia. Przedszkolaki wy-
konały konstrukcje z klocków nawiązujące do dzieł 
Pieta Mondriana, wybrały się do „GALERII SZTUKI" 
zorganizowanej w sali, oglądając twórczość wspa-

niałych artystów takich jak Wassily Kandinsky, Paul 
Cezanne, Giuseppe Arcimboldo, Paul Klee, Salvador 
Dali. 

Jeżeli miałybyśmy opisać projekt w jednym zdaniu 
to byłoby ono takie: „Dzieci uczą się poprzez sztukę 
i piękno otaczającego nas świata”. Zdecydowałyśmy 
się na takie sformułowanie, ponieważ przez sztukę 
możemy w łatwy sposób pokazać naszym małym 
pociechą świat i jego tajniki oraz kształtować cha-
rakter w sposób wrażliwy oraz uczyć otwartości 
umysłu na doznania, które oferuje nam środowisko.
Z kolei w projekcie „Idź Ty lepiej, koziołeczku, szu-
kać swego Pacanowa” dzieci poznawały autorów 
książek, zorganizowły kącik Koziołka Matołka, po-
znawały nasz kraj i regionalizmy. 

• Kreatywny przedszkolak.

• Mały Miś w świecie emocji.
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W projekcie ,,Z KULTURĄ MI DO TWARZY" poznawa-
ły instrumenty muzyczne ich wygląd oraz brzmienie 
(w tym wiolonczeli i ukulele), zorganizowały koncert 
kolęd dla rodziców oraz występ z okazji „Dnia bab-
ci i dziadka”, wzięły udział w warsztatach ludowych 
oraz przygotowały regionalne tańce i pieśni. Z okazji 
świąt Wielkanocnych wykonaliśmy przepiękne pal-
my. Następnie przyszedł czas na wycieczkę po stoli-
cy naszego województwa, poznaliśmy historię Kielc, 
herb oraz  jakie najpiękniejsze miejsca do zwiedza-
nia przez turystów. Poznaliśmy rodzaje haftu z na-
szego regionu i rozróżnialiśmy go wśród innych.
Dzięki udziale w projekcie ,,Z kulturą mi do twa-
rzy" stwarzałyśmy sytuacje edukacyjne budujące 
wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, 
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: 
mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, mu-
zyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
W pozostałych projektach dzieci uczyły się kreatyw-
ności oraz radzenia sobie z emocjami. Uzupełnie-
niem zajęć była nauka języka angielskiego (eTwin-
ning).

Anna Bukowska

Ogólnopolski „Test wiedzy SKO”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach wzięli 
udział w ogólnopolskim „Teście wiedzy SKO”.  Test 
miał formę elektroniczną i składał się z 10 pytań za-
m k n i ę t yc h ,  d o t yc z ą c yc h  te m at y k i  zw i ą za n e j
z przedsiębiorczością, oszczędzaniem, ekologią, 
niemarnowaniem żywności, zdrowym odżywia-
niem oraz cyberbezpieczeństwem. Pytania testo-
we zostały opracowane na podstawie specjalnie 
utworzonego sylabusa. Uczniowie, przygotowując 
się do testu, korzystali z materiałów edukacyjnych 
SKO. Uczestnicy, którzy odpowiedzieli prawidłowo                           
na minimum 7 z 10 pytań otrzymali dyplom „Mi-
strza wiedzy SKO”. Takim tytułem może pochwalić 
się 29 uczniów naszej szkoły.

Mistrzowie wiedzy SKO ze Szkoły Podstawowej          
w Nowinach:
Klasy II – III: Katarzyna Kusion, Krzysztof Radlica, 
Alicja Kasza, Oliwia Konopacka, Eryk Januszek, Ja-
kub Sennik, Julia Sularz, Jakub Ochab, Aleksander 
Sabat, Małgorzata Wawrzycka, Laura Kasprzycka, 
Agata Szymoniak, Tymon Dańczuk, Zuzanna Moż-
dżeń, Maksymilian Możdżeń, Ignacy Wróblewski, 
Michał Zieliński, Karolina Grojec, Mikołaj Kaczmar-
czyk, Kacper Poros.
Klasy IV-VI: Zuzanna Gręda, Jan Nowaczkiewicz, Ja-
kub Dąbek, Hanna Dańczuk, Luiza Konopacka, Karol 
Orawiecki, Magdalena Sularz, Natan Wójcik, Wiktor 
Januszek.

Opiekun SKO: Robert Jedynak

Wycieczka klasy szóstej na Święty Krzyż
W dniu 28 maja 2021 roku klasa szósta ZPO w Bole-
chowicach wybrała się na wycieczkę na Święty Krzyż. 
Po dojechaniu busem do Nowej Słupi udaliśmy się 
pieszo Szlakiem Królewskim (około 3 km marszu) 
w kierunku Łysej Góry. Po dotarciu na szczyt (595 
m.n.p.m) zostaliśmy przywitani przez przewodnika 

– ojca benedyktyna z opactwa na Świętym Krzyżu, 
od którego dowiedzieliśmy się  wielu ciekawych 
informacji na temat tego pięknego miejsca, zwie-
dziliśmy Bazylikę, udaliśmy się na Wieżę Widokową  
która znajduję się 35 metrów od poziomu dziedziń-
ca. Nie zabrakło również czasu na lody i pamiątki. 
Nie wszystkie atrakcje mogliśmy zobaczyć z powodu 
trwającego remontu.  Na koniec wizyty udaliśmy się 
na taras widokowy gdzie przy pięknej pogodzie po-
dziwialiśmy widoki na  Gołoborze.

To była bardzo ciekawa i aktywna wycieczka spę-
dzona w miłej atmosferze.
Dziękuję wszystkim uczniom  za udział i wzorowe 
zachowanie na szlaku oraz Panu Maćkowi za pomoc 
w organizacji wycieczki.

Wychowawca
Michał Ziernik

Dzień Ziemi
22 kwietnia Dzień Matki Ziemi, w tym roku pod 
hasłem Przywróćmy naszą Ziemię. W tym dniu 
uczniowie klasy 4 i 5 wzięli udział w webmina-
rach online oraz wirtualnych warsztatach zorgani-
zowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej                             
w ramach Festiwalu Razem dla Klimatu. Webinaria 
„O odpowiedzialności za planetę czyli Zero Waste 
w szkole" oraz „Gotuję - nie marnuję" były moty-
wem przewodnim. Natomiast uczniowie klasy 7 i 8 
wzięli udział w webinarium i warsztatach zorgani-
zowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska           
w ramach Lekcji z klimatem, na temat problemu 
marnowania żywnosci oraz zmian klimatu i działań 
na rzecz jego ochrony.

ZPO w Bolechowicach

• Wycieczka na Święty Krzyż.
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Wybory uzupełniające 2021
Informujemy, że, zgodnie z Zarządzeniem                               
nr 52/2021 Wojewody Świętokrzyskiego wybory 
uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wybor-
czym nr 11 odbędą się w dniu 13 czerwca 2021 r.

Dotychczasowe działania związane z wyborami, 
takie jak: powołanie Gminnej Komisji Wyborczej 
oraz Obwodowej Komisji Wyborczej, zarejestrowa-
nie 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 mie-
ści się: - Urząd Gminy Nowiny ul. Białe Zagłębie 25.
Głosowanie odbędzie się 13 czerwca 2021 r. w Szko-
le Podstawowej w Nowinach.
 Do dnia 8 czerwca 2021 r. można zgłaszać Komi-
sarzowi Wyborczemu w Kielcach zamiar głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców podlegają-
cych w dniu głosowania obowiązkowej kwarantan-
nie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 11 
czerwca 2021 r. o godz. 24.00 nastąpi zakończenie 
kampanii wyborczej, a 12 czerwca  2021 r.−przeka-
zanie przewodniczącemu obwodowej komisji wy-
borczej spisu wyborców.

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

Gminna Komisja Wyborcza w Nowinach

gotówki, dokonania przelewu czy wzięcia po-
życzki.

• Policja nigdy nie prosi telefonicznie o pomoc       
w schwytaniu przestępców.

• Nie należy przekazywać pieniędzy osobom, któ-
rych się nie zna, nawet jeżeli twierdzą, że są 
znajomymi członków rodziny, lekarzami lub po-
licjantami.

• Kiedy dzwoni osoba podająca się za policjanta, 
członka rodziny, lekarza lub przedstawiciela in-
nej instytucji i domaga się pieniędzy, należy się 
rozłączyć, a następnie zadzwonić na numer alar-
mowy 112 lub skontaktować się z najbliższym 
członkiem rodziny, informując o całej sytuacji.

• Fałszywi policjanci często straszą swoje ofiary 
sankcjami karnymi za brak współpracy – jeże-
li już rozmowa zostanie podjęta, nie działajmy 
pod presją czasu, nie dajmy się ze zastraszyć.

• Jeśli osobiście pojawi się w miejscu naszego za-
mieszkania nieumundurowany policjant, zażą-
dajmy okazania legitymacji i potwierdźmy jego 
dane dzwoniąc na numer alarmowy 112.

• 
Zwracam się takie z apelem do osób młodych - in-
formujcie Waszych rodziców i dziadków o tym. że 
są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życz-
liwość. Poinstruujcie najbliższych, jak zachować się 
w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą 
o przekazanie pieniędzy. Pamiętajmy, że często od 
nas samych, od naszej rozwagi i przezorności zależy 
nasze bezpieczeństwo. •

nadinsp. dr Jarosław Kaleta

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z pan-
demią COVID-19, świętokrzyska Policja w dalszym 
ciągu odnotowuje wzmożoną aktywność przestęp-
ców dokonujących oszustw na osobach starszych. 
W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści podszywają 
się pod policjantów, najbliższych członków rodziny, 
a w ostatnim czasie nawet pod lekarzy. Przestępcy 
zazwyczaj w sposób losowy wybierają swoje ofiary, 
najczęściej kontaktują się telefonicznie i namawia-
ją seniorów do udziału w zasadzce na przestępców 
lub też przed stawiają jedną z kilku nieprawdziwych 
historii, np. o zagrożonych pieniądzach na koncie 
bankowym, udziale bliskiej osoby w wypadku samo-
chodowym, prowadzonym postępowaniu przeciwko 
listonoszowi, który wypłaca emerytury posługując 
się podrobionymi banknotami lub też wyłudzają 
pieniądze na szczepionki, które rzekomo mają ura-
tować życie najbliższym.

Zwykle w tym momencie oszuści proszą o przekaza-
nie pieniędzy, dokonanie przelewu, a czasem wręcz 
zachęcają seniorów do wzięcia pożyczki. Zdarzają 
się przypadki, że osoby starsze wyrzucają swoje pie-
niądze przez okno lub wrzucają je do kosza na śmie-
ci skąd odbierają je przestępcy. Wszystko to dzieje 
się za namową oszustów pod presją czasu i towarzy-
szących emocji.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo apeluję o czuj-
ność i rozwagę. Pamiętajmy:

• Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pienię-
dzy, nigdy nie dzwonią z żądaniem przekazania 

Policja ostrzega
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ZARZĄDZENIE Nr 52/2021 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 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 i 1299) 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

     „§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę – 13 czerwca 2021 r.”; 

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

do 8 czerwca 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 

11 czerwca 2021 r. o godz. 2400 − zakończenie kampanii wyborczej 
12 czerwca 2021 r. − przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu 

wyborców 
13 czerwca 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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tel.: 608 541 020  (środy-piątki, godz. 8.00-18.00)

Przychodnia Nowiny SPZOZ
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32, tel.: 41 3475600

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRANSMED
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32 (wejście do strony
posterunku Policji),
tel.: 798791295 (od godz. 12:00)

Poradnia Lekarza POZ
Nowiny, ul. Zakładowa 3,
tel.: 413466516

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRANSMED
Nowiny, ul. Gimnazjalna 1,

P U N K T Y  S Z C Z E P I E Ń
P R Z E C I W  C O V I D - 1 9

G M I N A  N O W I N Y

Osoby zainteresowane szczepieniem prosimy o kontakt z w/w punktami
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