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Szanowni Państwo!

 Jak co roku pod koniec czerwca w szkołach wybrzmiewa ostatni dzwonek. Nadchodzą wakacje 
– czas zasłużonego odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. Tek rok był szczególnie trudny – większą jego 
część spędzili przed komputerami, starając się zdalnie uczyć i nauczać. Jestem pod ich ogromnym wraże-
niem,  bowiem liczba tegorocznych stypendystów nie pozostawia złudzeń – nasi uczniowie przyłożyli się 
do nauki tak mocno, jak dotychczas. O świetnej sytuacji w placówkach edukacyjnych świadczy też ogrom-
ne zainteresowanie naborem do Liceum Sportowego – od września powstaną kolejne dwie klasy, a wiele 
osób zmuszeni będziemy odrzucić podczas rekrutacji. Niewątpliwie ogromnym sukcesem w tej kwestii jest 
podpisanie porozumienia z Koroną Kielce, na mocy którego w Liceum Sportowym powstaną dwie klasy 
pod patronatem klubu. To ogromna szansa dla młodych piłkarzy, ale i dla gminy – na promocję wśród 
sportowców i osób związanych ze sportem. Inwestowanie w Liceum Sportowe przynosi korzyści już dziś – 
to jedyna szkoła w gminie, która bilansuje koszty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Jestem 
przekonany, że działania mające promocję gminy poprzez sport przyniosą wymierne korzyści już nieba-
wem. Niestety, nie mogą zrozumieć tego niektórzy radni, którzy po dwóch latach funkcjonowania liceum 
chcą je zamknąć, nie zważając na późniejsze koszty utrzymania budynku, w którym przecież funkcjonuje 
hala sportowa czy Centrum Usług Wspólnych, konieczność ewentualnych zwolnień nauczycieli i pracowni-
ków obsługi czy też po prostu – brak jakiejkolwiek konsekwencji w działaniu – wszak część z nich była za 
powstaniem liceum jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Cóż, brak perspektywicznego działania wielu gubi. 
Na szczęście jest wiele osób, które wspiera rozwój sportu w gminie.

wójt gminy Nowiny
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Wójt z absolutorium i wotum zaufania
Absolutorium i wotum zaufania dla wójta Sebastia-
na Nowaczkiewicza za rok 2020. Radni docenili pra-
cę w czasach  COVID-19.

Jak co roku w czerwcu rady gmin udzielają absolu-
torium z realizacji budżetu wójtom gminy. Od trzech 
lat na podstawie przedłożonego wcześniej raportu 
o stanie gminy – także wotum zaufania. 23 czerwca 
na sesji Rady Gminy radni podjęli decyzję o udziele-
niu wójtowi wotum zaufania. Decyzję tą poprzedziło 
omówienie przez wójta Sebastiana Nowaczkiewicza 
raportu o stanie gminy oraz dyskusja o nim.

Raport o stanie gminy
– Już po raz trzeci gminy opracowują raport o stanie 
gminy. Dotychczas w naszej gminie był on bardzo ob-
szerny, wręcz drobiazgowy, a na dodatek niezrozu-
miały dla wielu osób. W ubiegłym roku jako jedyna
z gmin województwa świętokrzyskiego zakwali-
fikowaliśmy się do projektu Sieci Obywatelskiej 
Watchdog Polska, podczas którego opracowywali-
śmy raport idealny – stanowiący odzwierciedlenie 
oczekiwań radnych i mieszkańców. Korzystaliśmy
z wiedzy ekspertów uczestnicząc w szkoleniach, ale 
i podczas indywidualnych konsultacji. Stworzyliśmy 
ankietę on-line, w której mieszkańcy mogli się wy-
powiedzieć na temat raportu. W oparciu o te do-
świadczenia  przygotowaliśmy zaledwie siedmio-
stronicowy raport, w którym zawarliśmy informacje 
dotyczące realizacji strategii i programów, realizacji 
budżetu, inwestycji, ochrony środowiska, pomocy 
społecznej, oświaty, opieki zdrowotnej czy kultury 
– wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Stwo-
rzyliśmy też wersję raportu dla dzieci i młodzieży, 
która była przeze mnie przedstawiona podczas lekcji 
WOS-u w nowińskich szkołach. Pełna wersja rapor-
tu trafiła do wszystkich mieszkańców gminy w wersji 
papierowej – dodaje.

Absolutorium
Podczas sesji  rozpatrzono sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 rok, przedstawiono informację o stanie 
mienia komunalnego gminy oraz pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budżetu za 2020 rok. Po za-
poznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, a tak-
że opiniami komisji stałych Rady Gminy radni podjęli 
uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
za 2020 rok, a następnie –  o udzieleniu absoluto-
rium z wykonania budżetu za 2020 rok. 
– Udzielenie absolutorium to świadectwo pracy nie 
tylko wójta, ale i wszystkich radnych, bo to przecież 
oni ostatecznie decydują, jak będzie wyglądał bu-
dżet gminy. Trzy lata temu wziąłem na siebie  od-
powiedzialność zarzadzania gminą, podjąłem wraz 
z radnymi związanymi z moja osobą zobowiązanie 
wobec mieszkańców. To był trudny i wymagający 
rok, ale wspólnie pokonaliśmy problemy i stawiliśmy 
czoła covidowej rzeczywistości. Dziękuję radnym, 
sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych. Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
i współpracującym z nami organizacjom pozarządo-
wym, instytucjom i przedsiębiorcom – mówi Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Nowy radny złożył ślubowanie

23 czerwca podczas sesji Rady Gminy ślubowanie 
złożył Krystian Bartkiewicz, który został wybrany 
radnym w wyborach uzupełniających. Uprawnionych 
do głosowania w dniu 13 czerwca 2021 r. było 369 
osób, wzięło w nim udział 131 osób, czyli zaledwie 
35,5% uprawnionych. Oddano 126 ważnych głosów 
i 5 głosów nieważnych. Bogumiła Kowalczyk zdobyła 
36 głosów, a Krystian Bartkiewicz – 90 głosów. •

Marta Sowińska

• Wójt Sebastian Nowaczkiewicz z radnymi.

• Krystian Bartkiewicz złożył ślubowanie.
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W majowym numerze Głosu Nowin w artykule 
"Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego" błędnie 
wskazaliśmy jubilatów: Barbarę i Tadeusza Pyczek    
z Bolechowic.

Za omyłkę serdecznie przepraszamy, a Państwu 
Barbarze i Tadeuszowi Pyczek raz jeszcze sklada-
my najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności oraz miłości przez kolejne, 
wspólne lata. •

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego  

Lekcja o samorządzie
Nietypowe lekcje dla uczniów najstarszych klas 
szkół podstawowych oraz liceum odbędą się w naj-
bliższym czasie w Nowinach. Poprowadzi je sam 
wójt gminy, by przedstawić raport o stanie gminy.

– Dla wielu samorządowców raport o stanie gmi-
ny po przykry obowiązek. Ja chciałbym, by stał się 
on podstawą do rozmowy z mieszkańcami o tym, 
jak powinna wyglądać gmina i co jest najważniejsze   
dla nich. Dlatego zdecydowałem się przedstawić go 
w tym roku szerszemu gronu – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Każdego roku do 31 maja wójt gminy jest zobowią-
zany przedłożyć radzie gminy raport o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wój-
ta w roku poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 
i budżetu obywatelskiego. W debacie nad rapor-
tem o stanie gminy, która odbywa się podczas sesji, 
mieszkańcy mogą zabierać głos. Tyle mówi ustawa, 
a w rzeczywistości bardzo niewiele osób korzysta              
z tej możliwości. Jak wynika z badania Sieci Obywa-
telskiej Watchdog Polska, spośród 1401 gmin, które 

odpowiedziały na jej wniosek o informację doty-
czący debaty wokół raportu o stanie gminy, jedynie 
w 235 w debacie wziął udział choć jeden mieszka-
niec. – Mam świadomość, ze z dnia na dzień w na-
szej gminie nie nastąpi rewolucyjna zmiana. W tym 
roku podjęliśmy jednak pierwsze działania. Przede 
wszystkim, zapytaliśmy mieszkańców, czego ocze-
kują po raporcie i na podstawie wyników ankiety 
opracowaliśmy go. Nie jest on już tak obszerny jak 
wcześniejsze raporty – liczy zaledwie osiem stron 
– wylicza Sebastian Nowaczkiewicz. – Zdecydowa-
liśmy się też na jego wydruk, bo nie każdy ma do-
stęp do Internetu, ale, oczywiście, jest też dostępny         
w formie on-line – dodaje.

To jednak nie wszystko. Gmina postanowiła jednak 
pójść o krok dalej i… przygotować drugi raport. Ten 
skierowany jest do dzieci i młodzieży, a  wszystkie in-
formacje zostały zebrane na kartce papieru formatu 
A3. – Z raportem dla dzieci i młodzieży wybieram 
się do gminnych szkół. Będę chciał porozmawiać 
z uczniami najstarszych klas szkół podstawowych 
oraz liceum o tym, jak im się żyje w naszej gminie, 
co im się podoba, a co by zmienili – zapowiadał Se-
bastian Nowaczkiewicz przed spotkaniami.
Lekcje odbyły się w liceum sportowym, a także          
w szkołach podstawowych w Nowinach, Kowali                
i Bolechowicach. – Choć na co dzień odbywam spo-
ro spotkań, także z młodzieżą, to przyznaję, że mia-
łem nieco tremy. Na szczęście uczniowie liceum byli 
zainteresowani tym, co chciałem im przekazać, a na 
sam koniec udzielili mi wotum zaufania – cieszy się 
Sebastian Nowaczkiewicz.

Raport o stanie gminy 2020 oraz Raport o stanie 
gminy dla dzieci i młodzieży można odnaleźć na 
stronie internetowej www.nowiny.com.pl w zakład-
ce Urząd > Raport o stanie Gminy. •

Marta Sowińska

• Lekcja o samorządzie w szkole podstawowej w Nowinach.
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Kurtyny wodne dla ochłody
W Nowinach stanęły kurtyny wodne. Ochładzają 
przechodniów w upalne dni i są źródłem wspania-
łej zabawy dla najmłodszych.

Upał. Temperatura już rano przekracza 30 stopni 
Celsjusza, żar leje się z nieba. Każdy z nas marzy         
o odrobinie cienia, klimatyzacji lub chłodnej wo-
dzie. Tą ostatnią można dostać w Nowinach – zupeł-
nie za darmo, przechodząc obok ośrodka kultury lub 
przedszkola w centrum osiedla. Tam bowiem zloka-
lizowano dwie kurtyny wodne, które dzięki wodnej 
mgiełce dają przyjemne ochłodzenie.

Kurtyny wodne zostały zakupione ze środków bu-
dżetu obywatelskiego Nowin na 2020 r. – Nie mo-
gliśmy ich rozstawić w ubiegłym roku ze względu na 
sytuację epidemiczną i wskazania Sanepidu, jednak 
w tym roku, kiedy tylko rozpoczęły się upały, usta-
wiliśmy kurtyny, by chłodziły mieszkańców – mówi 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Korzystały też
z nich zespoły piłkarskie dziewcząt, które brały 
udział w rozgrywkach Trzuskawica Cup – dodaje. •

Marta Sowińska

Jak to jest z tym zadłużeniem?

• Kurtyna wodna przy przedszkolu w Nowinach.

To prawda, że jesteśmy jedną z najbogatszych gmin 
w całym kraju. Skąd zatem domniemania niektó-
rych o złej kondycji finansowej gminy?

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała de-
ficyt w kwocie 4.114.320,27 zł, jednak ostatecznie 
budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 
5.698.980,89 zł. Jest ona wynikiem wyższych niż 
planowano dochodów oraz niższych wydatków.
Bogactwo gminy nie jest i nie może być przyzwole-
niem na rozrzutność i finansowane zadań wykracza-
jących poza zadania własne gminy, jasno określone 
w przepisach prawnych. To właśnie dzięki właści-
wym decyzjom finansowym nadrobiliśmy zapaść 
inwestycyjną z poprzednich lat. Tylko podczas mi-
nionej kadencji przeznaczyliśmy na inwestycje wię-
cej, niż łącznie w latach 2007-2014. Nie byłoby to 
możliwe bez wsparcia z zewnątrz – dofinansowania 
unijnego i kredytu, dzięki którym łącznie od 2014 
r. zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę ponad 88 
milionów złotych. To place zabaw, drogi, wymiana 
oświetlenia ulicznego, ale także termomodernizacja 
szkół, rozbudowa ośrodka kultury czy budowa ko-
tłowni osiedlowej.

A zadłużenie, o którym tak chętnie rozpowiada opo-
zycja? 
Na koniec roku posiadaliśmy zadłużenie w kwocie 
25.056.383,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, 
jednak z początkiem stycznia dokonaliśmy już spłaty 
dwóch milionów złotych kredytu. Analiza finansów 
gminy pozwala stwierdzić, że realizacja zaplanowa-

nych na kolejne lata inwestycji nie jest zagrożona, 
a w przypadku realizacji kolejnych zadań z dofinan-
sowaniem, w razie konieczności możliwe będzie 
również zaciągniecie dalszych kredytów. Pamiętać 
należy, że już we wcześniejszych latach (2010-2014) 
zadłużenie gminy bywało dużo wyższe, choć nie 
szły za tym inwestycje na dużą skalę. Ogólnopolską 
kwestią jest, że zadłużenie gmin rośnie od 2007 r. za 
sprawą boomu inwestycyjnego wywołanego przez 
środki unijne – samorządy, by sięgnąć po pieniądze 
z Unii Europejskiej, muszą wyłożyć własne, bo nie 
można inwestycji sfinansować wyłącznie z dofinan-
sowania unijnego. A tego od 2014 r. pozyskaliśmy 
ponad 19 mln zł, podczas, gdy w latach 2006-2014 
zaledwie 1,4 mln zł.

• Wykres zadłużenia względem dochodów.
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Inwestycje na finiszu
Inwestycje drogowe
Wykonawca zadania Rozbudowa drogi gminnej       
na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmu-
rowej w Szewcach zgłosił zakończenie prac. – W cią-
gu kilku dni rozpoczniemy prace odbiorowe i jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, już w połowie lipca doko-
namy odbioru inwestycji – wyjaśnia Andrzej Waśko, 
kierownik referatu inwestycji – Inwestycja została 
zgłoszona do odbioru na dwa miesiące przed pla-
nowanym terminem zakończenia zadania – dodaje.      
Na rozbudowę ulicy Marmurowej gmina pozyskała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w wysokości ok. 900.000,00 zł. oraz 
z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 
1.075.000,00 zł.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja pro-
jektowa drugiego etapu przebudowy drogi w Bo-
lechowicach, a także ulic: Kryształowej, Szafirowej, 
Diamentowej w Kowali, Jesiennej w Zgórsku, Mar-
murowej w Szewcach,  przebudowy układu drogo-
wego w rejonie skrzyżowania ulic Białe Zagłębie         
i Przemysłowej w Nowinach.

Nowe urządzenia na placu zabaw

Dobiegł końca kolejny etap przebudowy placu za-
baw dla dzieci w Nowinach. W ramach realizowanej 
obecnie inwestycji zakupiono i zamontowano urzą-
dzenia o wartości ponad 150 tys. zł.

W ramach projektu wykonano i zamontowano na-
stępujące elementy placu zabaw: zestaw zabawo-
wy dla dzieci młodszych, zestaw sprawnościowy 
dla dzieci starszych, zjeżdżalnię falistą. Na działania 
te Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach  uzyskała 
wsparcie z Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy”. •

Andrzej Waśko

• Przedłużenie ulicy Marmurowej.

• Przedłużenie ulicy Marmurowej.

• Plac zabaw w Nowinach.

• Plac zabaw w Nowinach.
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Czyste  Powietrze
Czyste Powietrze to kompleksowy program, któ-
rego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych. Program skierowany jest do osób fizycz-
nych, które są właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub  wy-
dzielonego w takim budynku lokalu mieszkalne.

Gmina Nowiny wspiera merytorycznie mieszkań-
ców gminy w składaniu wniosków do ww. progra-
mu – w gminie funkcjonują pracownicy udzielający 
informacji i pomocy w tym zakresie.

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:
1. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem 
priorytetowym, formularzem wniosku 
i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulami-
nem naboru. 
2. Zbadaj potrzeby budynku  - określ stan obecny 
i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt ener-
getyczny, który nie jest obowiązkowy ale stanowi 
koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypad-
ku wykonania i sfinansowania w ramach Programu 
ocieplenia budynku.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie  - Pa-
miętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich 
wymaganych załączników. Możesz skorzystać z po-
mocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku w swojej 
gminie, jeżeli przystąpiła ona do realizacji progra-
mu.
4. Zawarcie umowy o dofinansowanie W przypadku 
pozytywnej decyzji WFOŚiGW 
o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się 
automatycznie umową, o czym będziesz poinformo-
wany pisemnie. 
5. Złóż wnioski o płatność Środki mogą zostać wypła-
cone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci wnio-
sek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. 
Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzię-
cia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie. 
6. Zakończenie przedsięwzięcia - Kontroli podczas 
wizytacji końcowej przed wypłatą środków podlega-
ją wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami wła-
snymi w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu 
wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewa-
nia oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
7. Okres trwałości przedsięwzięcia  - wynosi do  5 lat 
od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie 
realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku w 
liczbie nie mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których 
złożono wnioski o płatność końcową w poprzednim 
roku kalendarzowym.

Wsparcie dla programu Czyste Powietrze realizowa-
ne przez gminę Nowiny dotyczy głównie mieszkań-
ców naszej  gminy i  polega na:  udzielaniu informacji 
nt. programu, pomocy przy wypełnianiu wniosków, 
prowadzeniu kampanii informacyjnej oraz organiza-
cji spotkań informacyjnych nt. programu. 
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Urzędu Gminy Nowiny:
1. Witold Mroczek tel. 41 347 50 62, pokój 38,  
email: w.mroczek@nowiny.com.pl
2. Tomasz Bucki tel. 41 347 50 85, pokój 38,       
email t.bucki@nowiny.com.pl

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powie-
trze można uzyskać łącznie wraz z dofinansowaniem 
na wymianę źródła ciepła z budżetu gminy Nowiny!

Spotkania informacyjne nt. programu w 2021r. od-
bywać się będą:
- 4 lipca 2021 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00             
w świetlicy w Szewcach;
- 20 września 2021 r. w godz. 15.15 - 18.00 w bu-
dynku Urzędu Gminy w Nowinach
- 8 grudnia 2021 r. w godz. 15.15 - 18.00 w budynku 
Urzędu Gminy w Nowinach. •

Witold Mroczek
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wicz, Maciej Majka, Emilia Zatorska, Jan Skow-
ronek, Zofia Molenda, Jan Wójcik, Jakub Kumań-
ski, Amelia Gruszczyńska¸ Wiktor Skrzyniarz, 
Alex Lenart, Aleksandra Matysik,  Małgorzata 
Skrzypczyk, Zofia Bartocha.

Stypendia sportowe:
Michał Krakowski, Emila Jastrząb, Zofia Jastrząb, 
Lena Janus, Wiktoria Nawrot, Zofia Bartocha

Liceum Ogólnokształcące w Nowinach:

Stypendium naukowe:
Aleksander Świtoń

Stypendia sportowe:
Franciszek Słoń, Laura Włochyńska, Krzysztof 
Chudobiecki, Filip Rozborski 

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach:

Stypendia naukowe:
Łukasz Przewoźniak, Jan Sobczyk, Natalia Wrzo-
skiewicz, Mikołaj Pękalski, Kacper Stachura, Da-
wid Barto, Jan Chrobot, Klaudia Koczotowska, 
Franciszek Pabjan, Robert Woś, Natalia Janus, 
Hanna Sobczyk, Karol Szymonek, Julia Kruk, 
Krzysztof Martyniszyn

Szkoła Podstawowa w Kowali:

Stypendia naukowe:
Melania Szymkiewicz, Maria Frączek, Mikołaj 
Sylwar, Michalina Bodzioch, Wojciech Kwiecień, 
Kinga Szymczyk, Piotr Kurek, Aleksandra Wąsik

Stypendia sportowe:
Kuba Chojnecki, Wojciech Kwiecień, Oskar Ce-
dro, Maciej Górajski •

Justyna Skrzypczyk

78 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w na-
uce przyznawane przez wójta gminy Nowiny. 64 
uczniów uzyskało stypendia naukowe, zaś 14 – sty-
pendia sportowe.

Aby otrzymać stypendium naukowe należy w szkole 
podstawowej uzyskać średnią ocen co najmniej 5,5, 
a w klasach szkół ponadpodstawowych - uzyskali 
średnią ocen co najmniej 5,1 lub uzyskać tytuł fina-
listy lub laureata konkursu, olimpiady lub konkursu 
rekomendowanego lub objętego patronatem Kura-
tora Oświaty bądź Ministra Edukacji Narodowej na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim. Z kolei prawo 
do ubiegania się o stypendium sportowe przysługu-
je uczniom, którzy w danym roku szkolnym w kon-
kurencji indywidualnej byli finalistami w zawodach 
sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu 
co najmniej wojewódzkim lub w konkurencji ze-
społowej zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego        
w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

W roku szkolnym nagrodzono 78 osób. Na stypen-
dia rozdysponowano niemal 37 tys. zł.

Łącznie 18 osób zostało finalistami lub laureatami 
konkursów, a 57 osób uzyskało stypendium za śred-
nią ocen, 11 osób spełniło oba kryteria jednocze-
śnie. Stypendia sportowe otrzymało 14 uczniów. 
Osiągali oni wyniki sportowe na szczeblu co naj-
mniej wojewódzkim w judo, pływaniu, piłce nożnej, 
skoku o tyczce.

Najwięcej stypendystów uczęszcza do Szkoły Pod-
stawowej im. Orląt Lwowskich w  Nowinach. Tu-
taj 40 osób nagrodzono stypendiami naukowymi,           
a sześć stypendiami sportowymi. W Liceum Ogólno-
kształcącym z klasami mistrzostwa sportowego jed-
na osoba otrzymała stypendium za wyniki w nauce, 
a cztery osoby stypendia sportowe. 
W Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowi-
cach 15 uczniów otrzymało stypendia naukowe,                    
a w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali 
ośmiu uczniów stypendium naukowe, a czterech - 
stypendia sportowe.

Szkoła Podstawowa w Nowinach:

Stypendia naukowe:
Adam Czarnecki, Julia Kozieł, Luiza Konopacka, 
Julia Ludew, Szymon Sołtys, Natan Wójcik, Ga-
briela Zabłocka, Franciszek Gołuzd, Karol Adam-
czyk, Jakub Adamczyk, Julia Kopolovets, Julia 
Putowska, Igor Adamczyk, Milena Kempa, Oli-
wia Łysak, Korneliusz Siadul, Anna Stępniewska, 
Oliwia Wójcik, Jakub Bielecki, Emilia Biernat, 
Piotr Szczepanik, Maciej Niziołek, Jan Wamej, 
Katarzyna Zwierzchowska, Krzysztof Adamczyk, 
Wiktor Kasza, Aleksandra Kotwica, Lena Bartkie-

Stypendia wójta przyznane
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Żegnaj, szkoło!
Niejeden uczeń, niejeden nauczyciel uronili łezkę, 
zwłaszcza, ci, którzy właśnie zakończyli edukację 
w szkole. I, choć był to trudny dla wszystkich czas, 
można powiedzieć, że cała społeczność szkolna       
z okresem pandemicznej próby poradziła sobie ce-
lująco.

Szkoła Podstawowa w Nowinach

25 czerwca 567 uczniów Szkoły Podstawowej              
w Nowinach zakończyło rok szkolny 2020/21. Był to 
rok bardzo trudny, pełen zmian, ograniczeń i trud-
ności. Wielu odczuło negatywne skutki pandemii. 
Szczęśliwie wszyscy uczniowie zostali klasyfikowa-
ni, a 152 uczniów klas IV-VIII otrzymało promocję 
lub ukończyło szkołę z wyróżnieniem.

Najwcześniej pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. 
O godzinie ósmej 71 uczniów klas ósmych odebra-
ło świadectwa ukończenia szkoły. Wśród nich było 
dwóch laureatów konkursu z fizyki i dziewięciu 
finalistów innych konkursów. Wielu uczniów wy-
różniono za wolontariat na rzecz innych ludzi oraz 

zwierząt. Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnią 
powyżej 5.0 i zachowanie wzorowe otrzymali listy 
gratulacyjne. Dyrektor szkoły J. Wojcieszyńska po-
dziękowała za współpracę wójtowi  gminy, radzie 
rodziców  oraz rodzicom, którzy w szczególny spo-
sób zasłużyli się dla szkoły. Po uczniach klas ósmych 
na sali zjawili się kolejno uczniowie klas siódmych, 
szóstych, piątych oraz czwartych. Wyróżnieni 
uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowa-
ne przez radę rodziców, rozdano stypendia wójta      
i stypendia dyrektora szkoły. W ten sposób wyróż-
niono  uczniów przyznając ponad 100 stypendiów  
za wyniki  i osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia 
sportowe. Stypendia fundowane ze środków orga-
nu prowadzącego są świetnym motywatorem do 
nauki i osiągania sukcesów. To dla wielu uczniów 
pierwsze własne zasoby finansowe, którymi mogą 
dysponować, przeznaczyć na zaspokojenie wła-
snych potrzeb, realizować marzenia. Na sali gimna-
stycznej spotkali się także uczniowie klas trzecich, 
którzy ukończyli I etap nauki otrzymując dyplomy 
i upominki. Rozdania świadectw dokonali wycho-
wawcy w salach lekcyjnych. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że najlepszym społecznikiem  w tym roku 
została Aleksandra Kotwica, a uczniem z najwyższą 
średnią w szkole okazał się Wiktor Kasza.  Przedsta-
wiciele rady rodziców na ręce pani dyrektor złożyli 
podz iękowania  za  t rud  włożony  w nauczan ie
i wychowanie dzieci. Pani dyrektor życzyła wszyst-
kim zdrowych i bezpiecznych wakacji.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach

Szkoła jest jak dworzec kolejowy.  Zawsze w niej  
gwarno i zawsze ktoś się spóźni. Jest jednak jedna 
różnica – wszyscy pasażerowie mają bilety na po-
ciąg do następnej klasy. 
W minionym roku szkolnym taki bilet otrzymali 
wszyscy uczniowie ZPO im Pierwszej Kompanii Ka-
drowej w Bolechowicach. Dzisiaj kolejny raz poże-
gnaliśmy rok szkolny, który był czasem wytężonej 

• Zakończenie roku szkolnego w Nowinach.

• Zakończenie roku szkolnego w Nowinach.

• Zakończenie roku szkolnego w Bolechowicach.
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pracy i nauki. Wszyscy zdobyliśmy nową wiedzę, 
nowe umiejętności, nowe doświadczenia, a szcze-
gólnie te, które wiązały się z kształceniem na odle-
głość.  Ze względu na stan epidemiczny i związane 
z tym ograniczenia wychowawcy żegnali się ze swo-
imi uczniami w klasach.

W małym gronie w sali gimnastycznej uczniowie 
klasy VII pożegnali swoich kolegów opuszczających 
mury naszej szkoły.  Było uroczyście i wzruszająco. 
Uczniom klas ósmych zostały wręczone dyplomy 
ukończenia szkoły podstawowej – najlepsi ucznio-
wie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo 
dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, na-
grody i upominki w postaci książek i dyplomów. Fi-
naliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych: 
Krzysztof Martyniszyn, Julia Kruk i Karol Szymonek 
otrzymali tablety graficzne. 15 uczniów naszej szko-
ły zostało wyróżnionych stypendium Wójta Gminy 
– pana Sebastiana Nowaczkiewicza, a stypendium 
Dyrektora Szkoły otrzymało 21 uczniów naszej pla-
cówki. Również rodzice najlepszych uczniów i ci, 
którzy aktywnie angażowali się w życie ZPO  w Bo-
lechowicach  zostali uhonorowani pamiątkowymi 
dyplomami uznania oraz listami gratulacyjnymi.
Dyrektor szkoły podziękowała uczniom, nauczycie-
lom, wychowawcom, rodzicom za sumienną, ciężką 
pracę i życzyła radosnych, pięknych i bezpiecznych 
wakacji. 

Szkoła Podstawowa w Kowali

W dniu 25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawo-
wej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” odbyła 
się uroczystość ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 
2020/2021.
Cała społeczność szkolna zebrała się na placu szkol-
nym.  Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastą-
piła  ceremonia przekazania sztandaru szkoły, od-
chodzący uczniowie przekazali pod opiekę sztandar 
klasie VII.  
Pani Dyrektor  Anna Łukasiewicz  w imieniu całej 
społeczności szkolnej podziękowała przewodniczą-
cemu Rady Rodziców , panu Januszowi Szymkiewi-
czowi za wieloletnią pracę na rzecz szkoły. 

Wspólnie obejrzeliśmy montaż słowno- muzyczny 
przygotowany przez uczniów  pod kierunkiem pani 
Marzanny Krajewskiej. 

Następnie wręczono dyplomy i nagrody uczniom 
wyróżniającym się w nauce, mającym osiągnięcia 
w sporcie, laureatom i finalistom konkursów przed-
miotowych, uczniom , którzy otrzymali Stypendia 
Dyrektora Szkoły i Stypendia Wójta Gminy Nowiny.
Szczególnie uroczyście zostali pożegnani uczniowie 
klasy VIII, którzy w przyszłym roku szkolnym roz-
poczną naukę w szkołach średnich. Każdy otrzymał 
Niezbędnik Absolwenta Szkoły Podstawowej oraz 
upominki od klasy VII.

Po wspólnej uroczystości klasy wraz z wychowaw-
cami spotkały się w swoich gronach, by życzyć  uda-
nych wakacji i powrotu w nowym roku szkolnym        
z zapałem i energią  do wytężonej pracy.

Liceum Sportowe w Nowinach
Nagrody za najlepszą średnią w szkole:
Liceum czteroletnie:
• Aleksander Świtoń IA śr. 5.13 zachowanie wzorowe
• Oliwier Świtoń IA śr. 5.00 zachowanie wzorowe 
• Krzysztof Chudobiecki IA śr. 4,63 zachowanie bardzo dobre
• Norbert Niebudek IIA śr. 4,60 zachowanie wzorowe

• Zakończenie roku szkolnego w Bolechowicach.

• Zakończenie roku szkolnego w Kowali.

• Zakończenie roku szkolnego w Kowali.
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• Jakub Pyszczak IA śr. 4,56 zachowanie bardzo dobre
Liceum trzyletnie:
• Kacper Załęcki IIC śr. 4,60 zachowanie bardzo do-
bre
• Mateusz Rodak IIC śr. 4,00 zachowanie bardzo dobre

Nagrody za wysoką frekwencję:
• Jakub Pyszczak IA  99,70%
• Bogdan Łazurko IA 99,68%
• Krzysztof Chudobiecki IA 99,31%
Nagrody sportowe – za pracę, wytrwałość i zaanga-
żowanie w czasie treningów:
• Natalia Olesińska Ia

• Mateusz Górecki Ia
• Szymon Kot IIa
• Kamil Lurzyński IIa
• Mikołaj Susło IIb
• Maksym Petelicki IIb
• Agnieszka Soboń IId
• Natalia Łebek IId
• Wiktor Węgliński IId
• Szymon Spurek IId

Zdjęcia: archiwa szkół.

• Zakończenie roku szkolnego w Liceum Sportowym.

Pożegnanie sześciolatków

• Zakończenie roku szkolnego w Liceum Sportowym.

Pożegnanie 6-latków to czas niezwykły i niezapo-
mniany, zarówno dla dzieci, rodziców, jak i wszyst-
kich pracowników przedszkola. Kończy się bowiem 
4-letni okres przyjaźni, wspólnych zabaw i spotkań, 
wspólnej pracy. Dzieci z zagubionych i nieśmiałych 
maluszków stają się samodzielnymi, odważnymi 
ciekawymi świata starszakami.

W  Przedszkolu Samorządowym im. Pluszowego Mi-
sia w Nowinach  w każdej z grup 6-latków,  odby-
ły się uroczyste pożegnania i zakończenie edukacji 
przedszkolnej. Na widowni z zachowaniem reżimu 
sanitarnego,  zasiedli wzruszeni rodzice. Przedszko-
laki śpiewały: ,,Mój kolego z przedszkola, mamy po 
siedem lat, śmieje się do nas świat. Szkoła woła…..,” 
tańczyły, recytowały, odgrywały  scenki ku uciesze 
swoich pań, dumnych, że nauka  nie poszła w las. Po 
występach były kwiaty i podziękowania – rodzicom 
za współpracę z placówką, nauczycielom, pracow-
nikom obsługi za cierpliwość, dobro, serce, troskę.
Na zakończenie dyrektor Alina Banasik dziękowała 
nauczycielom za przygotowanie dzieci do podjęcia 
nauki w szkole, rodzicom za współpracę, dzieciom  
życzyła sukcesów w dalszej edukacji,  wielu przyja-
ciół i pięknych wakacji. •

Przedszkole Samorządowe w Nowinach

• Pożegnanie 6-latków.
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S t o p 

używkom
17.06.21r. gościliśmy w Liceum SPortowym„Kolę” 
czyli Mirosława Kolczyka, który przedstawił i wy-
śpiewał własną historię. „Kola” stworzył autorski 
program profilaktyki uzależnień „Antymina – nie 
daj się wysterować na minę”.
Oto co o spotkaniu powiedzieli nasi uczniowie:
„Spotkanie było bardzo edukujące. Prowadzone      
w ciekawy sposób i w zrozumiałym dla młodzieży 
języku. Zarówno piosenki jak i historie opowiadane 
na spotkaniu bardzo dobrze ukazywały jak bardzo 
szkodliwe są narkotyki, alkohol i papierosy.”
„Na pewno tacy goście są potrzebni. Przestrzegają 
przed używkami, które niszczą zdrowie i życie. Hi-
storie „Kolaha” były ciekawe , muzyka chwytliwa       
i z przesłaniem. Zapamiętałem, że należy się kiero-
wać swoimi przekonaniami, a nie innych.”
„Spotkanie uświadomiło jak łatwo można zmarno-
wać swoje życie przez używki. Sądzę, że takie spo-
tkania są potrzebne.”
„Życie jest piękne i nie wolno go zmarnować. Nie 
możemy szukać ucieczki w alkoholu czy narkotykach 
ponieważ to jest zgubne. Przez używki krzywdzimy 
bardziej swoich bliskich niż samych siebie.
„Musimy szukać takiego towarzystwa, które nie cią-
gnie nas „ do bagna” tylko takiego, które chce dla 
nas  dobrze i pcha w górę.”
„Moje refleksje po spotkaniu są takie, że zażywa-
nie narkotyków i  innych używek nie prowadzi do 
szczęśliwego życia. Używki powodują, ze niszczymy 
samych siebie od środka – nieodwracalnie.”

Kornelia Bem-Kozieł

Wyróżnienia dla uczniów szkoły w Nowinach
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach, brali udział w wojewódzkim konkur-
sie plastycznym, którego zadaniem było wykonanie 
projektu kartki pocztowej poświęconej tematyce 
Żołnierzy Wyklętych. Celem konkursu było populary-

zowanie i upowszechnienie wiedzy na temat żołnie-
rzy podziemia niepodległościowego, upamiętnienie 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak 
również edukacja historyczna poprzez artystyczną 
formę wyrazu. Organizatorem Konkursu był Instytut 
Pamięci Narodowej w Kielcach, a współorganizato-

rem Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.
Wśród wielu uczestników, z naszej szkoły wyłonio-
no 4 laureatów i 3 osoby wyróżnione. Uroczystość 
wręczenia nagród oraz prezentacja prac odbyła się 
2 czerwca w Centrum Edukacyjnym IPN „ Przysta-
nek Historia” w Kielcach.
Oto zwycięzcy:
Miejsce I: Karol Bzymek (5b);
Miejsce II: Szymon Sołtys (6a) i Filip Odziemek (7d);
Miejsce III: Jakub Michalak (6c);
Wyróżnienia:
Zofia Petelicka (6a);
Wiktor Skrzyniarz (4a);
Alan Tkacz (6e);
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów!

Ewelina Kasza
Anna Pędzich

• Spotkanie z Kolą.

Co słychać w placówkach edukacyjnych?

• Zwycięzcy konkursu.
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Rusza klasa Korony Kielce w Nowinach
W czwartek, 24 czerwca Akademia Korona i Gmina 
Nowiny podpisały porozumienie w sprawie współ-
pracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych             
z Klasami Mistrzostwa Sportowego w Nowinach      
w zakresie szkolenia młodzieży.

Kooperacja między Akademią Korona a ośrodkiem 
w Nowinach pozwoli, by podopieczni Akademii ko-
rzystali z najlepiej wyposażonego obiektu w woje-
wództwie świętokrzyskim. Młodzi Koroniarze będą 
mieli dostęp zarówno do centrum treningowego, 

szkoły, jak i internatu. Od września podopieczni 
Akademii rozpoczną naukę oraz treningi w klasach 
pierwszej i drugiej liceum. Treningi odbywać się 
będą zgodnie z programem szkoleniowym Akademii 
przy jednoczesnej realizacji treści nauczania prze-
widzianych programem nauczania szkoły. – Jeste-
śmy przekonani, że dzięki warunkom zapewnionym 
przez władze gminy Nowiny oraz dyrekcję Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych z Klasami Mistrzostwa 
Sportowego w Nowinach, nasi podopieczni połączą 
wysoki poziom edukacyjny z doskonałym stopniem 
wyszkolenia sportowego. Nasza współpraca pozwo-
li na rozwijanie zawodników w aspektach nie tylko 
sportowych, ale także społecznych – mówi dyrektor 
Akademii Tomasz Wilman o możliwości trenowania 
młodzieży w ośrodku w Nowinach. W najbliższych 
latach obie strony planują powiększyć liczbę zawod-
ników szkolących się w Nowinach. – Mam nadzieję, 
ze nasza współpraca przyniesie obopólne korzyści. 
Prowadzenie wspólnych działań promocyjnych
w środowisku lokalnym, organizacja doboru uczniów 
do kolejnych klas sportowych z pewnością przełożą 
się na podniesienie efektywności nauczania i szko-
lenia sportowego – mówi wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz. – Obecność Akademii Korona z pewnością 
będzie miała tez wpływ na popularyzację Nowin 
wśród sportowców – dodaje. •

• Podpisanie porozumienia dot. klas Korony Kielce w Nowinach.
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Zespół UKS SMS Łódź zwyciężył w Turnieju Pił-Zespół UKS SMS Łódź zwyciężył w Turnieju Pił-
karskim Dziewcząt do lat 11 TRZUSKAWICA CUP.           karskim Dziewcząt do lat 11 TRZUSKAWICA CUP.           
W wielkim finale Ligi Mistrzów na stadionie                    W wielkim finale Ligi Mistrzów na stadionie                    
w Nowinach łodzianki pokonały Diamonds Acade-w Nowinach łodzianki pokonały Diamonds Acade-
my z Warszawy 3:1.my z Warszawy 3:1.

W meczu o trzecie miejsce Beniaminek Profbud W meczu o trzecie miejsce Beniaminek Profbud 
Krosno pokonał UKKS Katowice 3:0. Reprezentacja Krosno pokonał UKKS Katowice 3:0. Reprezentacja 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej uplasowała Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej uplasowała 
się na dziewiątej pozycji.się na dziewiątej pozycji.

– Są takie turnieje, które będzie się wspominało – Są takie turnieje, które będzie się wspominało 
bardzo długo. Z pewnością Trzuskawica Cup do ta-bardzo długo. Z pewnością Trzuskawica Cup do ta-
kich należy zaliczyć. W weekend wygrał sport, fair kich należy zaliczyć. W weekend wygrał sport, fair 
play, przyjaźń i duch sportu – mówił Tomasz Popie-play, przyjaźń i duch sportu – mówił Tomasz Popie-
la, organizator turnieju, po zakończeniu turnieju.la, organizator turnieju, po zakończeniu turnieju.
Zanim jednak do tego doszło przez dwa dni w upale Zanim jednak do tego doszło przez dwa dni w upale 
i pełnym słońcu na murawie w Nowinach rywalizo-i pełnym słońcu na murawie w Nowinach rywalizo-
wało ponad 340 dziewcząt z 26 drużyn z całej Pol-wało ponad 340 dziewcząt z 26 drużyn z całej Pol-
ski. Nastoletnie dziewczynki udowodniły, że piłka ski. Nastoletnie dziewczynki udowodniły, że piłka 
nożna nie jest wyłącznie sportem dla mężczyzn i od-nożna nie jest wyłącznie sportem dla mężczyzn i od-
ważnie stawiają w nim swoje kroki. – Jesteśmy pod ważnie stawiają w nim swoje kroki. – Jesteśmy pod 
wielkim wrażeniem ich umiejętności, zwłaszcza, ze wielkim wrażeniem ich umiejętności, zwłaszcza, ze 

dziewczynkom jest dużo trudniej grać w piłkę, niż dziewczynkom jest dużo trudniej grać w piłkę, niż 
chłopcom. Nie ma tak wielu klubów, w których mo-chłopcom. Nie ma tak wielu klubów, w których mo-
głyby to robić – podkreśla Tomasz Wilman, organi-głyby to robić – podkreśla Tomasz Wilman, organi-
zator turnieju.zator turnieju.

Podczas turnieju wybrana została też drużyna ma-Podczas turnieju wybrana została też drużyna ma-
rzeń. Wyboru dokonali Marta Walczak – asystent rzeń. Wyboru dokonali Marta Walczak – asystent 
selekcjonera Reprezentacji Polski w piłce nożnej selekcjonera Reprezentacji Polski w piłce nożnej 
kobiet, Dagmara Grad – była reprezentantka Polski kobiet, Dagmara Grad – była reprezentantka Polski 
w piłce nożnej, Przemysław Cichoń – były zawodnik w piłce nożnej, Przemysław Cichoń – były zawodnik 
Korony Kielce obecnie Prezes GKS Nowiny. W skład Korony Kielce obecnie Prezes GKS Nowiny. W skład 
drużyny marzeń Trzuskawica Cup weszły: Kraśnicka drużyny marzeń Trzuskawica Cup weszły: Kraśnicka 
Kornelia – AP Jagiellonia Białystok, Misiak Julia-UKS Kornelia – AP Jagiellonia Białystok, Misiak Julia-UKS 
SMS Łódź, Zarzycka Helena – Diamonds Academy, SMS Łódź, Zarzycka Helena – Diamonds Academy, 
Gorzynik Wiktoria – Beniaminek Profbud Krosno, Gorzynik Wiktoria – Beniaminek Profbud Krosno, 
Galuszka Nikola-UKKS Katowice, Wochnik Marta-Galuszka Nikola-UKKS Katowice, Wochnik Marta-
-Ślęza Wrocław, Mrozik Marta-Tęcza Bydgoszcz.-Ślęza Wrocław, Mrozik Marta-Tęcza Bydgoszcz.

Podczas niedzielnego finału nagrody zwyciężczy-Podczas niedzielnego finału nagrody zwyciężczy-
niom turnieju wręczali między innymi wicemarsza-niom turnieju wręczali między innymi wicemarsza-
łek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, łek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, 
wójt gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, były wójt gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, były 
piłkarz Korony Kielce Przemysław Cichoń, były tre-piłkarz Korony Kielce Przemysław Cichoń, były tre-

Zaciekła walka o zwycięstwo

• W turnieju zagrało ponad 340 dziewczynek.

• Nagroda fair play dla UKS Tęcza Bydgoszcz.

• Trzuskawica Cup.

[
• Drużyna marzeń.
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ner Korony Kielce Tomasz Wilman, była gwiazda ner Korony Kielce Tomasz Wilman, była gwiazda 
reprezentacji Polski i VIVE Kielce w piłce ręcznej reprezentacji Polski i VIVE Kielce w piłce ręcznej 
Sławomir Szmal, była reprezentantka Polski w piłce Sławomir Szmal, była reprezentantka Polski w piłce 
nożnej Dagmara Grad, Marta Walczak z Polskiego nożnej Dagmara Grad, Marta Walczak z Polskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz przedstawiciele Trzuska-Związku Piłki Nożnej oraz przedstawiciele Trzuska-
wicy – tytularnego sponsora turnieju na czele z pre-wicy – tytularnego sponsora turnieju na czele z pre-
zesem Dominikiem Piskorskim. zesem Dominikiem Piskorskim. 

Już we wrześniu na Nowińskim stadionie odbędzie Już we wrześniu na Nowińskim stadionie odbędzie 
się Turniej Piłkarski Chłopców do lat 11 Trzuskawica się Turniej Piłkarski Chłopców do lat 11 Trzuskawica 
Cup.Cup.

Organizatorzy: Fundacja ,,Ja Też Mam Marzenia'', Organizatorzy: Fundacja ,,Ja Też Mam Marzenia'', 
Fundacja ,,Magamocni'', Gmina Nowiny składa-Fundacja ,,Magamocni'', Gmina Nowiny składa-
ją serdeczne podziękowania sponsorom turnieju: ją serdeczne podziękowania sponsorom turnieju: 
Trzuskawica, Hotel Binkowski, Buskowianka Zdrój, Trzuskawica, Hotel Binkowski, Buskowianka Zdrój, 
RS ACTIVE, Pufy.pl, Remis Express, Almar-Sport, RS ACTIVE, Pufy.pl, Remis Express, Almar-Sport, 
GKS Zio-Max Nowiny, Korona Kielce oraz jego part-GKS Zio-Max Nowiny, Korona Kielce oraz jego part-
nerom: Urząd Marszałkowski Województwa Świę-nerom: Urząd Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego, Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy tokrzyskiego, Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy 
Pomagają, Polski Związek Piłki Nożnej, Piłka dla Pomagają, Polski Związek Piłki Nożnej, Piłka dla 
wszystkich i ambasadorom: Sławomir Szmal, Dag-wszystkich i ambasadorom: Sławomir Szmal, Dag-
mara Grad, Marta Walczak. mara Grad, Marta Walczak. •

Marta SowińskaMarta Sowińska

Charytatywny turniej w Łagowie

• Na drugim miejscu uplasował się Diamonds Academy.

• Trzecie miejsce zajął UKKS Katowice.

Pod względem liczebności naszej drużyny nie był 
to dla nas najlepszy dzień. Dziewczyny zaczęły 
turniej grając w 6 osób, więc dodatkowo, był to 
sprawdzian dla naszych rozgrywających które mu-
siały tym razem zagrać na ataku.

Pierwszy mecz z drużyną MUKS 5 Sandomierz za-
kończył się ich zwycięstwem 2:0. Kolejny mecz          
w grupie rozegrałyśmy z młodziutką drużyną Dana 
Gameb Skarżysko-Kamienna. Dzięki zwycięstwu 2:0 
wyszłyśmy z grupy z drugiego miejsca. W fazie pół-
finałowej zmierzyłyśmy się z ekipą ULKS Chrobrza-
ny. W tym meczu nasza drużyna z każdym punktem 
coraz bardziej się dogrywała, jednak było to wciąż 
za mało, by wygrać pierwszy set. W drugim secie 
natomiast, obie drużyny szły łeb w łeb. Niestety 
pod koniec seta, gdzie walka była najbardziej zacię-
ta, jedna z naszych zawodniczek doznała kontuzji,          
a drużyna była zmuszona dokończyć mecz w osła-
bionym składzie. Wynik końcowy 2:0.

W meczu o 3 miejsce spotkałyśmy się z drużyną 
gospodarzy - ŁKS "Adamówki" Łagów. Nasze dziew-
czyny, mimo że grały nadal w osłabieniu, wygrały 
pewnie pierwszy set. Drugi należał jednak do prze-
ciwnika. Tie break pokazał jak silną wolę walki mają 
nasze zawodniczki, mimo zmęczenia i sołabienia 
walka toczyła się o każdą piłkę do samego końca. 

Niestety przeciwniczki wykorzystały puste pole       
na boisku i zakończyły ten set wynikiem 17:15.
Tabela końcowa turnieju:
1. MUKS 5 Sandomierz
2. ULKS Chrobrzany
3. ŁKS Łagów
4. GKS Invex Remedies Nowiny
5. SMS Absolwentki Starachowice
6. Dana Gameb Skarżysko-Kamienna •

GKS Invex Remedies Nowiny - Siatkówka Kobiet

• Charytaywny turniej w Łagowie.
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Wychowankowie warsztatów modelarskich Klu-
bu Modelarstwa Sportowego, na zaproszenie LOT 
Flight Academy mieli możliwość świętować Dzień 
Dziecka, ucząc się latać na symulatorze Boeinga 
737.

Młodzi pasjonaci lotnictwa mieli okazję wykonać 
loty po kręgu nad lotniskiem EPWA z pełną proce-
durą startu i lądowania w symulatorze Boeinga 737 
i towarzystwie pilota PLL LOT. Wysłuchali także wy-
kładu Jacka Rzeszowicza nt. drogi szkolenia pilota 
zawodowego, odwiedzili siedzibę główną PLL LOT, 
a nawet znaleźli się na górce spotterskiej, gdzie 
podziwiali Dreamliner'a odchodzącego na "drugi 
krąg". W drodze powrotnej do Kielc podziwiali sa-
moloty LOT Flight Academy w hangarze w Piotrko-
wie Trybunalskim. •

Piotr GołackiPiotr Gołacki

Dzień dziecka w przestworzach

• Wycieczka do PLL LOT. Fot.: Klub Modelarstwa Sportowego.

Wyruszyli na rowerową wycieczkę
Pokonali wspólnie ponad 25 km, choć pogoda za-
chęcała raczej do pozostania w domu. Choć upał 
dawał się wszystkim we znaki, z radosnymi minami 
dotarli do świetlicy w Szewcach.

W sobotę, 19 czerwca spod basenu Perła kilku-
dziesięciu rowerzystów wyruszyło na wspólną wy-
cieczkę. Trasa wiodła przez Nowiny, Białogon, Górki 
Szczukowskie, Podzamcze Piekoszowskie, Jaworz-
nię, a skończyła się w Szewcach, gdzie tradycyjnie 
uczestnicy rajdy posilili się kiełbaską z grilla i nieco 
odpoczęli przed powrotem do domu.

Od wiosny do jesieni
Przypominamy, że trwa wyzwanie rowerowe. Wy-
starczy od 21 marca do 21 września przemierzycie 
minimum 400 km – na rowerze, biegając, z kijami 
nordic walking, a nawet na hulajnodze czy rolkach.

Wszyscy, którzy do 15 sierpnia zapiszą się na wy-
darzenie wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: 
rajdrowerowy@nowiny.com.pl z podaniem imie-
nia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, da-
nych kontaktowych i ROZMIARU KOSZULKI, jaki 
noszą zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej (20 zł).

Pamiętajcie, że musicie spełnić dwa warunki:
 – w okresie pomiędzy 21 marca a 21 września 2021 
r. przejedź łącznie minimum 400 km na rowerze, 
przy czym co najmniej 150 pokonanych kilometrów 
musi zostać przebyte na terenie gminy Nowiny;
 – potwierdzenie przebytego dystansu (zrzuty ekra-
nu z aplikacji do zliczania przebytych kilometrów 
oraz minimum dwa zdjęcia uczestnika z realizacji 
wydarzenia na terenie gminy Nowiny) należy prze-
słać na adres mailowy: rajdrowerowy@nowiny.
com.pl w terminie do 21 września 2021 r.•

Marta SowińskaMarta Sowińska

• Na chwilę przed startem.

• Na szlaku Green Velo.
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Wolontariusze LCW w działaniu
Miniony weekend był dynamiczny dla Centrum 
Wolontariatu w Nowinach. Od czwartku do nie-
dzieli kandydaci na wolontariuszy szkolili się pod-
czas Akademii Wolontariusza. Wspierali także wie-
le wydarzeń, które odbywały się na terenie Gminy 
Nowiny.

„I Ty możesz zostać wolontariuszem”
Trzy inspirujące dni mają za sobą mieszkańcy No-
win, którzy chcieliby zacząć działać wolontaryjnie. 
Szkolenie Akademii Wolontariusza od czwartku do 
soboty obejmowało szereg zagadnień na temat 
podstaw funkcjonowania wolontariatu, aspektów 
prawnych wolontariatu w Polsce, narzędzi pracy 
wolontariusza. W szkoleniu mógł wziąć udział każ-
dy mieszkaniec Gminy Nowiny, który działa lub chce 
zacząć działań na rzecz innych w swoim otoczeniu. 
Rozmawialiśmy także na temat motywacji do pracy 
i kompetencji w wolontariacie. Pomimo upalnej po-
gody uczestnicy z dużym zaangażowaniem włączyli 
się w wiele warsztatowych zadań wzmacniających 
budowanie zespołu. Szkolenie przyniosło kreatyw-
ne pomysły i refleksje nad tym jak wolontariusze 
zmieniają otoczenie. Jak zacząć, jak organizować 
własne akcje wolontariackie. Jak od dostrzeżenia 
problemu przejść do  realizacji zadania – takie kwe-
stie wypracowano podczas drugiego dnia spotkań.

Trzeciego dnia poruszono temat motywacji do pra-
cy, kompetencji wolontariusza i czy współpraca
w grupie jest potrzebna. W tajniki działania wo-
lontariatu wprowadził nas Michał Braun, który         
przez 5 lat pełnił rolę prezesa Regionalne Centrum 
Wolontariatu w Kielcach , jako wolontariusz praco-
wał też w Indiach i Boliwii. Obecnie współpracuje            
z wieloma organizacjami pozarządowymi w kraju       
i za granicą. Jedno jest pewne – energii i zaangażo-
wania naszym uczestnikom nie brakuje!

Kolejna edycja szkoleń została zaplanowana                
na jesień br. Wolontariusze oprócz podstawowych 

aspektów pracy będą mogli wziąć udział w szkole-
niach tematycznych poszerzających ich kompeten-
cje w obszarze niesionej pomocy.

Wolontariusze LCW w działaniu
Wsparcie organizacyjne podczas ogólnopolskiego 
turnieju piłkarskiego dziewczynek TrzuskawicaCup, 
pomoc w realizacji Zakręconych! Rodzinnych Raj-
dów Rowerowych, prace w ogrodzie społecznym        
i animacje dla dzieci – tyle akcji podczas minionego 
weekendu wsparli wolontariusze Lokalnego Cen-
trum Wolontariatu w Nowinach.

W ubiegłym roku w Woli Murowanej powsta-
ły pierwsze w regionie ogrody społeczne. Dzięki 
wsparciu wolontariuszy LCW ogród jest stale pie-
lęgnowany i zadbany. Wolontariusze – ogrodnicy 
zrobili przegląd ogrodu po ostrej zimie, docięto 
krzewy, wsiano zioła i warzywa, przesadzono wyro-
śnięte pomidory.

W sobotę, 19.06.br. Gmina Nowiny zorganizowała 
pierwszy z cyklicznych rajdów rowerowych. Nie-
strudzeni rowerzyści nie zrażeni pogodą wyruszyli 

• Wolontariusze podnosili swoje kwalifikacje.

• O ogród społeczny należy dbać.

• Pomoc przy  Trzuskawica Cup.
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na 25-kilometrową wycieczkę do Podzamcza Pieko-
szowskiego.

Łódź, Katowice, Lublin, i Szczecin – w niedzielę 
młode piłkarki z całej Polski połączyły Nowiny. Naj-
zdolniejsze zawodniczki prezentowały swoje umie-
jętności na murawie w pierwszej edycji turnieju 
Trzuskawica Cup.

Zachęcamy osoby, które chciałby wesprzeć swoimi 
działaniami innych potrzebujących. „Czas to najcen-

niejszy podarunek, jaki można dostać od innych.”

Patronat honorowy nad projektem objęli wójt Gmi-
ny Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz oraz burmistrz 
Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Projekt realizowa-
ny przez Stowarzyszenie „Siła Woli” z dotacji pro-
gramu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy fi-
nansowanego z Funduszy EOG. •

stowarzyszenie „Siła Woli”

Wieści od gminnych artystów
Festiwal piosenki anglojęzycznej
26 czerwca odbył się kolejny festiwal piosenki an-
glojęzycznej ,,The Joy of Singing" 2021 na żywo. Re-
prezentantki Studia Piosenki ,, Miniaturka" działa-
jącego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach 
ponownie zachwyciły zacne Jury swoimi występami. 
W l kategorii - 1 miejsce zdobyła Lilianna Grudzień, 
w III kategorii - 1 miejsce zdobyła Sylwia Lasota,
a wyróżnienie trafiło do Wiktorii Basiak.

XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki i Tańca Majowa Nutka
Sylwia Lasota - reprezentantka Studia Piosenki Mi-
niaturka zdobyła I miejsce na XXX Jubileuszowym 
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki I Tańca ,,Ma-
jowa Nutka" Częstochowa 2021 na żywo.

Świętokrzyski Festiwal Smaków w Tokarni
Bolechowiczanie zdobyli wyróżnienie za najpięk-
niejsze stoisko podczas V Świętokrzyskiego Festi-
walu Smaków w Tokarni.

Jawor - u Źródeł Kultury
Menadżer KGW Kowalanki Wiesława Kulińska zo-
stała uhonorowana Jaworem, czyli nagrodą główną 
za rok 2020 w kategorii animator kultury podczas 
wydarzenia „Jawor – u źródeł kultury”, który odbył 
się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

W konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów podczas tego samego wydarzenia Stefa-
nia Golenia otrzymała wyróżnienie za  ciężniówki    
w marynacie. •

Marta Sowińska

• Sylwia Lasota. Fot.: archiwum GOK.

• Lilianna Grudzień. Fot.: archiwum GOK.

• Bolechowiczanie.Fot.: archiwum zespołu.
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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.

Jeśli
jeśli się schowasz będę cię szukała

jeśli się zgubisz odnajdę cię

jeśli odejdziesz poczekam na ciebie

jeśli spróbują mi cię odebrać

będę o ciebie walczyła

tak długo aż odzyskam cię

jeśli zapomnisz moje sny

ja nadal będę śniła

jeśli zapomnisz uśmiech mój

zobaczysz go na niebie

tam obok słońca błękitu nieba

ja prześlę go do ciebie

ja nigdy nie dam ci spokoju

a kiedy wrócisz nie oddam cię

bo tylko  do mnie wciąż należysz

odnajdę cię w spowitej mgle

i w miłość znów uwierzysz

Irena Kostrzewska

Twoimi
oczami patrzyłam na świat,

Twoimi dłońmi go dotykałam.

cichy szept do mojego ucha

wciąż się unosi w oddechu.

i ta łagodność w Tobie,

którą echo wciąż odbija.

razem malowałyśmy szczęście,

głębię wypełniając miłością.

kropla po kropli,

chwila za chwilą.

potem wygładzałyśmy

wszystkie bolesne miejsca.

wciąż razem. 

Lidia Jędrocha-Kubicka

 wspomnienia
już zapominam tamte miejsca, 

choć ciągle są.

kiedyś grała w nich cisza,

dziś głośne i tłoczne.

dalej czuję nasze przytulenia 

i miłość wciąż tę samą.

Ty ją odświeżasz

mamo.

Lidia Jędrocha-Kubicka

Czy wierzę
czy wierzę w słowa które mówisz

czy mogę ci zaufać

zbyt często serce moje studzisz

zbyt rzadko cię dosięga skrucha

zbyt rzadko mówisz ciepłe słowa

być może o nich zapomniałeś

może już czas zacząć od nowa 

przypomnieć jak się uśmiechałeś

przypomnij sobie jak to było

w miesiącu kiedy kwitły bzy

nie wszystko przecież ci się śniło

my tam byliśmy Ja i Ty

Irena Kostrzewska
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Wnioski 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach przypomina o konieczności złożenia wniosku o przyznanie 
świadczenia wychowawczego ,,500+” na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 
2022 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerw-
ca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski można 
składać osobiście w siedzibie Ośrodka znajdującego się w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25 od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.15 – 15.15, przez bankowość elektroniczną lub przez profil zaufany epuap. W przypadku 
pytań informacji udzielamy pod numerem 41-347-56-80. •

Zapraszamy na festyn charytatywny
Festiwal kolorów, sterowanie modelem samolotu, 
maraton zumby oraz liczne warsztaty dla dużych 
i małych – to wszystko czeka na uczestników fe-
stynu charytatywnego, jaki odbędzie się 4 lipca            
w Szewcach.

 – Zapraszamy wszystkich sąsiadów, koleżanki i kole-
gów, mieszkańców gminy i okolicznych miejscowo-
ści – wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się 
do naszej wakacyjnej akcji charytatywnej – mówi 
radna Edyta Giemza – Pomóżmy rodzinie, której       
w jednej chwili zawalił się cały świat – apeluje.

Pani Jadwiga Barańczak w ostatnich tygodniach cią-
ży zachorowała na COVID19, jednak wszyscy byli 
pewni, że do dnia porodu uda się go pokonać. Tak 
się jednak nie stało – 17 kwietnia przyszła na świat 
córka Ania, która niemal natychmiast została od-
dzielona od swojej chorej mamy.
Kilka dni później Jadwiga dostała udaru, a krwiaki 
w obrębie mózgu doprowadziły do wylewu, który 
sparaliżował prawą część jej ciała. Obecnie Pani 
Jadwiga przebywa na oddziale rehabilitacji. Jej ma-
rzeniem jest przytulenie córeczki, której nigdy nie 
widziała i 2-letniego synka, który tęskni za mamą. 
Możemy im w tym pomóc, przyłączają się do zbiórki 
na rehabilitację Jadwigi, o co prosimy w imieniu Jej, 
Jej męża Pawła oraz ich dzieci Ani i Mateusza.

Podczas festynu zorganizowany zostanie bazarek, 
podczas którego można będzie kupić i wylicyto-
wać fanty, odbędzie się maraton zumby, warszta-
ty projektowania i druku 3d oraz warsztaty stero-
wania modelem samolotu, spacer nordic walking. 
Najmłodsi będą mogli poszaleć na dmuchańcach,  
wziąć udział w animacjach, stworzyć swój las                                       
w słoiku, własny samolot czy glicerynowe mydełko. 
– Zorganizujemy zajęcia sportowe, plastyczne, ma-
lowanie twarzy i fotobudkę – wylicza Niewątpliwie 
dużą atrakcją będzie festiwal kolorów, na który cze-
ka przede wszystkim młodzież, ale i mini maraton 
zumby fitness, podczas którego będzie można tań-
czyć aż dwie godziny pod czujnym okiem instrukto-
rów. – Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy      
i tańca, bez względu na umiejętności – zachęca Ka-
tarzyna Kramarczyk, instruktorka zumby.
Zorganizowany zostanie międzypokoleniowy tur-
niej ping-ponga. Maluchy będą miały możliwość 
nauczyć się pierwszych kroków gry w piłkę nożną 
z zespołem Socatots, a nieco starsi – nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy i spróbowania swych 
sił na strażackim torze ćwiczeniowym.

Na licytację zostały przekazane fanty, wśród których 
znalazły się m.in. koszulka z okazji 70-lecia klubu 
sportowego Skała Tumlin z autografem Grzegorzem 
Piechny, koszulka Łomża Vive Kielce z autografami 
zawodników, vouchery kosmetyczne, a także fo-
remki 3d przygotowane według indywidualnego 
projektu przez stowarzyszenie Siła Woli. Będzie 
można skosztować domowych wypieków, pierogów                 
i innych dań przygotowanych przez  zespoły ludowe: 
Bolechowiczan i Szewczanki oraz mieszkańców.
Ze swoim mini-recitalem wystąpi Marek Tercz,           
a  Magdalena Jarek-Matla zaprezentuje fragmenty 
spektaklu „Bida z nendzom bez świot pendzom czyli 
świat według Górali Świętokrzyskich”.
Na zakończenie odbędzie się kino letnie.

Podczas festynu wolontariusze z Lokalnego Cen-
trum Wolontariatu w Nowinach będą zbierać datki 
do puszki. Zapraszamy 4 lipca od godz. 17 do świe-
tlicy w Szewcach. •

Marta Sowińska

• Jadwiga Barańczak potrzebuje pomocy.
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowiny

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  gminy Nowiny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 11 pkt 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 
3 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji             
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały RG-VII/65/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.             
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowiny wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 7 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., w siedzibie Urzędu  Gminy w Nowinach. 
Z projektem studium (...) oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można się zapoznać w siedzibie 
Urzędu Gminy w Nowinach, a także zostanie opublikowany na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Nowiny 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.nowiny.com.pl.
 Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium (...) oraz prognozy oddziaływania na środowi-
sko. 
 Uwagi należy składać do Wójta Gminy Nowiny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 20 lipca 2021 r.
 Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) informuję, że                      
w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu studium wraz z prognozą oddziaływania        
na środowisko do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy w ra-
mach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym z: 
- ww. projektem studium (...),
- prognozą oddziaływania na środowisko.
 Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczo-
ne w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji      
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247).  
 Zainteresowani mogą składać uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko w terminie do dnia 20 lipca 2021 r. 
1) w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nowinach, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Nowinach, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: 
nowiny@nowiny.com.pl.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowiny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nowiny.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana 
dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń 
oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszano-
wanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie 
maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony 
osobistej, m.in. dostęp do płynów dezynfekujących.

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25. Więcej informacji na temat prze-
twarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowinach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.nowiny.com.pl.
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WAKACYJNA

AKCJA CHARYTATYWNA

FESTIWAL KOLORÓW,

MARATON ZUMBA FITNESS,

KINO LETNIE,

MINI-RECITAL MARKA TERCZA,

FRAGMENTY SPEKTAKLU „BIDA Z NENDZOM BEZ ŚWIOT

PENDZOM CZYLI ŚWIAT WEDŁUG GÓRALI ŚWIĘTOKRZYSKICH”,

WARSZTATY DRUKU 3D,

WARSZTATY STEROWANIA MODELEM SAMOLOTU,

WARSZTATY PLASTYCZNE I KONSTRUKTORSKIE,

DMUCHAŃCE, ANIMACJE, MALOWANIE TWARZY, FOTOBUDKA,

MIĘDZYPOKOLENIOWY TURNIEJ GRY W TENISA STOŁOWEGO,

WYPIEKI I POTRAWY TRADYCYJNE

LICYTACJE FANTÓW

PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

FESTYN W SZEWCACH

 4 LIPCA

GODZ.

17.00

P O M Ó Ż M Y  J A D W I D Z E  W R Ó C I Ć  D O  Z D R O W I A  

Ś W I E T L I C A  W  S Z E W C A C H

O R G A N I Z A T O R Z Y P A R T N E R Z Y


