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Niech wraz ze zmartwychwstaniem serca wypełni nowa nadzieja,Niech wraz ze zmartwychwstaniem serca wypełni nowa nadzieja,Niech wraz ze zmartwychwstaniem serca wypełni nowa nadzieja,
a symbol boskiego odrodzenia będzie naszym odrodzeniem duchowym.a symbol boskiego odrodzenia będzie naszym odrodzeniem duchowym.a symbol boskiego odrodzenia będzie naszym odrodzeniem duchowym.

I choć świat odwrócił się do góry nogami,I choć świat odwrócił się do góry nogami,I choć świat odwrócił się do góry nogami,
cierpliwie czekajmy, by razem sięgnąć po spokój.cierpliwie czekajmy, by razem sięgnąć po spokój.cierpliwie czekajmy, by razem sięgnąć po spokój.

Wytrwałości i wiary w to, że wejdziemy w inne, piękne, lepsze jutro.Wytrwałości i wiary w to, że wejdziemy w inne, piękne, lepsze jutro.Wytrwałości i wiary w to, że wejdziemy w inne, piękne, lepsze jutro.
Mądrości, siły i pozytywnego myślenia. Dobra, prawdy, życzliwych spojrzeń.Mądrości, siły i pozytywnego myślenia. Dobra, prawdy, życzliwych spojrzeń.Mądrości, siły i pozytywnego myślenia. Dobra, prawdy, życzliwych spojrzeń.

Z ufnością patrzmy w przyszłość i w sens naszego, ziemskiego życia.Z ufnością patrzmy w przyszłość i w sens naszego, ziemskiego życia.Z ufnością patrzmy w przyszłość i w sens naszego, ziemskiego życia.
Szybkiego powrotu do tak niedocenionej normalności.Szybkiego powrotu do tak niedocenionej normalności.Szybkiego powrotu do tak niedocenionej normalności.

Czas, by ją sobie przypomnieć.Czas, by ją sobie przypomnieć.Czas, by ją sobie przypomnieć.
Wielkiej świątecznej radości, domowego ciepła, wszelkich spełnieńWielkiej świątecznej radości, domowego ciepła, wszelkich spełnieńWielkiej świątecznej radości, domowego ciepła, wszelkich spełnień

i mnóstwo wiosennego słońca.i mnóstwo wiosennego słońca.i mnóstwo wiosennego słońca.

                  Wójt Gminy Nowiny                                   Przewodniczący Rady Gminy
              Sebastian Nowaczkiewicz                                            Zbigniew Pyk

Wesołego Alleluja!
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powiedz, co jest dla Ciebie ważne

przedstaw swój pomysł

weź udział w projekcie i spełnij swoje marzenia

Skład i druk:
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Szanowni Państwo!

 Nadchodzą święta, czas zadumy i refleksji. W tym roku po raz kolejny będą one wyjątkowe,                 
ze względu na panującą pandemię nie spotkamy się tłumnie przy wielkanocnych stołach, nie poświęcimy 
razem pokarmów w kościołach. „Świat wywrócił się dookoła”, jednak miejmy nadzieję, że już wkrótce 
nastaną lepsze czasy i znów będziemy mogli cieszyć się swoją obecnością. A, póki co, dbajmy o siebie                       
i podejmujmy działania, by zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem.

Nie rezygnujmy jednak z aktywności, zwłaszcza tej na świeżym powietrzu. Lada dzień ociepli się, więc bę-
dzie można korzystać z placów zabaw, których w naszej gminie jest niemało, o czym możecie się przekonać, 
czytając ten numer Głosu Nowin.

Ze swojej strony zachęcam do wypełnienia ankiety komunikacyjnej – tylko dzięki Państwa aktywności bę-
dziemy mogli rozwijać gminną komunikację w oparciu o realne potrzeby mieszkańców.

Wraz Panią Lidią Jędrochą-Kubicką, autorką świątecznych życzeń wyrażam nadzieję, że święta Wielkiej 
Nocy spędzicie Państwo w domowym cieple, radości, spełniając marzenia i w blasku wiosennego słońca.
Wszystkiego dobrego!

wójt gminy Nowiny
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Rusza kolejny etap budowy drogi w Bolechowicach
Przed nami kolejny etap przebudowy drogi w Bo-
lechowicach.  Rusza wyczekiwana przez mieszkań-
ców inwestycja.

Od samego początku realizacja wielomilionowej 
inwestycji w Bolechowicach była problematycz-
na. – Najpierw przez wiele lat ciągnęły się sprawy 
formalno-prawne z nią związane, później radni po-
przedniej kadencji będący w opozycji do wójta za-
blokowali jej realizację, a z wykonaniem ostatnie-
go etapu musieliśmy wstrzymać się rok ze względu 
konieczność uregulowania spraw własnościowych. 
Na szczęście jesteśmy na ostatniej prostej i lada 
dzień rozpoczniemy kolejny etap budowy – mówi 
Zbigniew Jantura, sołtys Bolechowic.

Przypomnijmy, budowa drogi w Bolechowicach 
trwa od 2018 r. Wykonano już kanalizację deszczo-
wą oraz przebudowano konstrukcję drogi na od-
cinku od Panek w Chęcinach do drogi powiatowej                           
w Bolechowicach. W ramach tego etapu wybudo-
wano nawierzchnię z kostki betonowej, zjazdy indy-
widualne i chodniki na dojściach do furtek.

W ramach zawartej właśnie umowy wykonawca 
opracuje koncepcję oraz dokumentację projektową 
przebudowy drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 
do połączenia z drogą wybudowaną w we wcze-
śniejszym etapie inwestycji oraz wykona roboty bu-
dowlane wraz z niezbędną infrastrukturą towarzy-
szącą od na odcinku od mostu w Bolechowicach do 
firmy Jadar i połączenie z drogą wybudowaną we 
wcześniejszych latach. Termin realizacji zadania to 
koniec marca 2023 r.

– To bardzo ważna dla nas inwestycja. Droga służy 
wszystkim mieszkańcom Bolechowic i sąsiadujących 
miejscowości do codziennego przemieszczania się. 
Chcemy zapewnić im komfort i bezpieczeństwo po-
ruszania – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Na realizację rozpoczętej właśnie inwestycji gmina 
przeznaczy 2,1 mln zł, a wraz z wykonanymi wcze-
śniej pracami – ponad 5 mln zł. – Na zakończenie 
czeka nas jeszcze wykonanie odcinka od mostu do 
drogi wojewódzkiej. Jeśli tylko finanse pozwolą, 
rozpoczniemy budowę w 2023 r. – mówi wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.  •

Marta Sowińska

• Na budowę drogi gmina wyda w sumie ponad 5 mln zł.

Trwają prace na ulicy Marmurowej w Szewcach
W okresie zimowym zostały przeprowadzone pra-
ce związane z wykonaniem konstrukcji przepustu 
na cieku wodnym. Ponadto we współpracy z Nad-
leśnictwem Kielce przeprowadzono wycinkę drzew 
i oczyszczenie z karpin. W chwili obecnej trwają 
prace związane z budową odwodnienia w postaci 
drenażu oraz wykonywane są warstwy podbudowy 
konstrukcji.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Jak 
informuje Kierownik Budowy Rafał Majchrzyk  za-
awansowanie robót umożliwi zakończenie robót 
budowlanych na koniec czerwca 2021. Planowany 
termin oddania do użytkowania określono umow-
nie na 27.08.2021 r. 
Przypomnijmy że inwestycja realizowana jest w sys-
temie zaprojektuj i wybuduj przez firmę TRASBUD 
Budownictwo ze Strawczyna za kwotę 2.479.179,36 
zł (brutto) z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 1.075.000,00 zł. •

Tomasz Bucki

• Latem ulica Marmurowa będzie przejezdna.
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Bawmy się!
Lada dzień nadejdzie wiosna i na placach zabaw 
pojawią się dzieci, by radośnie bawić się od rana 
do nocy. A, trzeba przyznać, w gminie Nowiny 
mają gdzie to robić, bowiem place zabaw znajdują 
się   w każdym sołectwie. Od 2015 r. na ich budowę 
i modernizację gmina przeznaczyła niebagatelna 
kwotę ponad 3 milionów złotych. Poniżej prezen-
tujemy zestawienie miejsc, w których można ba-
wić się w naszej gminie. 

Plac zabaw w Nowinach
Plac zabaw zlokalizowany jest przy Przedszkolu Sa-
morządowym w Nowinach.

W 2017r. powstał projekt modernizacji przestarza-
łego placu zabaw. Wymianę urządzeń rozpoczęto
w 2018 r., kiedy to wykonano montaż zestawu typu 
sieć rybacka wraz z nawierzchnią. W roku 2019 
przeprowadzono II etap modernizacji, wówczas wy-
konano montaż urządzeń tj.: piaskownica sześcio-
kątna zadaszona,  kiwak na sprężynie auto, kiwak na 
sprężynie podwójny konik, kiwak na sprężynie tuba, 
huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa podwójna - 
bocianie gniazdo + huśtawka podwójna z siedziska-
mi z gumy, karuzela czteroosobowa, zestaw kopal-
nia piasku oraz zjazd na linie, łącznie z wykonaniem 
nawierzchni w strefach bezpieczeństwa urządzeń. 
Pod koniec roku  2020 zamontowano urządzenia 
przy przedszkolu tj.  piaskownicę sześciokątną za-
daszoną, kiwak na sprężynie kurka, domek wiejski z 
wyposażeniem, zjeżdżalnia, ławka dla dzieci, tablica 
rysunkowa podwójna.
Dotychczasowa modernizacja placu zabaw koszto-
wała 246 tys. zł.

Siłownia zewnętrzna w Nowinach
Siłownia powstała w październiku 2014 r. Zamon-
towano urządzenia siłowni zewnętrznej tj. wioślarz 
wolnostojący, wyciskanie siedząc i wyciąg górny, 
orbitrek, drabinka i podciąg nóg na pylonie, bie-
gacz, koła tai chi podwójne, prasa nożna podwójna, 

twister podwójny, wahadło podwójne, ławka i pro-
stownik pleców. 

Pod koniec 2017r. została wykonana nawierzchnia 
tartanowa pod istniejącymi urządzeniami siłowni 
zewnętrznej, a następnie w maju 2018 r. zostało za-
montowane ogrodzenie panelowe siłowni.
Natomiast pod koniec 2018 roku na terenie siłow-
ni zostało również zamontowane urządzenie street 
workout z nawierzchnią piaskową.
W 2019 roku dostarczono i  zamontowano urządze-
nia siłowni zewnętrznej tj. rowerek i ławkę z peda-
łami. 
Na siłownię zewnętrzną w Nowinach wydatkowano 
100 tys. zł.

Miasteczko ruchu drogowego w Nowinach
W 2016r. powstała dokumentacja projektowa bu-
dowy miasteczka ruchu drogowego, a w 2017 r. roz-
poczęto jego budowę.

Pod koniec roku 2017 przy miasteczku ruchu dro-
gowego, została również wybudowana drewniana 
altana z grillowiskiem. Jest tutaj wszystko, o czym 

• Plac zabaw w Nowinach.

• Siłownia w Nowinach.

• Miasteczko ruchu drogowego.
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może marzyć mały rowerzysta – drogi, chodniki, 
skrzyżowania, a nawet tory kolejowe. Na uliczkach 
znajdują się znaki drogowe, dzięki którym moż-
na nauczyć się zasad ruchu drogowego. Całkowity 
koszt tej inwestycji wyniósł 585 tys. zł.

Plac zabaw w Zagrodach
Na przełomie  2016 r. i 2017 r.  powstała doku-
mentacja projektowo-kosztorysowa budowy placu 
zabaw zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej 
DW762. 
Realizacja budowy miała miejsce w 2018 r. W ra-
mach umowy wykonano ukształtowanie terenu, 
chodniki z kostki brukowej, schody terenowe, ogro-
dzenie z paneli metalowych, zamontowano altankę 
drewnianą, oraz urządzenia zabawowe z nawierzch-
niami piaskowymi tj.: zestaw zabawowy wielofunk-
cyjny, linarium widokowe, huśtawka podwójna, 
karuzela tarczowa, zjazd na linie 20m, a także huś-
tawka wagowa, piaskownica sześcioboczna, kiwak 
na sprężynie - 2 szt., kiwak na przegubach tuba, 
huśtawka „bocianie gniazdo”, platforma do balan-
sowania, ścianka wspinaczkowa, tablica rysunko-
wa, stół do ping-ponga, stół do gier planszowych, 
a także kosze na śmieci, ławki bez oparcia, ławki                  
z oparciem.

W 2019 r. na placu zabaw zamontowano urządze-
nia siłowni zewnętrznej tj.  twister + wahadło na 
pylonie, wioślarz + kołowrotek ręczny na pylonie, 
oraz  orbitrek + rower na pylonie. Również w 2019 
r utwardzono teren przy placu zabaw, dzięki temu 
powstał parking.
Wartość inwestycji wyniosła 600 tys. zł.

Plac zbaw przy ulicy Perłowej w Nowinach
Plac zabaw został  częściowo zmodernizowany 
w 2020 r. Zamontowano urządzenie linowe z na-
wierzchnią piaskową, huśtawkę podwójną: desecz-
ka i bocianie gniazdo z nawierzchnią z mat przero-
stowych gumowych. Wartość inwestycji wyniosła 
41 tys. zł.

Plac zabaw w Słowiku, ul. Markowizna
Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw 
sporządzona została w 2017 r. 
Realizację projektu rozpoczęto w 2017 r. przez za-
montowanie na terenie działki 25/26 urządzeń si-
łowni zewnętrznej tj. prostownik pleców /pylon/ 
stepper, prasa nożna /pylon/ wioślarz, wyciskanie 
siedząc /pylon/ wyciąg górny, biegacz /pylon/ orbi-
trek, wahadło /pylon/ twister. 

W 2019 roku na działce przy ul. Markowizna powstał 
plac zabaw, na który zamontowano urządzenia za-
bawowe z tj. huśtawka podwójna  z siedziskami         
z gumy, karuzela tarczowa z czterema siedziskami, 
huśtawka wagowa, piaskownica sześcioboczna, ki-
wak na sprężynie, linarium widokowe, zestaw zaba-
wowy wielofunkcyjny, zamontowano również ławki 
z oparciem, ławki bez oparcia, stojaki na rowery, ko-
sze na śmieci, tablice informacyjne, a także boisko 
rekreacyjne 15 x 26m z nawierzchnią poliuretano-
wą i piłkochwytami.  Plac zabaw został ogrodzony.
W 2020 roku została zbudowana altana drewniana 
zadaszona, wyposażona w stoły i ławy.
Wartość inwestycji wyniosła 432 tys. zł.

• Plac zabaw w Zagrodach.

• Plac zabaw przy ulicy Perłowej.

• Plac zabaw w Słowiku.
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Plac zabaw w Sitkówce przy blokach nr 33 i nr 38
Projekt placu zabaw wykonano w 2015 r. W tym sa-
mym roku zamontowano urządzenia tj. huśtawka 
podwójna, huśtawka wagowa, karuzela krzyżowa, 
piaskownica, kaczka na sprężynie, konik na spręży-
nie, oraz kosze na śmieci, ławki, tablicę informacyj-
ną. Plac zabaw ogrodzono.
W 2017 r. na placu zabaw zamontowano zjeżdżalnię 
ze ślizgiem metalowym.
Kolejny montaż urządzeń zabawowych miał miejsce 
w 2018 roku, kiedy zamontowano linarium stożko-
we wraz z wykonaniem nawierzchni piaskowej.
W roku 2020 zamontowało huśtawkę pojedynczą 
„bocianie gniazdo”.

W sąsiedztwie placu zabaw zlokalizowana jest rów-
nież siłownia zewnętrzna. Urządzenia typu wioślarz 
na słupie, wyciąg górny na słupie, oraz orbitrek na 
słupie, zostały zamontowane w roku 2018.
Przy blokach znajduje się również boisko wielofunk-
cyjne zmodernizowane w 2017 roku, przez wyko-
nanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz           
z montażem bramek do piłki ręcznej oraz wymianą 
uszkodzonych elementów ogrodzenia. Przy boisku 
w 2020 r. zmontowano dwa stojaki rowerowe. Wte-
dy też zmodernizowano również altanę zlokalizo-
waną na terenie bloków 33 i 38. Wykonano dojścia 
do altany z kostki brukowej, zamontowano ławy, 
stoły i donice.
Łączna wartość nakładów wyniosła 156 tys. zł.

Plac zabaw w Woli Murowanej
Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw 
sporządzona została w 2017 r.
Realizacja projektu rozpoczęto w 2017 r. przez za-
montowanie na terenie działki urządzeń siłowni 
zewnętrznej tj.  ławka i prostownik pleców, prasa 
nożna, zestaw wyciąg górny i wyciskanie siedząc, 
biegacz,  jeździec, twister i wahadło, poligon alfa.  
Montaż przeprowadzono na zlecenie fundatora fir-
mę Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o. Kopalnia 
Dolomitu Radkowice.
W  czerwcu 2018 r. na terenie placu zabaw powsta-
ło boisko wielofunkcyjne, o nawierzchni tartanowej 
z piłkochwytami, bramkami do piłki nożnej, koszami 

do koszykówki i zestawem do siatkówki, wykonane 
na zlecenie fundatora firmę Lafarge Kruszywa i Be-
ton Sp. z o. o. Kopalnia Dolomitu Radkowice.
We wrześniu 2018 r. przeprowadzono budowę drogi 
dojazdowej i ogrodzenia placu zabaw.

W 2019 roku na działce w Woli Murowanej powstał 
plac zabaw, na którym wykonano zagospodarowa-
nie i ukształtowanie terenu,  zamontowano urzą-
dzenia tj. piramida wspinaczkowa, zestaw zabawo-
wy wielofunkcyjny, huśtawka wagowa, huśtawka 
bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, karuzela 
tarczowa, piaskownica sześcioboczna, kiwak na 
sprężynie, kiwak  na przegubach tuba oraz zamon-
towano tablice informacyjne, kosze na śmieci, ław-
ki z oparciem, ławki bez oparcia, stojaki na rowery,                               
a także wybudowano wiatę nieobudowaną z drew-
na litego, ze stołem i ławami.
W 2020 roku  na terenie palcu zabaw została za-
montowana kamera z zestawem solarnym do moni-
torowania terenu.

Nakłady poniesione przez gminę Nowiny wyniosły 
572 tys. zł.

Plac zabaw na Osiedlu Pod Lasem
Pierwsze urządzenia palcu zabaw zamontowano      

• Plac zabaw w Sitkówce.

• Siłownia została ufundowana przez Lafarge Kruszywa i Beton.

• Plac zabaw w Woli Murowanej.

GAZETKA GŁOS styczeń 2021 makieta.indd   7GAZETKA GŁOS styczeń 2021 makieta.indd   7 24.03.2021   11:36:0424.03.2021   11:36:04



GŁOS NOWIN  • MARZEC 2021 

8

Ograniczamy skutki niepełnosprawności
W Powiatowym Centrum Usług Medycznych              
w Kielcach osoby niepełnosprawne będą mogły 
korzystać z bezpłatnej rehabilitacji. Od 2007 roku 
Centrum, we współpracy z gminami realizuje pro-
gram pod nazwą „Powiat kielecki przyjazny dla 
mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełno-
sprawności”.

Program skierowany jest do osób z niepełnospraw-
nościami posiadających orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności. Ma na celu umożliwienie tym 
osobom szybszego powrotu do zdrowia, aktywności 
fizycznej i zawodowej. By ułatwić osobom z niepeł-
nosprawnościami realizację tych celów  zakupiono 
m.in. wysokospecjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny 
i samochód przystosowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych.
W ramach projektu wykonywane są badania                  

w kierunku osteoporozy czy zabiegi rehabilitacyjne. 
Można skorzystać także z bezpłatnej wypożyczalni 
sprzętu medycznego do rehabilitacji w warunkach 
domowych.
Istotne jest, że uczestnicy programu dowożeni są na 
zabiegi przez biorące udział w programie gminy lub 
środkiem transportu PCUM. W tym roku do progra-
mu zgłosiły się gminy: Nowa Słupia, Masłów, Raków, 
Chęciny, Bodzentyn, Nowiny, Miedziana Góra, Gór-
no, Zagnańsk oraz miasto Kielce, które dofinanso-
wują zadanie zapewniając transport swoim miesz-
kańcom.
Łącznie w 2020 roku z programu skorzystało 185 
osób, udzielono 8 007 zabiegów z zakresu rehabili-
tacji ruchowej, fizjoterapii i masażu. Wykonano też 
11 badań densytometrycznych. •

Marta Sowińska

w 2010 r., w tym m.in. huśtawkę pojedynczą, huś-
tawkę podwójną, bramki metalowe z siatką, zestaw 
ze ślizgiem, zjeżdżalnia wysoka, bujak konik, bujak 
słonik, a następnie w 2011 r ściankę wspinaczkową 
Wybudowano również altanę zadaszoną w  roku.

W 2016 r. dostawę i montaż urządzenia siłowni ze-
wnętrznej tj. biegacz i orbitrek na pylonie. W 2017 
r. zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej tj. 
wioślarz + wyciąg górny na pylonie. W tym samym 
roku wykonano fragment ogrodzenia z wikliny.        
W 2019 r. powstał projekt budowlany moderniza-
cji palcu zabaw. W 2020 r. projekt został częściowo 
zrealizowany. Zamontowane zostały urządzenia za-
bawowe tj. naziemny park linowy, podniebna de-
skorolka, huśtawka podwójna deseczka+ bocianie 
gniazdo, zjeżdżalnia duża,  oraz ławki z oparciem        
i tablica informacyjna.
Łączne nakłady gminy Nowiny od 2016 r. wyniosły  
87 tys. zł.

Plac zabaw w Szewcach przy ul. Dewońskiej
W 2018 r. powstał projekt modernizacji placu za-
baw. Wtedy zamontowano zestaw zabawowy dla 
dzieci młodszych. W 2019 r. zamontowano urządze-
nia zabawowe tj. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, 
piaskownica drewniana, huśtawka wahadłowa, huś-
tawka wagowa, karuzela, piaskownica kwadratowa, 
huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwój-
na, kiwak „kogut”, karuzela tarczowa z siedziskiem, 
ławka „żółwik”, stolik okrągły z zadaszeniem. Wyko-
nano również wylewną nawierzchnię z poliuretanu.
W sąsiedztwie placu zabaw znajduje się siłownia ze-
wnętrzna. W 2015 zamontowano biegacz, orbitrek, 
steper -twister, jeździec, narciarz, wioślarz, masa-
żer pleców i talii, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, 
prasa nożna podwójna, wraz z ogrodzeniem, tablicą 
informacyjną, ławkami i koszami na śmieci. 

W 2019 roku została wykonana również moderni-
zacja nawierzchni poliuretanowej na boisku zlokali-
zowanym przy siłowni zewnętrznej. Łączne nakłady 
wyniosły 300 tys. zł. • 

Agnieszka Paszkowska

• Plac zabaw na Osiedlu Pod Lasem.

• Plac zabaw w Szewcach.
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Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Bry-
tyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba 
nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych 
znacząco rośnie. Dlatego, w trosce o zdrowie i ży-
cie obywateli, podjęliśmy decyzję o wprowadze-
niu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej 
Polsce. Dodatkowo rekomendujemy pracę zdalną 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasady wpro-
wadzone zostaną od soboty, 20 marca. Obowiązy-
wać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres 
Świąt Wielkanocnych.

Zasady bezpieczeństwa we wszystkich wojewódz-
twach
Decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspól-
nie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia pu-
blicznego, wirusologami i epidemiologami. Aby 
zmniejszyć tempo rozwoju COVID-19, musimy ogra-
niczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa      
w walce z koronawirusem.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą 
obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją 
działalność muszą zawiesić:
• hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, 

a także noclegi świadczone w ramach podróży 
służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz 
z wymaganym potwierdzeniem odbywania po-
dróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

• galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów 
spożywczych, aptek i drogerii, salonów praso-
wych, księgarni, sklepów zoologicznych i z arty-
kułami budowlanymi. W galeriach handlowych 
nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjer-
skie, optyczne, bankowe, pralnie;

• teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jed-
nak organizacja prób i ćwiczeń, a także wyda-
rzeń online);

• kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również do-
mów i ośrodków kultury);

• baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wy-
konujących działalność leczniczą i dla członków 
kadry narodowej);

• sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudza-
jące, kasyna;

• stoki narciarskie;
• kluby fitness i siłownie;
• obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na 

potrzeby sportu zawodowego i bez udziału pu-
bliczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy 
uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 
– będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy 
także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe.

W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo
Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ogra-
niczenia naszej aktywności społecznej – niestety 
także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy 
wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być 
odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy            
w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów 
wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentual-
ne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny 
czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie    
i swoją rodzinę.
Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, 
noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomiesz-
czeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich 
o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, 
która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą 
zarażoną. •

źródło: www.gov.pl

Rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę

DRODZY RODZICE

Bardzo prosimy o zgłaszanie się do obowiązkowych szczepień

dzieci i młodzieży urodzonych w rocznikach:

 

2003

2008

2012

2016
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Budki dla jerzyków z Sitkówki

• Budki dla jerzyków.

Profilaktyka zdrowotna w gminie Nowiny
Gmina Nowiny rozpoczęła realizację profilaktycz-
nej polityki zdrowotnej na lata 2021 – 2025.  Po-
lega ona na możliwości bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych. Są one poprzedzone lekarskim 
badaniem kwalifikującym oraz kwalifikacją przez 
pielęgniarkę w Przychodni Nowiny SPZOZ.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kam-
pania informacyjno-edukacyjna w mediach lokal-
nych i na stronie internetowej oraz wykłady on-line 
obejmujące tematykę związaną z profilaktyką, le-
czeniem i zasadnością szczepień.

Zachęcamy do korzystania ze szczepień przeciw-
ko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego 
HPV, które skierowane są do 13-letnich dziewcząt 
zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy 
Nowiny, będą one stosowane w schemacie 2-daw-
kowym. Przeprowadzone zostaną też przez lekarza 
wykłady on-line oraz dyskusje w formie 45-minuto-
wych zajęć w klasach szkolnych 13-latów z zakresu 
profilaktyki zakażeń wirusem HPV, metod zapobie-
gania i profilaktyki chorób nowotworowych wywo-
łanych przez wirusa HPV, a także korzyści wynikają-
cych ze szczepień ochronnych.

Dostępne są w naszej gminie również szczepienia 
w ramach profilaktyki chorób zakaźnych w popula-
cji dzieci i młodzieży zamieszkałej i zameldowanej 
na terenie Gminy Nowiny. Zastosowane  zostaną 
sczepienia przeciwko ospie wietrznej w schemacie 
2-dawkowym – dzieci w wieku 12m.ż.-3r.ż. Poza tym 
zastosowane zostaną 2 szczepionki przeciw menin-
gokokom typu C i B, będzie obowiązywał 1 dawkowy 
schemat  dawkowania  każde j  ze  szczep ionek ,
z uwzględnieniem informacji, że szczepionka prze-
ciwko meningokokom typu B powinna być poda-
wana w schemacie 2-dawkowym. Rodzice zostaną 

poinformowani zostaną o zasadach dawkowania                        
i odpłatności za 2-gą dawkę. Szczepieniem przeciw-
ko meningokokom typu C objęte zostaną dzieci
w wieku 14m.ż-18 m.ż. oraz młodzież w wieku 13-
14 lat. Natomiast szczepienia przeciwko meningo-
kokom typu B będą stosowane u dzieci wieku 2m.ż-
-11m.ż.
Szczepienia będą realizowane podczas trzech wizyt 
szczepiennych:
 – szczepienia przeciwko meningokokom typu C           
(1 dawka) i ospie wietrznej (1-wsza dawka) będą 
wykonywane podczas jednej wizyty szczepiennej,
-szczepienie przeciwko ospie (2-ga dawka) będzie 
realizowana n osobnej wizycie szczepiennej,
 – szczepienie przeciwko meningokokom typu B          
(1 dawka) również na osobnej wizycie szczepiennej.

Trzecim programem profilaktycznym, który reali-
zuje Przychodnia Nowiny to szczepienia przeciwko 
grypie skierowane są do mieszkańców Gminy Nowi-
ny w wieku od 65 roku życia.

Wszystkie szczepienia będą realizowane do 15 
grudnia br., w następujące dni tygodnia: środy                           
i czwartki w godz. 8.00-18.00, natomiast szczepie-
nia na grypę od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
– 18.00. Wszystkie wizyty szczepienne należy wcze-
śniej umawiać telefonicznie pod nr tel.41/347-56-
00 wew. 131 lub 504-368-572.

Łącznie na programy profilaktyczne w 2021 r. gmina 
Nowiny przeznaczy 150 tys. zł. •

Agnieszka Stępień

Urząd Gminy Nowiny informuje, że w ramach re-
alizacji funduszu obywatelskiego dla miejscowości 
Sitkówka zostały zakupione 33 sztuki budek lęgo-
wych dla jerzyków za kwotę 2465,00 zł brutto.

Zostaną rozdysponowane dla wspólnot mieszka-
niowych i mieszkańców indywidualnych posesji              
w miejscowości Sitkówka, Gmina Nowiny. Informa-
cji w tej sprawie osobom zainteresowanym udzielać 
będzie pracownik Referatu Infrastruktury, Inwesty-
cji i Ochrony Środowiska Pani Monika Urbańska-
-Milcarz, tel. 41 347-50-77.

Monika Urbańska-Milcarz
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Dzień Sołtysa
To właśnie oni są najbliżej mieszkańców. Podczas 
codziennych spotkań wysłuchują ich problemów 
i potrzeb, wspierają samorząd w dialogu z miesz-
kańcami. Sołtysi – każdego roku 11 marca obcho-
dzą swoje święto.

Instytucja sołtysów pojawiła się w średniowieczu. 
Byli wyznaczani przez właścicieli ziemskich do zbie-
rania czynszu i przewodniczenia ławie wiejskiej. 
Rozstrzygali spory, pełnili rolę wiejskich sędziów. 
Obecnie sołtysi wybierani są przez mieszkańców 

danego sołectwa. Na co dzień doglądają swoich so-
łectw, realizują uchwały rady gminy, pobierają lo-
kalne opłaty i przekazują mieszkańcom najważniej-
sze wiadomości.

Jak co roku 11 marca wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz spotkał się z sołtysami, by podziękować im 
za wkład w rozwój gminy i oddanie mieszkańcom. 
– To dzięki udanej współpracy i zrozumieniu może-
my wspólnie realizować różnorodne inicjatywy na 
rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję Wam za każdy 
dzień pracy, za wszystko, co robicie – mówił, życząc 
sołtysom zdrowia, sił i chęci do pracy i działania.                 
W spotkaniu  z wójtem Sebastianem Nowaczkie-
wiczem uczestniczyli wszyscy sołtysi z gminy, Wła-
dysław Zapała – były sołtys Woli Murowanej oraz 
wicewójt Łukasz Barwinek.

Na terenie gminy Nowiny funkcjonuje pięć sołectw 
oraz osiedle Nowiny. Sołtysami w poszczególnych 
sołectwach są: Ewa Fudali (Szewce-Zawada), Re-
nata Posłowska (Kowala), Zbigniew Jantura (Bole-
chowice), Aneta Wajs (Wola Murowana), Stanisław 
Kobiec (Zgórsko-Zagrody), zaś funkcję przewodni-
czącej osiedla pełni Elżbieta Antoniak. •

Marta Sowińska

Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

Z       okazji
Świąt Wielkiej Nocy 
życzę Państwu zdrowia, ciepła 
rodzinnego i wiosny w sercu. 
Niech ten czas zadumy przyniesie 
potrzebne refleksje, nadzieję 
i radość, że Pan Zmartwychwstał!

• Spotkanie z sołtysami.
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Ankieta komunikacyjna

Drodzy Mieszkańcy! Drodzy Pasażerowie!

Proszę Was o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania komunikacji publicznej w gminie Nowiny, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpłatnej komunikacji gminnej. Chcemy poznać Wasze opinie i oczekiwań 
mieszkańców po kilku miesiącach od jej uruchomienia. Ankieta ma charakter anonimowy, a wyniki zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości komunikacji publicznej w naszej gminie.

Bardzo dziękuję za czas poświęcony na jej wypełnienie i za Wasze zaangażowanie.

Sebastian Nowaczkiewicz
Wójt Gminy Nowiny 

• Ankietę w wersji papierowej można otrzymać w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Nowiny, ul. Białe 
Zagłębie 25, a następnie po wypełnieniu wrzucić do urny w Urzędzie Gminy w Nowinach w godzinach 
pracy Urzędu. Ankiety można wysłać pocztą na adres Urzędu.

• Ankietę można też wysłać e-mailem na adres: redakcja@nowiny.com.pl. Formularz ankiety do wydruko-
wania dostępny jest na stronie internetowej gminy www.nowiny.com.pl.

• Ankietę wyciętą z tego numeru "Głosu Nowin" można przekazać sołtysowi bezpośrednio bądź wrzucając 
ją do skrzynki pocztowej na jego posesji.

• Ankietę można wypełnić bezpośrednio w wersji elektronicznej. Link do ankiety elektronicznej: https://
forms.gle/G6hjzCa55dVEQhH79

Na ankiety czekamy do 15 kwietnia 2021 r.

A

n

k

i

e

t

a

K

o

m

u

n

i

k

a

c

y

j

n

a

GMINA NOWINY

GAZETKA GŁOS styczeń 2021 makieta.indd   12GAZETKA GŁOS styczeń 2021 makieta.indd   12 24.03.2021   11:36:0624.03.2021   11:36:06



GŁOS NOWIN • MARZEC 2021

13

1. Jakiego środka transportu najczęściej używasz do codziennego przemieszczania się?
 a) środków komunikacji publicznej
 b) samochodu prywatnego lub służbowego
 c) motocykla
 d) roweru
 e) podróżuję pieszo
 f) inny:………………………………………………..............................................................
 g) nie przemieszczam się wcale lub prawie wcale
2. Jeżeli podróżujesz komunikacją publiczną, jakiego środka transportu używasz?
 a) autobusu miejskiego
 b) busa gminnego
 c) kolei
 d) inny: …………………………………………………..........................................................
 e) nie podróżuję komunikacją publiczną
3. Jak często podróżujesz komunikacją publiczną?
 a) prawie codziennie
 b) kilka razy w tygodniu
 c) kilka razy w miesiącu
 d) wcale
4. W jakich godzinach korzystasz z komunikacji publicznej? 
 a) 4:00-8:00
 b) 8:00-12:00
 c) 12:00-16:00
 d) 16:00-20:00
 e) 20:00-0:00 
5. W jakim celu podróżujesz komunikacją publiczną?
 a) praca
 b) wizyta u lekarza
 c) zakupy
 d) szkoła/uczelnia
 e) spotkania towarzyskie
 f) rekreacja/wypoczynek
 g) inne: …………………………………………………..........................................................
6. Ile czasu zabiera Ci dotarcie komunikacją publiczną do pracy/szkoły?
 a) poniżej 15 min
 b) 15-30 min
 c) 31-45 min
 d) 46-60 min
 e) nie korzystam z komunikacji publicznej
7. Ile czasu zabiera Ci dotarcie na przystanek?
 a) do 5 min
 b) 5-10 minut
 c) 11-20 minut
 d) ponad 20 minut
 e) nie podróżuję komunikacją publiczną
8. Dlaczego podróżujesz komunikacją publiczną?
 a) jest tańszy niż inne środki transportu
 b) jest szybciej niż innymi środkami transportu
 c) jest wygodniej
 d) pasują mi istniejące połączenia
 e) jest mi blisko do przystanku/ów
 f) nie mam możliwości korzystania z innych rodzajów transportu
 g) inne: …………………………………………………..........................................................
 h) nie podróżuję komunikacją publiczną
9. Która z podanych niżej cech komunikacji publicznej jest dla Ciebie najistotniejsza ?
 a) bezawaryjność
 b) częstotliwość kursowania
 c) punktualność kursowania
 d) prędkość - krótki czas jazdy
 e) pewność odbycia zaplanowanej podróży
 f) dostępność komunikacji miejskiej - bliskość przystanku
 g) bezpośredniość podróży - bez przesiadek
 h) wygoda

GAZETKA GŁOS styczeń 2021 makieta.indd   13GAZETKA GŁOS styczeń 2021 makieta.indd   13 24.03.2021   11:36:0624.03.2021   11:36:06



GŁOS NOWIN  • MARZEC 2021 

14

 i) informacja w pojazdach oraz na przystankach
 j) koszt przejazdu
 k) bezpieczeństwo podróży
10. Czy korzystasz z bezpłatnych busów gminnych?
 a) tak
 b) nie
11. Oceń częstotliwość kursowania bezpłatnych busów gminnych:
 a) jestem bardzo zadowolony
 b) jestem raczej zadowolony
 c) nie mam zdania
 d) jestem niezadowolony 
12. Oceń, jak obecna struktura przebiegu linii bezpłatnych busów gminnych spełnia Twoje ocze-
kiwania:
 a) bardzo spełnia
 b) raczej spełnia
 c) raczej nie spełnia
 d) nie spełnia w ogóle
 e) nie mam zdania
13. Co należałoby według Ciebie zmienić, poprawić w funkcjonowaniu bezpłatnych busów gmin-
nych?
 a) zwiększyć pojemność autobusu
 b) uruchomić więcej kursów
 c) poprawić punktualność kursowania
 d) poprawić dostępność do informacji o trasach, opłatach i porach odjazdu
 e) brak zastrzeżeń
 f) inne: …………………………………………………..........................................................
14. Czy Twoim zdaniem należałoby utworzyć nową linię lub zmienić trasę linii już istniejącej?
 a) tak
 b) nie
 Po wybraniu odpowiedzi TAK, proszę poniżej opisać proponowane zmiany: 
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
15. Jak według Ciebie są przekazywane dla pasażerów, rozkłady jazdy i inne informacje związane 
z bezpłatnymi busami gminnymi?
 a) bardzo dobrze
 b) dobrze
 c) ani dobrze, ani źle
 d) bardzo źle
16. W jaki sposób w przyszłości (za pomocą jakich środków przekazu) chcesz być informowany      
o zmianach w komunikacji miejskiej?
 a) gazeta lokalna
 b) media społecznościowe
 c) strona internetowa gminy
 d) sms
 e) inny (podać jaki) ………………………………………………………………………………………………………………  
 .........................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................

17. Wskaż, jakie widzisz możliwości rozwoju komunikacji publicznej na terenie gminy Nowiny.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......

GAZETKA GŁOS styczeń 2021 makieta.indd   14GAZETKA GŁOS styczeń 2021 makieta.indd   14 24.03.2021   11:36:0624.03.2021   11:36:06



GŁOS NOWIN • MARZEC 2021

15

Liczymy się dla Polski!
Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmianom. 
Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia, 
czy rynek pracy. Dlatego też Główny Urząd Staty-
styczny zbiera i udostępnia dane, które pozwalają 
zbadać zarówno wielkość, jak i kierunek tych zmian. 
Najważniejszym badaniem statystycznym jest roz-
poczynający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP2021) – reali-
zowany co 10 lat.

Dlaczego spis jest tak ważny?
Badania statystyczne, a w szczególności spisy po-
wszechne są niezwykle ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania państwa, ale także dla każdego 
mieszkańca. Podczas spisu zbierane będą informa-
cje, które pozwolą na analizę procesów, jakie zaszły 
w naszym społeczeństwie na przestrzeni lat 2011 – 
2021 na wszystkich szczeblach podziału terytorial-
nego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokal-
nym.

Spisz się jak najlepiej!
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płasz-
czyznach – dlatego jako przedstawiciele statystyki 
publicznej wychodzimy naprzeciw potrzebom oby-
wateli. Dbając o wygodę i bezpieczeństwo Respon-
dentów zdecydowano, że podczas NSP2021, to wła-
śnie samospis internetowy będzie podstawowym 
kanałem przekazywania informacji. Aplikacja do-
stępna będzie przez cały okres trwania spisu, wy-
starczy tylko urządzenie z dostępem do internetu.
Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, 
które nie posiadają urządzenia lub dostępu do in-
ternetu. Z myślą o nich w Urzędach Gmin przygo-
towane będą stanowiska, na których będzie można 

się nie tylko spisać, ale także otrzymać fachową po-
moc przeszkolonych osób.

Dodatkowo, 16 kwietnia wdrożymy metody pomoc-
nicze – wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, 
które przeprowadzą nasi rachmistrze. Osoba, która 
nie dokonała samospisu internetowego nie może 
odmówić przekazania danych w formie wywiadu te-
lefonicznego lub bezpośredniego.

Tajemnica statystyczna
Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, 
czyli są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, 
to znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację 
konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że 
w spisie powszechnym nigdy nie pytamy o wyso-
kość zarobków, numer konta czy karty kredytowej,             
a dane osobowe nie są nigdzie przekazywane.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo 
ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu 
#liczysiękażdy.

Rachmistrzami w gminie Nowiny zostali wybrani: 
Agnieszka Nowakowska, Patrycja Janus,Aneta Iwań-
ska.

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 

Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl •

Pulsoksymetry dla Nowin

• Od prawej: Renata Janik, Bogumiła Kowalczyk, Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Dzięki uprzejmości Pani Marszałek Renaty Janik 
kolejne pulsoksymetry trafią do mieszkańców gmi-
ny Nowiny.

Już kilka tygodni temu pierwsze urządzenia trafiły 
do przychodni w Nowinach oraz ochotniczych straży 
pożarnych, a dziś został przekazane dla seniorów na 
ręce Pani Bogumiła Kowalczyk, prezes stowarzysze-
nia Aktywny Senior. – Będą mogli z nich korzystać 
seniorzy ze stowarzyszenia Aktywny Senior na za-
sadzie wypożyczenia, kiedy będą ich potrzebowali 
– wyjaśnia Bogumiła Kowalczyk.

Pulsoksymetry zostały przekazane w ramach projek-
tu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania 
się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” re-
alizowanego przez Województwo Świętokrzyskie      
w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. •

Marta Sowińska
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Noc w lesie – weekend survivalowy w Nowinach
Ciemno. Wokół tylko drzewa – do najbliższej miej-
scowości jest kilka kilometrów. Zza krzaków docho-
dzą jakieś dźwięki, a cienie układają się złowróżb-
nie. To będzie wyjątkowa noc, o której długo się 
nie zapomina. Rozpoczął się weekend survivalowy         
w gminie Nowiny.

– Uczestnicy wydarzenia z pewnością nie spodziewa-
li się tego, co ich spotka. Każdy z nich miał za zadanie 
przygotować dziesięć rzeczy, które pomogą mu prze-
trwać w lesie, co dla osób, które nie mają z survi-
valem do czynienia na co dzień, i tak jest zbyt małą 
ilością – mówi Piotr Marczewski, instruktor surviva-
lu. – Problem polegał na tym, że po kilku kilometrach 
marszu zabraliśmy im całe ich wyposażenie, zostali 
tylko w odzieży, którą mieli na sobie – wyjaśnia.

Kolejne godziny okazały się być niezwykle trud-
ne. Zadaniem kursantów było dotrzeć do punktu 
obozowiska, poruszając się wyłącznie na azymut, 
już po zmierzchu, po nierównym, lesistym terenie.                    
Z tym zadaniem poradzili sobie wyśmienicie, jednak 
na miejscu byli już zmęczeni i głodni. A jedzenia nie 
było zbyt wiele. Pięciu dorosłych mężczyzn musia-
ło zadowolić się.. puszką brzoskwiń konsumowaną 
na spółkę. Jakiś czas później, po rozpaleniu ogniska 
otrzymali jeszcze pstrągi. – Żeby nie było łatwo, ryby 
były surowe, niewypatroszone, a nasi uczestnicy nie 
mieli ze sobą żadnych narzędzi.  Jednak najlepszą 
przyprawą jest głód – w kilka minut po rybach nie 
został żaden ślad – opisuje Piotr Marczewski.

Noc spędzona w lesie pod gołym niebem to z pewno-
ścią wyjątkowe doznanie, zwłaszcza, gdy jest zimno 
i pada deszcz. Zziębnięci i niewyspani kursanci rano 
przystąpili do ćwiczeń obozowych, ucząc się pod-
stawowych umiejętności pozwalających przetrwać. 
– Niektórzy mówią, że potrafię rozpalić ognisko na 
tysiąc sposobów, ale, uwierzcie, wiedza wyniesiona 
ze szkoleń survivalowych przydaje się na co dzień, 
choćby do bezinwazyjnego rozpalania kominka – 

śmieje się Piotr Marczewski.

Po zajęciach wszyscy, wciąż głodni, wyruszyli w dal-
szą drogę, by po kilku godzinach zmierzyć się z ko-
lejnym wyzwaniem – morsowaniem. Również z tym 
zadaniem wszyscy świetnie sobie poradzili, choć, 
większość wcale nie miała ochoty zanurzać się w lo-
dowatej wodzie i później zakładać na mokre ciało 
ubrań. Na szczęście czekała na nich nagroda – w koń-
cu zjedli ciepły posiłek, którego wcale nie było mało. 

– Przygotowaliśmy racje żywnościowe, jakie używa-
ne są w polskim wojsku. Po takim wysiłku wszystko 
smakuje wyśmienicie, więc uczestnicy nie zwracali 
specjalnej uwagi na to, że nie wszystko zdążyło się 
podgrzać na ogniu – opowiada Piotr Marczewski.

Było już wczesne popołudnie i każdemu wydawało 
się, że to już koniec wysiłku, ale organizatorzy przy-
gotowali kolejne wyzwanie. Kursanci wspólnie mu-
sieli przenieść opony wypełnione kamieniami do ko-
lejnego miejsca postoju – kilka kilometrów leśnymi 
ścieżkami. Powoli zaczęło brakować sił, na szczęście 
to było już ostatnie zadanie. Do schronu pod Urzę-
dem Gminy trafili, kiedy zaczynało się zmierzchać. 
Wystarczyło jeszcze tylko pokonać kilkumetrową dra-
binę w dół i już znaleźli się w bezpiecznym miejscu.

– Tegoroczna ekipa była wyjątkowo zgrana, można 
powiedzieć, ze wszyscy porozumiewali się bez słów, 
dzieląc pracą i organizując zadania. Muszę przyznać, 
że jestem pod ogromnym wrażeniem i cieszę się, że 
miałem okazję spędzić z nimi czas – mówi wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Weekend survivalowy został wylicytowany przez 
jego uczestników podczas 29. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zorganizowanego w Nowi-
nach przez Koło Gospodyń Nowoczesnych. •

Marta Sowińska

• Uczestnicy musieli dojść nocą w wyznaczone miejsce.

• Początek survivalowego weekendu.
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Zakręcone! Rodzinne Rajdy Rowerowe
Od Zawady po Kowalę, od Sitkówki po Bolechowi-
ce i dalej, gdzie poniosą dwa kółka…

Rozpoczynamy sezon rowerowy!
Nie czekając, aż ktoś nam powie, czy możemy czy 
też nie. Powracamy, bo wiemy, że w zdrowym cie-
le zdrowy duch. Wciąż w wyjątkowych okoliczno-
ściach, wciąż w reżimie sanitarnym, podobnie jak 
rok temu wierzymy, że uda nam spotkać się choć 
raz – na żywo.
Tymczasem inaugurujemy wirtualne Zakręcone! Ro-
dzinne Rajdy Rowerowe OD WIOSNY DO JESIENI

Podobnie jak w ubiegłym roku macie do pokonania 
kilometry – na rowerze, biegając, z kijami nordic 
walking, a nawet na hulajnodze czy rolkach – jak 
tylko zechcecie.
Przez pół roku – od 21 marca do 21 września musi-
cie przemierzyć minimum 400 km i pokazać nam, że 
to zrobiliście.

Jak? To proste!
• zapisz się na wydarzenie wysyłając zgłoszenie 

na adres mailowy: rajdrowerowy@nowiny.com.
pl z podaniem imienia, nazwiska, adresu kore-
spondencyjnego, danych kontaktowych i ROZ-
MIARU KOSZULKI, jaki nosisz;

• uiść opłatę wpisową w wysokości 20,00 zł (słow-
nie: dwadzieścia złotych)/osoba na konto Gmin-
nego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach: Bank 
Spółdzielczy filia w Nowinach 94 8493 0004 

0040 0470 8245 0001 z dopiskiem: Wpisowe na 
rajd rowerowy: imię i nazwisko uczestnika;

• w okresie pomiędzy 21 marca a 21 września 
2021 r. przejedź łącznie minimum 400 km na ro-
werze, przy czym co najmniej 150 pokonanych 
kilometrów musi zostać przebyte na terenie 
gminy Nowiny;

• potwierdzenie przebytego dystansu (zrzuty 
ekranu z aplikacji do zliczania przebytych kilo-
metrów oraz minimum dwa zdjęcia uczestnika    
z realizacji wydarzenia na terenie gminy Nowi-
ny) należy przesłać na adres mailowy: rajdrowe-
rowy@nowiny.com.pl w terminie do 21 wrze-
śnia 2021 r.

• odbierz medal i nagrodę za realizację wyzwania.

Podczas trwania wydarzenia przeprowadzone zo-
staną dodatkowe konkursy:
• „Najwięcej kilometrów”: trzy osoby z udoku-

mentowaną największą ilością przebytych kilo-
metrów otrzymają dodatkowe nagrody ufundo-
wane przez sponsorów,

•  „Relacja z rajdu”: spośród osób, które prześlą 
na adres mailowy: rajdyrowerowe@nowiny.
com.pl w terminie do 21 września 2021 r. rela-
cję z odbytych rajdów w dowolnej technice (np. 
opis, relacja fotograficzna, film wideo) zostaną 
wyłonieni zwycięzcy (I, II, III miejsce) w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 15 r. ż i powyżej 15 
r. ż., którzy otrzymają dodatkowe nagrody ufun-
dowane przez sponsorów. •
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Co słychać w placówkach edukacyjnych

Dobre Nowiny
Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, 
że już niebawem Gminny Ośrodek Kultury Perła     
w Nowinach rozpocznie realizację projektu „Dobre 
Nowiny – post – covid’owa inicjatywa kulturalna”, 
na który, jako jeden z zaledwie 50 instytucji kul-
turalnych z całego kraju, otrzymał dofinansowanie 
z programu Dom Kultury+, organizowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania 
domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kul-
tury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez 
odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kul-
turotwórczych, realizowanych przez mieszkańców 
gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. W ra-
mach realizacji projektu przeprowadzimy diagnozę 
społeczną, dzięki czemu wyłonimy kilka inicjatyw 
kulturalnych, na których realizację otrzymamy dofi-
nansowanie w kolejnym etapie programu.

Otrzymanie dofinansowania z Programu Dom Kul-
tury + Inicjatywy Lokalne z Narodowego Centrum 
Kultury  to  d la  nas  wie lk i  sukces,  wyróżnienie
i ogromna szansa, dlatego tym bardziej cieszymy 
się, że spośród ponad 230 złożonych wniosków, nasz 
jako jeden z trzech w województwie świętokrzyskim,  
otrzymał taki grant. W sumie na realizację I i II etapu 
projektu GOK Perła w Nowinach otrzyma dofinan-
sowanie z NCK w kwocie 30 tysięcy zł.

O wszelkich informacjach oraz postępach w realiza-
cji projektu z przyjemnością będziemy informować 
Państwa na bieżąco.
Już w najbliższym czasie zapraszamy Pańśtwa na 
debatę o kulturze, jaka odbędzie się 22 kwietnia    
2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach.
Działamy wspólnie! •

Magda Świąder

• Spotkanie z animatorem projektu.

Zawodnicy zmieniają barwy klubowe
Dawid Tutaj dotychczasowy zawodnik GKS Ekom 
Invex Remedies Nowiny oraz uczeń 2C w naszej 
szkole postanowił zmienić klub.
W nadchodzącej rundzie, Dawid będzie reprezento-
wać 3 ligowy Rekord Bielsko-Biała. Umowa została 
zawarta na czas określony (wypożyczenie) z możli-
wością transferu definitywnego.
Barwy klubowe zmienił także Franciszek Słoń.  Uczeń 
klasy 2B odszedł z Orląt Kielce i dolączył do drużyny 
Korony występującej na codzień w CLJ U-17.

Liceum Sportowe w Nowinach

Dzień Kolorowej Skarpetki
21 marca to nie tylko kalendarzowy dzień wiosny, 
ale również Światowy Dzień Zespołu Downa. Data 
21 marca nie jest przypadkowa, wskazuje ona na 
trzy chromosomy w 21 parze ludzkiego karioty-
pu, które wyróżniają osoby z zespołem Downa. To 
wspaniała okazja aby zintegrować się z osobami       
z zespołem Downa. W szkole i przedszkolu w Kowali 
dzieci z radością włączyły się do wspólnej akcji.

• Dzień Kolorowej Skarpetki.

Dzieci nie tylko założyły skarpetki nie do pary, ale 
też same je przygotowały, wylepiając na kartkach 
papieru wzory z plasteliny.
ZPI w Kowali
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Odpisali! Udało się… Uczniowie z Bolechowic 
otrzymali pamiątkowy list!

W grudniu ubiegłego roku na lekcji języka angiel-
skiego nasi uczniowie napisali listy do członków 
Rodziny Królewskiej z Wielkiej Brytanii. Listy prze-
słaliśmy do Księcia Williama, Księżnej Kate oraz ich 
wspaniałych dzieci. Oprócz listów były też wysłane 
ręcznie robione przez uczniów kartki z życzeniami z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Ku 
wielkiemu zaskoczeniu dostaliśmy odpowiedź od 
Rodziny Królewskiej, która dziękuje za życzenia i ży-
czy nam wszystkiego dobrego…Bardzo się cieszymy!
ZPO Bolechowice

Zaproś mnie na swoją lekcję

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopol-
skim projekcie "Zaproś mnie na swoją lekcję".  Pro-
jekt daje możliwość uczestniczenia w lekcji online 
z zaproszonym gościem w wirtualnej klasie, zajęcia 
prowadzą pedagogowie z całej Polski. Programowi 
przyświeca idea twórczej edukacji, spotkań z cieka-
wymi ludźmi, poszerzania zainteresowań i przyjem-

niejszej realizacji podstawy programowej.Celem 
spotkań jest również przełamanie rutyny edukacji 
zdalnej, motywowanie,pobudzenie twórcze.  Spo-
tkania te to nie tylko nauka ale i dobra zabawa. Do 
tej pory odbyły się już lekcje: Wizyta w Muzeum 
Medali Jana Pawła II w Częstochowie, Wycieczka na 
Sri Lankę oraz wycieczka do Puszczy Białowieskiej 
oraz Smakowita Historia Marcinka. Kolejne lekcje  
już czekają w szkolnym terminarzu!
ZPO Bolechowice

Powitanie wiosny w nowińskim przedszkolu
19 marca przedszkolaki wzięły udział w wyjątko-
wym wydarzeniu - symbolicznie pożegnały zimę        
i powitały wiosnę. Już z daleka widoczny był barwny 
korowód. Dzieci, trzymając w rękach Marzanny i ko-
lorowe gaiki, śpiewały radosne piosenki o wiośnie. 
Mamy nadzieję, że starania naszych przedszkola-
ków sprawią, że wiosna zagości u nas na dobre.

Wiosna w Kowali
Na wiosnę czekały też dzieci z Kowali. Recytowa-
ły wiersze o Marzannie - zimowej pannie.  Dzieci 
wykonały pokaz mody wiosennej. Wiosna w końcu 
musi nadejść.

• List od pary królewskiej.

• Do przedszkola w Nowinach przyszła wiosna.

• Pokaz mody wiosennej  w Kowali.
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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.

Jesteś całym światem
Jak drzewo targane zawieruchą
Jak letni deszcz płaczący o świcie
Jestem jak dusza karmiona otuchą
Jestem lekarstwem które daje życie
Wiaterkiem który twarz ci studzi
Maleńką gwiazdką tańczącą na niebie
Miłym porankiem który ze snu budzi
Jestem balsamem gdy jesteś w potrzebie
Jestem kamieniem drzemiącym w rowie
Którego nikt już nie obudzi
Piękną melodia będącą w głowie
Kropelką rosy która serce studzi
Diamentem nieoszlifowanym
Piosenką nie mająca końca
Refrenem dawno zapomnianym
I  różą która pragnie słońca
Jestem dla ciebie wszystkim o czym marzysz
Jesienią-zimą-wiosną oraz latem
Ja moje serce dałam tobie w darze
Bo jesteś dla mnie całym moim światem

Irena Kostrzewska

Krople deszczu
Za oknem pada deszcz

Krople deszczu spływają jak łzy
O czym myślę dobrze wiesz

W tych kroplach zawsze jesteś ty
Każda kropla przywołuje marzenia

Każda kropla jest kroplą łez
Te krople przywołują wspomnienia

O których ty tylko dobrze wiesz
Lecz deszcz za oknem nie ustaje

Krople po szybie spływają strumieniem
Każda z tych kropel życie ziemi daje

A w głowie wciąż wirują wspomnienia
Są lepsze gorsze i nijakie

Lecz w głowie twojej pozostały
Chciała byś żeby były ptakiem

I z twojej głowy odleciały

Irena Kostrzewska

 ślad
a kiedy zabrzmią kościelne dzwony

ugną się kolana, zadrżą serca. 

znieruchomiałe twarze i cisza

jak w chwili śmierci. bezcielesny

grób z rażącą bielą. ból

w zwiniętym prześcieradle

rozpłynie się w piersiach. 

Chrystus wstanie z martwych,

z nim nadzieja, że ludzie

zobaczą ślad, który 

przed wiekami

zostawił na ziemi.

Lidia Jędrocha - Kubicka

oczekiwanie
na dzień procesji, psalmów i zapachu

świec. na kolejne zmartwychwstanie. 

w ciszy kościelnych murów

modlitwa przy grobie. 

potem zabrzmią dzwony

i przenikną serca. echo 

rozniesie pieśni wielkanocne, 

a Jezus znowu wstąpi na niebiosa

i spojrzy z góry

w ciemność tego świata.   

Lidia Jędrocha - Kubicka
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Ogłoszenia Powiatowego Urzędu Pracy
PUP w Kielcach realizuje nowe programy specjalne dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął rekrutację do  programów specjalnych realizowanych w bie-
żącym roku. Dynamicznie i świeżo brzmiące programy tj.  „Wiosna dla aktywnych” czy „Otwórz się na 
zmiany” to dwa z czterech programów specjalnych, które rozpoczęły się 1 marca 2021 roku.

Fizjoterapeuci, pracownicy branży gastronomicznej mocno poszkodowanej wskutek pandemii COVID-19 czy 
osoby poszukujące zatrudnienia w charakterze opiekuna osoby starszej to grupy osób bezrobotnych, którym 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach proponuje udział w zindywidualizowanych działaniach aktywizacyjnych 
popartych diagnozą potrzeb i oczekiwań klientów urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaplanował na 2021 rok szereg działań aktywizacyjnych
w ramach przygotowanych programów:

„Aktywni to MY!”
program skierowany do osób bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe o kierunku fizjoterapia,        
w ramach którego osoby bezrobotne mogą m.in. skorzystać z:
• szkolenia indywidulanego podwyższającego kwalifikacje w zakresie fizjoterapii;
• jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej o profilu fizjoterapia wraz
• z konsultacjami w zakresie wypełniania wniosków;
• premii finansowej na reklamę lub środki ochrony osobistej.

„Otwórz się na zmiany”
wsparciem w programie mogą zostać objęte osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w sektorze ga-
stronomii w wyniku pandemii wywołanej COVID-19.

Oferowane wsparcie w programie to:
• szkolenia indywidualne wraz ze zwrotem kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowym;
• konsultacje z wypełnienia wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej;
• przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – 24 000 zł.
• premia finansowa na reklamę.

„Stawiam na siebie”
do programu zapraszamy osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych w wieku 35-50 lat z czyn-
nym prawem jazdy kat. B poszukujące zatrudnienia w sektorze opieki nad osobami starszymi.

Zadania:
• szkolenie „Profesjonalny opiekun osoby starszej” wraz ze stypendium szkoleniowym;
• konsultacje z wypełnienia wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej;
• przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 24 000 zł;
• premia wypłacona po ukończonym szkoleniu i po otrzymaniu dotacji.

„Wiosna dla aktywnych”
o udział w programie mogą ubiegać się osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami zawodowymi w wieku 
35-50 lat.

PUP oferuje:
• szkolenie „Profesjonalny opiekun osoby starszej” wraz ze stypendium szkoleniowym;
• grant na zakup środków ochrony osobistej;
• premia motywacyjna wypłacona po podjęciu zatrudnienia.

Rekrutacja do programów trwa do 30.04.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.kielce.praca.gov.pl oraz pod numerami 
telefonów: 41-367-16-12, 41-367-11-18, 41-367-11-67.
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Nowe projekty dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął realizację dwóch konkursowych projektów w 2021 roku. 
Różnorodność form aktywizacji – również dla osób, które utraciły pracę wskutek pandemii wywołanej 
COVID-19 – to główne cechy realizowanych w 2021 roku projektów konkursowych. Serdecznie zapraszamy 
do udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

„ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie”
Grupę docelową będą stanowiły osoby bezrobotne:
• powyżej 29 roku życia
• zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, w szczególności:
– osoby po 50 roku życia  - kobiety - osoby z niepełnosprawnością 
- osoby długotrwale bezrobotne - osoby z niskimi kwalifikacjami.
• osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostają-
cych bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Zadania planowane do realizacji:
a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działań;
b) staże na okres 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia;
c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
d) szkolenia / kursy:
kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona;
kurs „Operator koparko – ładowarki”;
kurs „Specjalista ds. finansowo – kadrowych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. – 28.02.2023r. Wartość całkowita projektu: 2.822.907,78 zł.
Osoba do kontaktu:  Koordynator projektu –  Pani Marzena Skwirowska   tel. 41/367-16-12

„Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”
Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1 Wspar-
cie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają:
• z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz z Indywidualnym Planem Działań oraz ze zwrotem 

kosztów dojazdu na wizyty;
• z prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.
Rekrutacja do I tury uczestników projektu trwa do osiągnięcia grupy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.
Wartość całkowita projektu: 1.554.089,76 zł.

Osoba do kontaktu:  Koordynator projektu –  Pani Dominika Rutkowska-Pyk   tel. 41/367-11-81
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje dotyczące naborów dostępne są na stronie internetowej PUP w Kielcach – Ważne 
komunikaty : https://kielce.praca.gov.pl/.
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