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Szanowni Mieszkańcy!

           
          Zaledwie trzy lata temu zostałem wybrany przez Was po raz drugi na wójta gminy. To był 
niezwykle intensywny czas, zdeterminowany walką z koronawirusem i wieloma zmianami legisla-
cyjnymi, które w istotny sposób zdeterminowały działania samorządów w całej Polsce.

Jeżeli chodzi o sytuację finansową gminy na przestrzeni tych lat, to nie możemy narzekać. Dzięki 
racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi możemy powiedzieć, że jest całkiem do-
brze. Niemniej jednak nie możemy być tak spokojni, jak jeszcze przed kilkoma laty. W roku 2019 
dochody gminy wyniosły 65 mln zł, rok później było to ponad 68 mln zł. Jednak już w roku 2021 
obserwujemy ich spadek – to 67 mln zł, a w kolejnych latach dochody będą sukcesywnie spadać. 
Powodem tego jest obniżenie wpływów z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego osób poniżej 
26 roku życia, zmiany dotyczące podatku od nieruchomości, co spowodowało, że nasi  podatnicy 
płacą podatki w mniejszym wymiarze. W przyszłym roku zakładamy niższe dochody z tytułu wpro-
wadzenia Polskiego Ładu, który w istotny sposób wpłynie na budżety gmin, a skorzysta na nim tak 
naprawdę bardzo niewiele samorządów. Nie osiągniemy dochodów ze świadczenia 500+, które 
od przyszłego roku będzie wypłacane przez ZUS, a  nie ośrodki pomocy społecznej jak dotychczas. 
Wydatki w 2019 r. kształtowały się na poziomie 69 mln zł, w 2020 – 63 mln zł, a w 2021 r. obecnie 
mamy wykonanie na poziomie 73 mln zł. W ubiegłym roku wiele samorządów  ograniczyło wy-
datki z powodu epidemii koronawirusa, nie wiedząc, czego można spodziewać się za kilka tygodni 
czy kilka miesięcy.

W ciągu tych trzech lat przeznaczyliśmy ponad 30 mln zł na realizację inwestycji, z czego 9,5 
mln zł na budowę dróg, na sieci wod-kan – 2,6 mln zł, 1,6 mln zł na modernizację oświetlenia 
ulicznego, w tym przede wszystkim trzeci etap wymiany lamp sodowych na ledowe – tym razem                  
w Nowinach, 1,8 mln zł na domy kultury i 1,7 mln zł na inwestycje sportowe.

Jednym z największych wydatków w budżecie gminy jest oświata. Subwencja oświatowa nie po-
krywa nawet wynagrodzeń kadry pedagogicznej i tak dzieje się od lat. Subwencja odbiega od 
realnych wydatków, jakie ponoszą samorządy na oświatę, bo przecież poza wynagrodzeniami 
musimy utrzymywać budynki szkół czy opłacać pracowników obsługi, nie mówiąc już o kosztach 
zajęć dodatkowych, dzięki którym nasi uczniowie otrzymują edukację na najwyższym poziomie.
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wójt gminy Nowiny

Od wielu lat gmina prowadzi przyjazną politykę wobec przedsiębiorców. Oferujemy im zwolnie-
nia, rozłożenia na raty, ulgi i umorzenia podatków, merytoryczne wsparcie, promocję w lokalnej 
prasie, a w dobie pandemii – przekazanie środków ochrony. W ciągu ostatnich trzech lat ulgi            
i zwolnienia dla przedsiębiorców wyniosły ponad 380 tys. zł.

Jesteśmy ekologiczni. W ubiegłym roku uruchomiliśmy bezpłatną komunikację gminną na trasie 
Zawada – Nowiny – Kowala, we wrześniu tego roku linię na trasie Nowiny – Bolechowice. Z gmin-
nych busów skorzystało już 18223 pasażerów. 
Od 2017 r. prowadzimy dofinansowanie wymiany pieców W ciągu trzech ostatnich lat wsparliśmy 
149 gospodarstw domowych. Obecnie dofinansowanie wynosi 3500 zł. Warto podkreślić, że do-
tacje można łączyć z programem Czyste powietrze, a oba wnioski o dofinansowanie składamy w 
Urzędzie Gminy.
Działania proekologiczne to także inwestycje – wspomniana już wcześniej modernizacja oświetle-
nia ulicznego czy też termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Ważne jest dla nas 
także wspieranie inicjatyw mieszkańców w tym zakresie – wspólne sprzątanie świata, tworzenie 
ogrodu społecznego czy też przekazanie mieszkańcom budek dla jerzyków.

Pomagamy organizacjom pozarządowym. W latach 2019-2021 przekazaliśmy im niemal 1,2 mln 
zł na realizację zadań publicznych. Dlaczego to takie ważne? Stowarzyszenia, kluby i fundacje są 
głosem mieszkańców. Dobra współpraca z nimi gwarantuje realizację oczekiwań mieszkańców,        
a o to przecież wszystkim nam chodzi.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat było powstanie liceum sportowego. Wiązało 
się to z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów. Dziś wiemy już, że ta decyzja była strzałem w 
dziesiątkę. Do szkoły uczęszcza 154 uczniów, którzy uczą się w ośmiu oddziałach. W tym roku 
patronem szkoły został Włodzimierz Lubański – wybitny piłkarz, który wraz z małżonką zaszczycił 
nas swoją obecnością podczas uroczystości nadania imienia szkole.
Promocja gminy poprzez sport jest dla nas bardzo ważna. W klubach sportowych na terenie gmi-
ny trenuje 360 zawodników, mamy 18 grup treningowych i 5 trenerów. Nasi zawodnicy zwyciężają         
w turniejach rangi regionalnej i ogólnopolskiej.     

Z dniem 1 stycznia 2021 r. gmina zmieniła nazwę na gmina Nowiny. Moją inicjatywę w tym zakre-
sie mieszkańcy poparli niemal jednogłośnie.

Każdego dnia zmieniamy naszą gminę. Przybywa sieci wodociągowych, dróg, atrakcyjnych miejsc, 
staramy się dbać o najwyższy poziom edukacji i usług zdrowotnych. Wsłuchujemy się w głos miesz-
kańców, by, w miarę możliwości, realizować ich oczekiwania.
Podkreślić należy, że, w zasadzie, poradziliśmy już sobie ze sładowskiem odpadów na ulicy Skla-
dowej, dzięki czemu nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni.

Przed nami wszystkimi trudny czas. Spadające dochody i konieczność usunięcia odpadów ze skła-
dowiska sprawiają, że z pewnością w nadchodzących latach będziemy mogli przeznaczyć zdecy-
dowanie mniej pieniędzy na inwestycje. Podobnie jak wszyscy oczekujemy na nową perspekty-
wę finansowania unijnego, która wesprze nasze dzialania inwestycyjne. Mamy też nadzieję, że 
nadejdzie kres kuriozalnej sytuacji w oświacie, a przepisy prawne nie będą nadmiernie obciążać 
samorządów.

Warto dostrzec też wiele pozytywów, których efekty będą widoczne w kolejnych latach. Dzięki 
zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych po niedoszłej fabryce tlenku glinu krajobraz nowin 
zmienił się na korzyść, a w niedalekiej przyszłości przedsiębiorcy prowadzący tu działalność go-
spodarcza zaczną odprowadzać podatki na rzecz gminy. Duże zainteresowanie dzialakmi budow-
lanymi, w tym sprzedanymi przez gminę dzialkami w Zgórsku, świadczy o atrakcyjności Nowin 
jako miejsca do pracy i życia. I z tego należy się cieszyć. 
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Rozmowy o samorządzie, demokracji w kontekś-
cie Święta Niepodległości przeprowadził wójt gmi-
ny Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz 9 listopada, 
biorąc udział wraz z 50. samorządowcami z całej 
Polski w Wielkiej Lekcji Obywatelskiej.

To w miastach, miasteczkach i wsiach sołtysi, wój-
towie, burmistrzowie, prezydenci, radni, urzędnicy 
i organizacje pozarządowe zrealizowały dziesiątki 
tysięcy projektów, które przyczyniły się do poprawy 
jakości życia mieszkańców. Samorządność to także 
sukces polskiej demokracji – państwa opartego na-
trójpodziale władzy i zasadzie pomocniczości - tłu-
maczą organizatorzy akcji. 

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz zdecydował się na 
rozmowę z mieszkańcami i internautami za pośred-
nictwem social mediów.

Lekcja obywatelska
Wójt podkreślił niezbywalne prawo mieszkańców    
o decydowaniu o własnej gminie. Odpowiedział też 
na pytania internautów dotyczące budżetu: czyli 
skąd się biorą pieniądze w gminie?

Polska swój rozwój zawdzięcza działaniom sam-
orządów lokalnych. To w powiatach, miastach, mi-
asteczkach i gminach wiejskich sołtysi, wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci, starostowie, urzędnicy 
i organizacje pozarządowe zrealizowały dziesiątki 
tysięcy inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, 
które przyczyniły się do poprawy jakości życia 
mieszkańców.
Aby mieć wpływ na to co się dzieje w naszych 
powiatach i gminach, aby nie zaprzepaścić sukce-
su samorządności, wójt zwrócił uwagę, że powin-
niśmy jeszcze mocniej w sposób partnerski włąc-
zać się w budowanie naszych wspólnot lokalnych. 
Mamy wiele narzędzi, które to umożliwiają. Wójt 
przypomniał o budżetach sołeckich, budżetach oby-
watelskich, radach osiedli. Kończąc Sebastian No-
waczkiewicz podkreślił wartość niezależności gminy 
na tle autonomii samorządu w Polsce.

Wielka Lekcja Obywatelska to wspólna inicjatywa 
wielu organizacji: Związek Miast Polskich, Unia Me-
tropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Samo-
rządy dla Polski, Ogólnopolska Koalicja Samorządo-
wa, Stowarzyszenie Wielkopolska - kierunek Europa 
Dolny Śląsk Wspólna Sprawa Łączy nas Samorząd, 
Ruch Wspólna Polska, Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej •

  
Karolina Kępczyk

• Wójt poprowadził rozmowy na swoim profilu na Fb.

Sąd rejonowy w Kielcach skazał Krzysztofa G., re-
daktora naczelnego lokalnego portalu na ograni-
czenie wolności, zakaz zbliżania się i zadośćuczy-
nienie finansowe za nękanie SMS-ami wójta gminy 
Nowiny. Wyrok jest nieprawomocny.

7 miesięcy ograniczenia wolności poprzez wykony-
wanie pracy na cele społeczne, 5 tys. zł zadośćuczy-
nienia, zakaz kontaktowania się oraz zbliżania na 
odległość mniejszą niż 20 m to wyrok dla Krzyszto-
fa G. za nękanie mnie wiadomościami tekstowymi          
i naruszanie mojej prywatności. Wyrok w pierwszej 
instancji zapadł dwa dni temu. To pierwszy wyrok 
karny dla tej osoby, a ja mam nadzieję, że kolejne 
zapadną już wkrótce – napisał na swoim profilu na 
Facebooku wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Po-
stępowanie Krzysztofa G. jest przejawem nękania 
osobistego mojej osoby, ale również niszczenia                                       
i bezpodstawnego oskarżania mnie jako osoby spra-

wującej funkcję wójta - dodaje wójt Sebastian No-
waczkiewicz.

Pod koniec 2018 r. i w 2019 r. wójt był nękany przez 
Krzysztofa G. SMS-ami, które przychodziły o różnej 
porze dnia, często też w środku nocy. Groził w nich 
wójtowi, a gdy ten odmawiał oczekiwanych czynno-
ści – publikował na swoim portalu krytyczne arty-
kuły na temat działań wójta, dotyczące rzekomych 
nieprawidłowości, jakich wójt miał się dopuścić        
w trakcie pełnienia przez siebie obowiązków.

Warto przy tym podkreślić, że pomimo wielu dono-
sów, żadna ze spraw poruszanych przez Krzysztofa 
G. w  jego artykułach nie doczekała się postawienia 
zarzutów czy to wójtowi czy któremukolwiek z jego 
współpracowników. •

Marta Sowińska

Wyrok za nękanie 
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Od roku na terenie naszej gminy funkcjonuje bez-
płatna linia komunikacyjna. – Otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Przewozów 
Autobusowych i dzięki temu mieszkańcy mogą 
przemieszczać się po gminie za darmo – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.

W listopadzie ubiegłego roku uruchomiono linie 
Zawada – Nowiny – Kowala kursującą w dni robo-
cze dziesięć razy w każdym kierunku, dodatkowo do 
kursów linii 19 dojeżdżającej do Nowin. Od sierpnia 
tego roku dodatkowo uruchomiliśmy kursy na tej 
trasie w soboty i niedziele – w soboty są to cztery 
kursy, a w niedzielę trzy. Do końca października bez-
płatnymi busami na tej linii przejechało dokładnie 
17722 pasażerów.

Od września bezpłatne busy kursują również na 
trasie Nowiny – Wola Murowana – Bolechowice 
dodatkowo do istniejących kursów linii autobu-
sowej w dni powszednie, a w weekendy na trasie 
Nowiny – Wola Murowana – Bolechowice w miej-
sce skróconej linii autobusowej nr 19. – Bezpłatna 

linia autobusowa cieszy się większym powodzeniem 
w weekendy, niż linia 19. Pasażerów jest nieznacz-
nie więcej. Łącznie przez dwa miesiące skorzystało 
z niej 511 osób – mówi wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. Mimo to, od stycznia 2022 r. ta linia zostanie 
zlikwidowana. – Zgodnie z moją deklaracją, mieli-
śmy dać sobie kilka miesięcy na podjęcie ostatecz-
nej decyzji co do funkcjonowania tej linii.  Zwrócili 
się do mnie sołtys Aneta Wajs oraz radni Marcin 
Wojcieszyński i Piotr Piotrowicz, którzy oczekują 
przywrócenia dłuższej trasy płatnej dla mieszkań-
ców linii 19 w miejsce bezpłatnie kursujących bu-
sów. Nieco mnie to dziwi, bo mieszkańcy korzystają 
z busów równie często, mało tego busy – docierają 
do domów przy tzw. Odpadkach w Bolechowicach,   
a autobus tam nie kursuje – wyjaśnia wójt. – Zapo-
trzebowanie w weekendy na komunikację publiczną 
nie jest duże, więc oczywiste jest, że funkcjonować 
będzie tylko jeden środek transportu. Będziemy się 
też przyglądać napełnieniom linii 19 na tej trasie,      
a w przypadku kursów bez pasażerów – likwidować 
je – dodaje wójt.•

Marta Sowińska

Zmiany w kursowaniu bezpłatnej linii busów

Wspieramy pszczelarstwo
Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych sta-
nowią ważny element proekologicznych i środowi-
skowych działań przyjętych przez Samorząd Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Powiat Kielecki przy 
współudziale m.in. Gminy Nowiny, wpisujących się 
w Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 
r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego 
życia”, która zapowiada odbudowę różnorodności 
biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu    
i planety.  

Jednym z głównych celów nowej strategii jest za-
sadzenie 3 miliardów drzew i odwrócenie procesu 
spadku liczebności owadów zapylających, a w szcze-
gólności pszczół, które są bardzo ważne i powinny 
być doceniane przez każdą żyjąca jednostkę. Z tego 
względu każde działanie, które powoduje wzrost 
pożytków dla pszczół jest bardzo cenne. Pożytki 
pszczele to rośliny potencjalnie mogące dostarczyć 
nektaru i pyłku kwiatowego. Dlatego Gmina Nowiny 
każdego roku prowadzi nasadzenia roślin miododaj-
nych.

W związku z powyższym Gmina Nowiny w 2021 r. 
otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kieleckie-
go na realizację zadania związanego z ochroną przy-
rody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów 
zieleni, zadrzewień i zakrzwień oraz parków pn. 
„Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych                    
w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowiny”,    
w ramach umowy nr 21/2021 z dnia 09 kwietnia 

2021 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim,       
a Gminą Nowiny. Zakupione drzewa miododajne                                                                                            
z gatunku klon zwyczajny zostały nasadzone na pla-
cu zabaw w miejscowości Wola Murowana (dz. ew. 
nr 295/2 i 296/2 obręb geodezyjny Wola Murowa-
na). •

Monika Milcarz

• Drzewa miododajne w Woli Murowanej.
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8 listopada pierwsze mausery z odpadami z ulicy 
Składowej w Nowinach opuszcza to miejsce. Kon-
sorcjum Geocoma i Hydrogeotechnika rozpoczęły 
wywóz odpadów, zgodnie z umową z gminą No-
winy, jaka została zawarta jeszcze w październiku 
2021 r.

Umowa zakłada wywiezienie i utylizację odpadów 
przy ulicy Składowej. Wykonawca ma na to dziesięć 
miesięcy. Do wywiezienia jest 1223 Mg odpadów,    
w tym około 708 Mg odpadów niebezpiecznych          
i 514 Mg odpadów inne niż niebezpieczne.

Przypomnijmy, że odpady składowane były na dział-
ce na mocy decyzji starosty kieleckiego wydanej 
16 maja 2018 r. W wyniku przeprowadzonej przez 
siebie kontroli pracownicy Urzędu Gminy Sitków-
ka-Nowiny powiadomili WIOŚ i Starostwo Powiato-
we o podejrzeniu nieprawidłowości w składowaniu 
odpadów, co potwierdziły dalsze kontrole. 27 lu-
tego 2019 r. starosta powiatu kieleckiego wygasił 
swoją decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów                
na nieruchomości przy ul. Składowej w Nowinach, 
co skutkowało tym, że ciężar związany z egzekucją 
wobec przedsiębiorcy konieczności uprzątnięcia 
odpadów przerzucono na gminę.

Usuniecie odpadów będzie kosztować gminę Nowi-
ny niemal 5,7 mln zł. •

Marta Sowińska

Rozpoczęto wywóz odpadów

• Rozpoczęto wywóz odpadów.

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Nowiny do skorzystania z bezpłatnych szczepień 
w ramach Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2021 – 2025 finansowanego ze środków Gminy 
Nowiny.

Program obejmuje trzy rodzaje szczepień:
1. Szczepienia przeciw grypie – skierowane do mieszkańców powyżej 65 roku życia. Dzięki szczepie-
niu znacząco wzrasta ryzyko zachorowania na grypę i maleje ryzyko ciężkiego przebiegu choroby          
i ewentualnych powikłań pogrypowych. To szczególnie ważne w okresie jesienno – zimowym, kiedy 
niesprzyjające warunki pogodowe przyczyniają się do zwiększonej ilości zachorowań na tę chorobę.

2. Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym dzieci – meningokokom i ospie. Skierowane do dzieci 
w wieku od 2 do 11 miesiąca życia, od 12 do 23 miesiąca życia i dla młodzieży w wieku 13-14 lat 
(szczepionki przeciw meningokokom) oraz dla dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do 3 roku życia 
(szczepionka przeciw ospie). Rodzicie – pamiętajcie, że choroba meningokokowa i ospa, to poważne 
i ciężkie choroby, Szczepienia przeciwko nim są najskuteczniejszym sposobem na nabycie odporno-
ści i zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby.

3. Szczepienia przeciw HPV – dla dziewczynek w wieku 13 lat. Szczepionka jest najlepszą metodą 
profilaktyki przeciw zakażeniu wirusem. Zmniejsza liczbę zachorowań i śmiertelność na nowotwór 
szyjki macicy.

Wszystkie powyższe szczepienia są dostępne dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowiny. Pro-
szę Państwa by zechcieli zadbać o swoje zdrowie i skorzystali z oferty bezpłatnych szczepień. Re-
jestracja na szczepienia odbywa się w Przychodni Nowiny, osobiście lub telefonicznie. Programy 
trwają do 15 grudnia 2021 roku.

Michał Piast

Zapraszamy na szczepienia
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SMS-owy System Powiadamiania
„Dziś w nocy na Bobrzy spodziewane jest nadej-
ście fali powodziowej” – SMS takiej treści mogą 
otrzymać w przypadku zagrożenia mieszkańcy Sło-
wika       i Trzcianek. „Z powodu awarii wodociągu 
na terenie Szewc i Zawady dostępna będzie woda 
z beczkowozów” – tak zostaną poinformowani w 
przypadku zagrożenia inni mieszkańcy.

W lipcu 2012 r. uruchomiliśmy system powiadomień 
SMS dla mieszkańców. Poniżej opisujemy, jak z sys-
temu można skorzystać. System działa bezpłatnie. 
Mieszkaniec gminy płaci wyłącznie za pierwszy SMS 
ze zgłoszeniem do systemu lub za SMS związany z 
wyrejestrowaniem (wg stawek własnego operato-
ra).

• Uprawnione do otrzymywania informacji w po-
staci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie 
osoby, które prawidłowo zarejestrują się w sys-
temie informatycznym Powiadomienia SMS.

• Prawidłowa rejestracja w systemie informatycz-
nym i zgoda na Powiadomienia SMS polega na 
wysłaniu przez osobę wiadomości SMS z nazwą 
miejscowości gminy Nowiny na numer 799 599 
522:

Uwaga! W treści sms nie używamy polskich znaków 
np. „ó” czy „ł”!

• Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi 
dokonując prawidłowego wyrejestrowania się          
z systemu informatycznego Powiadomienia SMS

• Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu in-
formatycznego Powiadomienia SMS polega na 
wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS      
o treści miejscowosc.stop np. Nowiny.stop na 
numer 799 599 522. System prześle SMS-em po-
twierdzenie poprawnego wyrejestrowania się.

• Użytkownik zgadza się na koszt wiadomości SMS 
wysłanej na numer 799 599 522, który zgodny 
jest z posiadanym przez Użytkownika planem 
taryfowym u danego operatora.

Regulamin usługi dostępny jest na stronie interne-
towej www.nowiny.com.pl •

a l a r m ó w  i  z a g r o ż e ń
w y d a r z e ń  k u l t u r a l n y c h
k o m u n i k a t ó w  u r z ę d o w y c h
w y d a r z e ń  s p o r t o w y c h

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

M I E S Z K A Ń C Ó W

bądź  na bieżąco i  otrzymuj bezpłatne informacje na temat:

j a k  t o  z r o b ić ?

wyś l i j  SMS   z  nazwą mie jscowośc i  gminy  Nowiny  na  numer  799 599 522

z a p o z n a j  s ię  z  R e g u l a m i n e m  św i a d c z e n i a  u słu g i
d l a  uży t k o w n i k ó w  „ P o w i a d o m i e n i a  S M S ” :  h t t p s : / / w w w . n o w i n y . c o m . p l / s m s

N O W I N Y   Z G O R S K O   Z A G R O D Y  T R Z C I A N K I   S I T K O W K A
K O W A L A   W O L A  ( d l a  m i e s z k a ń c ó w  W o l i  M u r o w a n e j )

B O L E C H O W I C E   S Z E W C E   Z A W A D A   S L O W I K

p o d a t k i  t r a n s p o r t  o d p a d y

P A M I Ę T A J :  d l a  k a ż d e j  m i e j s c o w o ś c i  w y ś l i j  o d r ę b n e g o  S M S - a  i  n i e
u ż y w a j  p o l s k i c h  z n a k ó w
k o s z t  a k t y w a c j i  u s ł u g i   z g o d n y  j e s t  z  p o s i a d a n y m  p r z e z  U ż y t k o w n i k a
p l a n e m  t a r y f o w y m  u  d a n e g o  o p e r a t o r a
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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. programu 
–    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 załącznika-
mi oraz instrukcjami, a także regulaminem 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 poinformowany pisemnie. 
5. Złóż wnioski o płatność Środki mogą zostać wy-
płacone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci 
wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końco-
wym. 
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, insta-
lacji centralnego ogrzewania 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,
e-mail: w.mroczek@nowiny.com.pl
2. Tomasz Bucki tel. 41 347 50 85, 
email t.bucki@nowiny.com.pl

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Po-
wietrze można uzyskać łącznie wraz z dofinanso-
waniem na wymianę źródła ciepła z budżetu gmi-
ny Nowiny!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne        
na temat programu Czyste Powietrze:
8 grudnia 2021 r. w godz. 15.15 - 18.00           
w budynku Urzędu Gminy w Nowinach. •

Witold Mroczek
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Marsz na Bolechowice!
Jest takie miejsce u styku dróg, gdzie się spoty-
ka z zachodem wschód. Nasz pępek świata. Nasz 
boski raj. Jest takie miejsce. Taki kraj. Dziś nasze 
miejsce było w Bolechowicach, które zdobyliśmy 
idąc w marszu przez gminę Nowiny. Marszu szcze-
gólnym bo patriotycznym, zorganizowanym przez 
wójta Gminy Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza 
z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Powiewały flagi na wietrze, twarze 
rozświetlało słońce. Uczestnicy marszu założyli 
biało-czerwone ubrania, każdy otrzymał kotylion, 
a za ukończenie marszu także medal.

Wyruszyliśmy z mieszkańcami i gośćmi z Szewc, Sło-
wika, Kowali i Woli Murowanej. Najliczniej – ze Sło-
wika, gdzie spotkaliśmy się w symbolicznym miejscu 
– na dawnym moście im. kpt. Kazimierza Herwina 
Piątka – tego samego, który w 1914 r. wprowadził I 
Kompanię Kadrową do Kielc. Marsze poprowadzili: 
z Szewc wójt Sebastian Nowaczkiewicz, ze Słowika 
– radni Agnieszka Stępień i Krzysztof Seweryn, z No-
win – Sylwia Gajek, z Kowali – radna i sołtyska Rena-

ta Posłowska, z Woli Murowanej – wicewójt Łukasz 
Barwinek, sekretarz Ryszard Kusak oraz radny Piotr 
Piotrowicz.  Po godzinnym marszu, w grupie 300. 
osób spotkaliśmy na placu Szkoły Podstawowej im. 
I Kompanii Kadrowej w Bolechowicach. Stanęliśmy 
do Hymnu, przyłączając się do ogólnopolskiej akcji. 
Zagrała Orkiestra Dęta z Nowin, a druhowie OSP                                                                                                
w Szewcach wciągnęli biało-czerwoną flagę na 
maszt. 

Prezentacje artystyczne rozpoczęła uczennica              
z Nowin Alicja Bzymek, następnie w montażu słow-
no-muzycznym zaprezentowali się gospodarze – 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. 
Przyszedł czas też na dorosłych. Bolechowiczanie, 
Kowalanki i Szewczanki przy akompaniujących 
Krzysztofie i Tomaszu Korbanach, zaśpiewali pio-
senki patriotyczne. Pięknie wybrzmiał wykonany 
wspólnie przez wszystkie zespoły utwór „Jest taki 
kraj”. Był to pierwszy w historii wspólny występ ze-
społów. Pomysłodawcą i realizatorem tego przed-
sięwzięcia był Krzysztof Korban, akordeonista na co 

• Z lotu ptaka... fot.: www.tlenowo.pl.

• Orkiestra Dęta z Nowin.

• Niepodległa do Hymnu.

• Wspólny występ Bolechowiczan, Kowalanek i Szewczanek.
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dzień współpracujący z zespołem ludowym Bole-
chowiczanie. – Choć wydaje się, że taki występ to 
prosta sprawa, wymaga nieco przygotowań. Panie 
śpiewają w różnej tonacji, trzeba było zadbać o to, 
by ich głosy współbrzmiały – wyjaśnia Krzysztof 
Korban. I wyszło znakomicie. Mamy nadzieję, że to 
nie ostatni taki występ i już wkrótce znów będziemy 
mogli usłyszeć zespoły występujące razem.

Każdy z uczestników wydarzenia mógł zabrać ze 
sobą jedna z flag, które dumnie powiewały rozsta-
wiona na boisku w Bolechowicach. – Dla naszych 
mieszkańców przygotowaliśmy 300 flag, by mogli je 
zabrać ze sobą do domu, by w przyszłości wywie-
szać je w dni takie jak ten – wyjaśniał wicewójt Łu-
kasz Barwinek.

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, które miały jesz-
cze sporo siły po marszu. Wzięły udział w podcho-
dach patriotycznych z nagrodami oraz w festiwalu 
latawców. Podchody zostały zorganizowane przez 
wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu 
w Nowinach pod opieką Kamili Piotrowicz. Wszy-
scy wzmocniliśmy się ciepłym żurkiem, pieczonym 
ziemniakiem i grzańcem przy ognisku. – Myślę, że 
wszyscy potrzebujemy normalności, celebrowania 

ważnych dla nas wydarzeń radośnie, bez zbędnego 
patosu, z pieśnią na ustach – mówił wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Dziękuję Wam wszystkim, którzy 
zdecydowaliście się spędzić właśnie z nami Święto 
Niepodległości. To jest nasz dzień – dzień wszyst-
kich Polaków – dodał.

Wspólne świętowanie zakończył występ krakow-
skiego rapera Tadeusza „Tadka” Polkowskiego, któ-
ry chronologicznie od 1914 aż po 1956 rok przed-
stawiał historię Polski, dzielił się z widzami również 
autorską narracją i szeroką wiedzą historyczną. – 
Niech żyje Polska w każdym z nas, codziennie, nie 
tylko od wielkiego Święta – takim przesłaniem po-
żegnał się z nami artysta. •

Karolina Kępczyk

• Tadek Polkowski.

• Śpiewniki, kotyliony, medale - wszystko w barwach narodowych.

• Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.

• Wolontariusze z LCW w Nowinach.
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Spotkanie sąsiedzkie w Zgórsku
Mieszkańcy sołectwa Zgórsko-Zagrody integrowali 
się na Spotkaniu Sąsiedzkim 7 listopada w hotelu 
Magnolia.

Spotkanie miało charakter kulturalno-społeczny. 
Był koncert, spektakl, pokaz broni, wspólne kara-
oke. Koncert skrzypcowy zagrali muzycy Filharmo-
nii Świętokrzyskiej. Humorem żydowskim rozbawili 
słuchacze Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Pokaż jednostek broni kolekcjonerskiej za-
prezentowało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Ko-

• Spotkanie sąsiedzkie.

• Humor żydowski.

lekcjonerów Broni Palnej Civis. Przy dźwiękach 
akordeonu mieszkańcy śpiewali i prowadzili są-
siedzkie rozmowy, podkreślając przy tym ważną 
rolę budowania relacji społecznych, szczególnie 
ograniczonych podczas pandemii. Spotkanie zosta-
ło zorganizowane przez sołtysa Stanisława Kobca, 
Radę Sołecką oraz radną Agnieszkę Stępień. Spotka-
nie mieszkańców zostało dofinansowe ze środkow 
funduszu sołeckiego. •

Karolina Kępczyk

Mnóstwo emocji, śmiechu i wzruszeń dostarczyli 
widzom młodzi aktorzy występujący w spektaklu 
Kraina Lodu, jaki odbył się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Nowinach.

Za nami premiera spektaklu "Kraina Lodu" w wy-
konaniu naszych aktorów – uczestników warszta-

Kraina Lodu
tów teatralnych Wesoła Kurtyna, prowadzonych 
w klubie Miniaturka przez Joannę Kozak-Plutkę.                          
W spektaklu wystąpili: Maja Gorzelska, Lilianna 
Grudzień, Magdalena Sularz, Julia Sularz, Franci-
szek Kania, Anna Kasperek, Klara Wieczorek, Hubert 
Pękalski, Damian Pękalski, Igor Pękalski, Lida Popo-
va, Hanna Dańczuk, Luiza Konopacka.
– Pięknie dopracowane sceny, wspaniała gra aktor-
ska, humorystyczny scenariusz, własnoręcznie wy-
konane stroje oraz rekwizyty, wiele prób i ogrom 
ciężkiej pracy – jestem pod ogromnym wrażeniem 
młodych artystów – mówił Jacek Kania, dyrektor 
GOK. Nad wszystkim czuwała Joanna Kozak-Plutka, 
która wraz z dziećmi spektakl przygotowywała od 
ponad roku. – Co chwila pojawiały się jakieś trud-
ności. Koronawirus spowodował, że musieliśmy 
przerwać próby i w zasadzie zaczynać wszystko od 
nowa. Choroby dzieci, kwarantanny – w zasadzie 
nie wiem, jakim cudem udało nam się dopiąć celu – 
mówi pomysłodawczyni. 
Na scenie zaprezentowały się także wokalistki Stu-
dio Piosenki Miniaturka: Lilianna Grudzień, Weroni-
ka Ryńczuk, Wiktoria Basiak.
Serdecznie gratulujemy i liczymy na kolejne spek-
takle! •

Marta Sowińska

• Kraina Lodu.
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Dzieje Szewc i Zawady. Prolog

Na grodzisku w dzisiejszym Zgórsku na pewno był 
Władysław Łokietek w 1307 roku ze swoim Kancle-
rzem. W Zawadzie wydobywali ołów, w Szewcach 
szyli buty. Ziemie były marne. Z jednego ziaren-
ka można było wyprodukować dwa ziarenka. I tu 
uwaga mam nadzieję, że zemdlejecie… w Szew-
cach stał zamek – takimi rewelacjami podzielił się 
podczas spotkania z mieszkańcami Szewc i Zawady 
Dariusz Kalina, historyk.

Spotkanie z mieszkańcami było wstępem do pre-
zentacji publikacji, którą w ramach środków pocho-
dzących z funduszu sołeckiego przygotowuje autor. 
Książka zostanie wydana w grudniu.

– Witam Was na spotkaniu z historią w historycz-
nym miejscu świetlicy w Szewcach. Gratuluję wy-
boru przeznaczenia środków na poznanie historii 
naszego sołectwa. Sam jestem ciekawy, czego się 
jeszcze dowiemy – przywitał mieszkańców i autora 
Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Nowiny.

Dzielę się Wami kilkoma ciekawostkami zasłyszany-
mi na spotkaniu. Szewce z Zawadą pisane były za-
wsze z kreską. Była to Królewszczyzna. Szewce da-

towane na 1306 rok, a Zawada 1396 roku. Lokacja 
Zawady odbyła się na dawnej wsi Skałka obok Wa-
szyc. Waszyce pojawiają się ostatni raz na mapach 
z 1912 roku. 

Zapiski o Szewcach datowane są na 1610 rok. Wtedy 
to Mikołaj Gadomski z Małżonką otrzymują ziemię 
od króla, który chciał wynagrodzić w ten sposób 
mężczyznę z Mazowsza prezentując go, jako Męża 
Zasłużonego. Ów Mikołaj musiał się zatem czymś 
szczególnym królowi przysłużyć. Przyjechał na zie-
mie marne, niezbyt żyzne, oddalone od Kielc, od 
Chęcin, nawet od szosy. Założył folwark. Odkrył, że 
w Zawadzie można wydobywać ołów i działają tam 
związki przemysłowców, związki gwareckie. Ołów 
był cennym metalem sprzedawanym przez Żydów 
na Rynku Kleparskim w Krakowie. Gadomski umarł 
w 1621 roku. Prawdopodobnie jest pochowany pod 
posadzką Kościoła pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach.
Po Gadomskim do Szewc i Zawady przybył Starosta 
Kielecki Stanisław Czechowski z liczną rodziną. Wy-
budował dom na kształt zamku. Budowla wyglądała 
jak wieża mieszkalna. Dość anachronicznie. Cze-
chowski chodził w zbroi rycerskiej, nie będąc ryce-
rzem. Żył na pokaz. Zmarł w 1651 roku.

Zamek przetrwał bardzo długo, bo aż do 1867 roku. 
Po Powstaniu Styczniowym zniesiono autonomię 
Królestwa Polskiego, językiem urzędowym i wykła-
dowym w szkołach stał się rosyjski. Konfiskowano 
majątki klasztorne i szlacheckie, wystawiano je na 
licytację. Majątek w Szewcach wraz z Miechowem, 
Kurzelowem otrzymał Nabokov. Nowy właściciel 
wraz z synem zainteresowali się wydobyciem oło-
wiu i nawiązali kontakty z sąsiednią Jaworznią, ze 
względu na bogate złoża ołowiu. W tym czasie Kiel-
cach Stanisław Staszic rozwijał górnictwo.

Pełną historię zaprezentowaną w książce Dariusza 
Kaliny Dzieje Szewc i Zawady będą mogli Państwo 
poznać już niebawem. •

Karolina Kępczyk

• Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców.

Dzieje Szewc i Zawady. Stan badań
Jako pierwszy pisał o Szewcach i Zawadzie, dwóch 
siostrzanych wsiach Bronisław Chlebowski, autor 
hasła zamieszczonego w 1890 r. w Słowniku geo-
graficznym Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich. W niedługim czasie nieco miejsca                                                                   
i uwagi poświęcił im Michał Rawita Witanowski, 
współpracownik tegoż wielotomowego wydawnictwa,                                                                                            
w swoim wielkim dziele pt.; Dawny powiat chęciński”, 
napisanym u schyłku XIX stulecia. Pisze on oto:  „Wśród 
gór pomiędzy Chęcinami i Kielcami leży wieś Szewce, 
znana ze swoich łomów marmurowych. Na początku 
XVII wieku jako „alienta” poczęła tworzyć samoistną 

dzierżawę, tenutę, niezależną od zamku chęcińskiego. 
W 1765 r. posiada ją Mikołaj na Małachowicach i Ewa 
z Męcińskich Małachowscy, starostwo opoczyńskie, 
na mocy zrzeczenia się Jana na Końskich i Białaczo-
wie oraz Izabeli de Rychły Humienieckiej Małachow-
skich, kanclerstwa wielkiego koronnego, uznanego 
w r. 1759 przed aktami grodu opoczyńskiego. Było tu 
wtedy kmieci osiadłych 4, półrolnych 4. W przyległych 
borach sosnowych miał wolny wyrąb proboszcz chę-
ciński, nadany przywilejem przez Zygmunta III w 1597 
r. Ogółem dzierżawa Szewce czyniła dochodu 675 zł. 
10 gr, z którego płacono kwarty do skarbu koronnego 
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49 zł. 11 gr." (...)
Do takich drobnych tenut, bo jednowioskowych nale-
żała wreszcie i wieś Zawada, w XVII wieku zwana też 
jako Skałka. Stara to również wieś królewska z sołec-
twem urządzonym na dwóch łanach jeszcze w 1369 r., 
a ocenionym na 30 grzywien. W 1569 r. trzyma ją An-
drzej Mniowski, w połowie zaś XVII wieku Zofia Szem-
bekowa. Lustracja z 1765 r. znajduje dzierżawę Zawa-
dę w posiadaniu wyżej kanclerstwa Małachowskich”.

Rzecz jasna, te podstawowe informacje nie wyczer-
pują bazy źródłowej, którą obecnie dysponujemy, jak 
również nowych narzędzi badawczych, którymi dyspo-
nuje dziś archeolog i historyk.  

Wiele poważnych błędów popełnia się poprzez nie-
znajomość terenu, o którym się pisze. Wiemy już, że 
wspomniany sławny kamieniołom „Szewce” został 
otworzony na zboczu Góry Okrąglicy, od czasów lo-
kacji, tj. od około 1325 r., znajdujący się w granicach 
miasta Chęciny – po dziś dzień. Natomiast tuż obok 
drogi w centrum Szewc znajduje się inny, mało zna-
ne miejsce, w którym pozyskiwano miejscowy kamień 
budowlany od 3 ćwierci XVII w. Wzniesione z niego 
budowle nie zachowały się do naszych czasów, nie-
mniej ich istnienie potwierdzają niewykorzystywane 
dotąd źródła pisane. Fundatorem najważniejszego, 
nieznanego dotąd dworu murowanego w typie tzw. 
kamienicy, tj. zredukowanej wieży mieszkalnej, był 
Stanisław Czechowski, starostwa kielecki żyjący 1 poł. 
XVII w. Mieszkańcy wsi budowali swe domy z doskona-
łego drewna z tutejszych lasów, największego skarbu 
tej ziemi, jednakże ta budowlana twórczość wiejskich 
cieśli nie została dotąd przebadana.  

W roku 1992 r. opublikowane zostały wyniki jego 
wieloletnich badań naukowych ks. Mariana Paulewi-
cza dotyczące związku Chęcin z górnictwem kruszco-
wym3. Niewykluczone, że tutejsze złoża należały do 
najpierwszych w okolicy Chęcin, co spowodowało lo-
kację wsi Zawada na prawie niemieckim w końcu XV 
w. z inicjatywy króla Władysława Jagiełły. Ponownie 
górnictwo w rejonie Góry Ołowianka ożyło w pocz. 
XVII w. za sprawą gwarków chęcińskich, w tym wójta 
Kacpra Fydygi, dziś powiedzielibyśmy architekta i wła-
ściciela prężnej firmy budowlanej.  

Jednym z najrzetelniejszych badaczy dziedzictwa kul-
turowego pozostawionego nam przez mieszkańców 
rozległej parafii chęcińskiej był ks. Marian Paulewicz. 
Badacz ten doskonale rozumiał współzależność róż-
norakich procesów gospodarczych, społecznych i po-
litycznych w życiu mieszkańców miasta jak również 
okolicznych wsi. Zalety tych publikacji jak i pracy dok-
torskiej poświęconej górnictwu chęcińskiemu opu-
blikowanej w streszczeniu są niezaprzeczalne5. Stąd 
też dziwi brak odniesień do jego wieloletniej pracy w 
najnowszym opracowaniu poświęconemu historii sta-
rostwa chęcińskiego i górnictwa ołowiu ze srebrem, 
wydanej w 2018 r.  

Teren jaki objęty został uwagą badaczy znajduje się 
pomiędzy Chęcinami a Kielcami, zaś ramy czasowe 
w których ujęto najważniejsze wydarzenia związane 
z historią obu ośrodków określają daty 1295 i 1325. 
Pierwsza wskazuje na funkcjonowanie Kielc jako miej-
sca targowego, obwarowanego przez biskupa krakow-
skiego Jana Muskatę, druga zaś czas lokacji miasta 

Chęciny na prawie niemieckim. Dotychczas poszu-
kiwano owego „umocnionego miejsca”, a zapewne                         
i dworu rezydencji biskupiej, będącego ośrodkiem 
władzy Kościoła w tym rejonie, w rejonie zamku bi-
skupiego w Kielcach, we wsi Cedzyna i wreszcie                                                                                                       
w Tumlinie. Jak się okazało, w lasach szewskich znaj-
duje się gród czy też zamek z tego czasu.  

Podczas badań terenowych związanych z weryfikacją 
zabytków na terenie powiatu kieleckiego w 2005 r. 
autor niniejszego opracowania zlokalizował znany ze 
źródeł pisanych pozostałości takiego obiektu w bez-
pośrednim sąsiedztwie wsi Zgórsko na południowym 
stoku masywu górskiego, w lesie. Nazwa tej wsi, za-
pisana jako Góry, wymieniona jest wraz z sąsiednią 
Szewce w znanym nam wszystkim dokumencie z 1306 
r., wymieniającym 11 wsi klucza dóbr książęcych zgru-
powanych wokół chęcińskiemu zamku. Powstały ta-
jemniczy obiekt warowny obok wsi Szewce wiąże się  
z dokumentem z 22 IX 1307 r., a wydany akt p o d  
z a m k i e m w Chęcinach przez księcia Władysława 
Łokietka. Znajduje się on na szczycie naturalnego ka-
miennego wzniesienia, otoczonego od południa, za-
chodu i wschodu głębokimi wąwozami, których dnem 
przepływają bezimienne cieki wodne. Droga dojazdo-
wa wycięta w stoku wzniesienia prowadzi w stronę 
zachodnią. Przed wejściem do wąwozu znajduje się 
od strony południowej wpisany do rejestru zabytków 
ogrodzony siatką metalową park dworski we wsi Zgór-
sko datowany na XIX w. Co nie zostało dotąd odno-
towane, na terenie dworskim znajdował się klasztor, 
niewykluczone, że o początkach sięgających XVII stu-
lecia, odnotowany po raz ostatni w 1801 roku! 

Odkrycie to wskazuje na to, jak bardzo nieznana jest 
historia najbliższej okolicy Kielc, a z drugiej strony jak 
wielkie wciąż tkwią możliwości niewykorzystanych za-
sobach archiwalnych. Kolejnym bowiem zaskoczeniem 
jest budowa „gniazda rodowego” w Szewcach przez 
starostę chęcińskiego, Stanisława Czechowskiego,                                                                                                   
w archaicznej już wówczas formie architektonicznej, 
lokalizacji sołectwa wsi Zawada po północnej stronie 
masywu Pasma Zgórskiego w rejonie wsi Jaworznia,      
a tym samym rozległości i granic wsi Zawada i Szew-
ce od strony dóbr piekoszowskich. Zaskoczeniem jest 
również odnotowanie we tutejszych dzierżawców, 
wśród których znajduje się Leonard i Bonawentura 
Macharzyńscy, inspirujący władze gubernialne wspar-
cia ich zabiegów budowy dużej papierni nad Rzeką 
Bobrzą.  
Na terenie tutejszych lasów spotykamy ślady  z cza-
sów ostatniej wojny światowej. Podczas takiej wę-
drówki na Górze Słowikowskiej można napotkac na 
grób Leona Górniaka „Kulki” żołnierza Polski Podziem-
nej. Po wejściu na Górę Patrol najwyższy szczyt Pasma 
Zgórskiego szlakiem czerwonym dość można do mogił 
żołnierzy zamordowanych przez UB w Kielcach; Alek-
sandra Gieruszki „Rycerza”, Aleksandra Życińskiego 
„Wilczura”, Czesława Spadło „Małego”, Karola Ło-
niewskiego „Lwa”, Józefa Figarskiego „Śmiałego”, bez-
imiennych Żołnierzy Wyklętych, bestialsko. Na Górze 
Trupienie znajdują się pozostałości bunkra według 
miejscowej tradycji partyzanckiego. W lesie przy dro-
dze prowadzącej z do wsi Szewce, znajduje sie pomnik 
upamiętniający „bitwę partyzancką pod Szewcami”
w 1944 r. •

Dariusz Kalina
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Dobiegł końca projekt realizowany przez Gminną 
Biblioteka Publiczną w Nowinach skierowany do 
młodych czytelników. Dzieci uczestniczyły w cy-
klu spotkań czytelniczych i warsztatów literackich. 
Niejako podsumowaniem „Jesiennych spotkań        
z książką” były dwa konkursy, których finały odby-
ły się w gościnnej auli GOK Nowiny.

W dniu 15 listopada rozstrzygnięto konkurs pla-
styczny „Przeczytaliśmy – namalujemy. Twórczość 
Jana Brzechwy”. Na przybyłych uczniów czekała nie-
spodzianka, a mianowicie przedstawienie teatralne 
pod tytułem „Kto w bibliotece gości i kradnie mą-
drości” w wykonaniu krakowskiego teatrzyku MA-
SKA. Dzieci bardzo aktywnie i żywo uczestniczyły      
w spektaklu, co rusz podpowiadając, komentując 
lub wręcz wyręczając aktorów w ich rolach. Bra-
wom nie było końca. Następnie odbyło się ogłosze-
nie wyników i wręczenie nagród w konkursie rysun-
kowym Prace plastycznych uczestników konkursu są 
również zaprezentowane na wystawie w siedzibie 
naszej biblioteki.

Jesienne spotkania z książką
Laureaci konkursu plastycznego:
I miejsce – Franciszek Trojan
II miejsce – Hanna Adamczyk
III miejsce – Natalia Uherik

Ostatnim akcentem „Jesiennych spotkań z książką”, 
był finał konkursu recytatorskiego „W krainie wier-
szy Jana Brzechwy”. Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie klasy 2a i 2b Szkoły Podstawowej z No-
win. Do finałowych przesłuchań w dniu 17 listopada 
przystąpiło szesnaścioro dzieci.
Na widowni zasiedli wszyscy uczniowie tych klas,      
a na scenie prezentowali się finaliści. Jury miało 
twardy orzech do zgryzienia przy wyłonieniu zwy-
cięzców.
Poziom konkursowych prezentacji był wysoki i wy-
równany. Recytacje płynne, pełne humoru, a do 
tego niektórzy uczestnicy wystąpili w przebraniach 
lub z rekwizytami własnoręcznie wykonanymi.
Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy 
podarunki książkowe.

Laureaci konkursu recytatorskiego:
I miejsce – Oliwier Ciosk
II miejsce – Sasza Piven
III miejsce – Natalia Wójcik

Projekt „Jesienne spotkania z książką” został dofi-
nansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Czytelnictwa. •

Julita Zając

• Teatrzyk MASKA.

• Zwycięska praca plastyczna.

• Konkurs recytatorski.
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Zdrowa klasa
Szkoły z terenu gminy Nowiny przystąpiły do 
ogólnopolskiego projektu badawczo-rozwojowe-
go „Zdrowa Klasa”. Projekt realizowany  jest pod 
okiem dietetyka pana Rafała Czyżkowskiego.

Pierwsze wywiady zostały przeprowadzone w Ze-
spole Placówek Integracyjnych w Kowali i mamy 
już wyniki i obserwacje, które w wyraźny sposób 
pokazują błędy w odżywianiu się dzieci. Zasad-
niczym celem tego przedsięwzięcia jest aktywi-
zowanie rodziców i dzieci do budowania właści-
wych zachowań prozdrowotnych. Dziecko nie jest 
w stanie samodzielnie podejmować właściwych                                                                                     
i świadomych decyzji  bez odpowiednich wzorców 
ze strony najbliższych mu osób. Nawyki żywieniowe 
u dzieci kształtowane są głównie poprzez obserwa-
cje zachowań panujących w domach dlatego bez 
odpowiedniego zaangażowania rodziców czy opie-
kunów w troskę o zdrowie dzieci trudno będzie li-
czyć na wymierne efekty samej edukacji dzieci.

Na czym polega projekt?

Projekt został podzielony na cztery zasadnicze eta-
py:

• Przeprowadzenie wywiadu zdrowotnego 
wśród dzieci

Pytania dotyczą zachowań żywieniowych, samo-
poczucia oraz stylu życia dziecka a także tego jak 
postrzega ono zachowana żywieniowe panujące            
w domu. Pytania są zbierane w specjalnie kodowa-
nych ankietach, które nie pozwalają identyfikować 
danych żadnych osobom postronnym,
w tym również dietetykom. Do informacji uzyska-
nych od każdego dziecka ma dostęp jedynie jego 
rodzic poprzez specjalny serwis zewnętrzny.

• Przygotowanie raportów indywidualnych dla 
rodziców

Po wykonaniu badań ankietowych, każdy z rodziców 
w ciągu tygodnia otrzyma dostęp do indywidualne-
go konta, gdzie za pomocą specjalnego kodu będzie 
mógł pobrać przygotowany przez dietetyka indy-
widualny raport na temat zachowań żywieniowych        
i stylu życia swojego dziecka, a także dowiedzieć 
się jak jego dziecko postrzega warunki panujące                                                                           
w domu. Ten raport ma na celu pomóc zrozumieć 
rodzicom sytuację dziecka a także skłonić ich do 
podjęcia określonych działań profilaktycznych.

• Przygotowanie raportów podsumowujących 
dla szkół

Po przeprowadzeniu badań zostanie także sporzą-
dzony raport grupowy pokazujący zachowania ży-
wieniowe i styl życia uczniów poszczególnych klas. 
Raport nie tylko będzie analizował poszczególne 
klasy ale także całą szkołę. Będzie pozwalał rów-
nież na wyciąganie wniosków oraz eksponowanie 
różnic w zachowaniach żywieniowych pomiędzy po-
szczególnymi rocznikami. Dlatego w ramach prowa-
dzonych badań warto zaangażować jak największą 
liczbę klas oraz uczniów wszystkich roczników. Ra-
port ten będzie bardzo ciekawym podsumowaniem                    
dla szkół i być może stanie się w przyszłości ważnym 
krokiem do podjęcia nowych wartościowych dzia-
łań.

• Spotkanie edukacyjne dla rodziców
Ostatnim etapem będzie zorganizowanie spotka-
nia z rodzicami dzieci poszczególnych klas. W tym 
celu najbardziej odpowiednim momentem mogą 
być tzw. „wywiadówki”. Spotkania będą odbywać 
się z dietetykiem, który zaprezentuje rodzicom wy-
niki raportu danego rocznika a także przygotuje na 
podstawie uzyskanych danych odpowiedni materiał 
edukacyjny. Szkolenie edukacyjne dla rodziców ma 
na celu pomóc zrozumieć im potrzeby swoich dzieci       
a także zwrócić uwagę konieczność wprowadzenia 
odpowiednich działań profilaktycznych.

Po przeprowadzeniu wywiadów we wszystkich pla-
cówkach i uzyskaniu danych przedstawimy Państwu 
zbiorczą analizę zachowań żywieniowych i prozdro-
wotnych naszych uczniów.

Gorąco zachęcamy dzieci i przede wszystkim rodzi-
ców do czynnego udziału w przedsięwzięciu! •

Justyna Skrzypczyk

• Zdrowa klasa.
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Co słychać w placówkach edukacyjnych?
Dzień Piżamy w przedszkolu w Nowinach
Misie, Stokrotki i Motylki zorganizowały w swoich 
grupach Dzień Piżamy na znak solidarności z dzieć-
mi z oddziałów onkologicznych.  Do udziału w akcji 
przedszkolaki zaprosiły Rodziców i dzieci z całego 
przedszkola, poprzez zbiórkę na rzecz Fundacji Gdy 
liczy się czas. Podczas zbiórki udało się zebrać aż 
790 zł i 87 gr. Cała kwota niezwłocznie została prze-
kazana na konto fundacji.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom za 
udział w Dniu Piżamy.
Pomaganie uskrzydla! 

Opiekunowie

Bal maskowy w Bolechowicach
W dniu 28 października 2021 r. o godzinie 12.00         
w ramach zajęć lekcyjnych odbył  się „Bal Masko-
wy” w naszej szkole. Warunkiem uczestnictwa jak 
na tę okoliczność przystało było specjalne prze-
branie oraz dekoracyjna maska zasłaniająca twarz. 
Organizatorami tego przedsięwzięcia była peda-
gog Anna Koprowska oraz przewodnicząca szkoły 
uczennica klasy VII Klaudia Koczotowska,  z pomo-
cą swoich przyjaciół Oliwii Kurtek i Malwiny Zając.                      
Do udziału w imprezie zostali zaproszeni chętni 
uczniowie starszych klas: V, VI, VII  i VIII.

Bal miał charakter integracyjny, którego celem było 
kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworze-
nie atmosfery życzliwości, współpracy oraz pozy-
tywnych relacji między uczniami. Uczestnicy balu 
wspólnie zatańczyli belgijkę, makarenę, czekoladę,  
choreografię Michaela Jacksona „Taniec dzieci”. 
Zgodnie z założeniami harmonogramu przeprowa-
dzono konkurs na najlepsze wypieki klasowe oraz 
ciekawy i wyjątkowy strój, do którego rozstrzy-
gnięcia poproszono panią dyrektor Urszulę Wierz-
bicką. Uczniowie wzięli udział  w zabawach: gorą-
ce krzesła, prawda czy wyzwanie, bitwa na taniec.                        
W przerwie była możliwość skosztowania poczę-

stunku m.in. pizzy i przygotowanych własnoręcznie 
klasowych słodkości.

Trzeba przyznać, że był to wyjątkowy dzień pełen 
radości, pozytywnych emocji  i ekscytacji. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim osobom, którzy włączyli 
się do pomocy  w organizację tego przedsięwzięcia, 
a przede wszystkim dekorację sali gimnastycznej.

Opiekunowie

Szkolny Konkurs Recytatorski pt. ,,Przygoda z po-
ezją” dla klas I-III w szkole w Kowali
18 listopada 2021 r. odbył się Konkurs Recytator-
ski. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recy-
tatorskich dzieci, zainteresowanie uczniów poezją 
i zachęcanie do występów na scenie. Uczestnicy 
prezentowali dowolny utwór poetycki o tematyce 
jesiennej. Wszyscy uczniowie pięknie recytowali 
wiersze. Laureaci I , II  i III miejsca otrzymali nagro-
dy oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy.
Laureaci:
Klasa 1 a
I miejsce - Filip Amartinesei
II miejsce- Bartosz Druzga
III miejsce- Mikołaj Stańczyk
Klasa 1 b
I miejsce- Amelia Krzysiek
II miejsce - Gabriel Janus
III miejsce - Marta Kusak
Klasa 2
I miejsce- Kinga Mazur
II miejsce- Nina Cedro 
III miejsce - Oskar Daleszak 
Klasa 3
I miejsce - Kalina Sobaś , Nikola Zaleśna
II miejsce- Oliwia Bugajska
III miejsce - Oliwia Czarnecka

Opiekunowie

• Dzień Piżamy.

• Bal w Bolechowicach.
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Sukcesy wokalistek Studio Piosenki Miniaturka
XIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci I Mło-
dzieży Nad Wierną Rzeką - Małogoszcz 2021

Lilianna Grudzień znów najlepsza w swojej katego-
rii!!! 
A to nie koniec! 
WYRÓŻNIENIE - Wiktoria Basiak 
WYRÓŻNIENIE - Martyna Stępień 
WYRÓŻNIENIE - Sylwia Lasota!
Mocno ściskamy i dziękujemy również Weroniczce 
Ryńczuk, która mimo, iż świetnie przygotowana to z 
przyczyn zdrowotnych nie mogła zaśpiewać.
Gratulujemy Dziewczynkom i Pani Sylwii Gajek, któ-
ra od lat, wspólnie ze swoimi Gwiazdkami sięga po 
kolejne wspaniałe sukcesy.

Wygraj Sukces - Tarnobrzeg 2021
Lilianna Grudzień, jako pierwsza wokalistka repre-
zentująca Studio Piosenki Miniaturka, wywalczyła 
sobie udział w wielkim finale Konkursu Piosenki 
Wygraj Sukces i podczas Koncertu Laureatów zdo-
była III miejsce! 

W Jury Konkursu, obok dr Krzysztofa Heeringa, Ane-
ty Figiel, Michała Jurkiewicza i Mariusza Rysia był 

również Rafał Szatan - wokalista, aktor i kompozy-
tor.  
Serdeczne gratulacje dla Lilianny - podium w tak 
wspaniałym festiwalu to ogromny sukces!!! 
Brawo Lilianna, brawo Sylwia!

Wielki Finał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Jana Wojdaka - Kraków 2021
Kolejny historyczny sukces Studia Piosenki MINIA-
TURKA. Po raz pierwszy w wielkim finale Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosneki Jana Wojdaka aż trzy 
solistki ze Studia Piosenki Miniaturka w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Nowinach zostały nagrodzone!!!

Miejsce I - Lilianna Grudzień 
Miejsce III - Sylwia Lasota
Wyróżnienie - Alicja Bzymek 

Ogromne gratulacje dla naszych Gwiazdek oraz dla 
Pani Sylwii Gajek, która od lat współtworzy, z roku 
na rok, coraz bardziej spektakularne sukcesy swo-
ich wokalistek. Jesteśmy dumni i szczęśliwi! 

Studio Piosenki Miniaturka

• Lilianna Grudzień.

• Alicja Bzymek.

• Sylwia Lasota.

• Studio Piosenki Miniaturka.
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Sukcesy Studio Piosenki Miniaturka w 2021 r.
FINAŁ – 10.01.2021r. – IX Międzynarodowy Konkurs 
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych ,,Kolęda 
płynie z wysokości” – Kielce 2021
– I MIEJSCE – Lilianna Grudzień

FINAŁ – 24.01.2021r. – XVIII Konkurs Kolęd i Pasto-
rałek ,,Hej Kolęda, kolęda...” – Małogoszcz 2021r.
– III MIEJSCE – kat. do lat 10 – Weronika Ryńczuk
– III MIEJSCE – kat. 15 – 18 lat – Martyna Stępień
– WYRÓŻNIENIE – kat. 15 – 18 lat – Anna Wierzbicka

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Bajkowej – 
Bielsko Biała 2021
Eliminacje online                               
Lilianna Grudzień
Wiktoria Basiak
Martyna Stępień
Sylwia Lasota
do finału dostały się wszystkie wokalistki.
FINAŁ – 22.08.2021 r. – Bielsko Biała – I MIEJSCE – 
Martyna Stępień

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca – 
MAJOWA NUTA – CZĘSTOCHOWA 2021r.
NOMINACJA DO FINAŁU – 26.04.2021 r.  – Sylwia 
Lasota
Finał – 19.06.2021r. – Częstochowa 2021 – I MIEJ-
SCE – Sylwia Lasota

XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej – 
Włoszczowa 2021
FINAŁ 
– I MIEJSCE – kat. I – Lilianna Grudzień
 – I MIEJSCE – kat. III – Sylwia Lasota
 – WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Basiak

26 Edycja Festiwalu ,,Wygraj Sukces”  2021
1 etap (online – zgłoszeń wpłynęło ok. 900) – 
1. Weronika Ryńczuk
2. Oliwia Stępień
3. Lilianna Grudzień
4. Anna Wierzbicka
5. Wiktoria Basiak
6. Alicja Siedlecka
7. Sylwia Lasota
8. Martyna Stępień
2 etap – 21.09.2021 r. – (na żywo) – do drugiego 
etapu przeszło ok. 450 osób w tym wszystkie nasze 
reprezentantki.
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników do FINA-
ŁU przeszła – Lilianna Grudzień, a WYRÓŻNIENIE 
otrzymała Martyna Stępień.
3 etap – 11 – 13.11.2021 r. – Tarnobrzeg 2021 r .
Lilianna Grudzień – III miejsce

X Ogólnopolski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Mło-
dzieży – DEBIUTY – Siedlce 2021 r.
– I MIEJSCE – Lilianna Grudzień

Ogólnopolski Festiwal Piosenki ,,Nad Wierną Rze-
ką” – Małogoszcz 2021 r.
Eliminacje – do festiwalu dostały się: Weronika Ryń-
czuk, Lilianna Grudzień, Wiktoria Basiak, Martyna 
Stępień, Sylwia Lasota.

Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży ,,Piosenki 
Jana Wojdaka” – Kraków 2021 r.
ELIMINACJE – Włoszczowa 6.11.2021r.: Oliwia Ste-
pień, Weronika Ryńczuk, Lilianna Grudzień, Alicja 
Bzymek, Wiktoria Basiak, Alicja Siedlecka, Anna 
Wierzbicka, Martyna Stępień, Sylwia Lasota.
FINAŁ: Kraków – 13 – 14.11.2021 r.  •

Jacek Kania

Bolechowiczanie ćwiczyli z mistrzem Zespołu Śląsk
W warsztatach śpiewu, tańca i prezentacji scenicz-
nej wziął udział 13 listopada w Woli Murowanej, 
Zespół Bolechowiczanie wraz z instruktorem mu-
zycznym Krzysztofem Korbanem.

Zajęcia poprowadził Piotr Hankus, edukator Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk. Warsztaty były prezentem dla 
Bolechowiczan od Wójta Gminy Nowiny Sebastia-
na Nowaczkiewicza z okazji 25. lat pracy na scenie. 
Prezent okazał się być trafiony i praktyczny. Artyści 
ćwiczyli dykcję śpiewając popularne utwory ludowe 
i biesiadne, uczyli się wejść i zejść scenicznych na 
różne sposoby. Poznali również pierwsze podstawo-
we kroki choreograficzne, którą mogą włączyć do 
swoich występów. Instruktor Piotr Hankus z niespo-
żytą siłą i energią, a także z ogromnym wyczuciem     
i empatią dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Rekomendował też Zespołowi wizytę w Koszęcinie 
czyli sercu i siedzibie Zespołu Śląsk. 

Zespołowi życzymy stu lat w zdrowiu, ze śpiewem 
i muzyką. Czekamy na najbliższe występy, podczas 
których Bolechowiczanie zaprezentują się w nowej 
odsłonie scenicznej. •

Karolina Kępczyk

• Warsztaty mistrzowskie.
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Wystawa inna niż wszystkie
Wysoka Kultura – wystawa inna niż wszystkie to 
ostatnia z czterech inicjatyw będących częścią 
projektu Dobre Nowiny – post covidowa inicjaty-
wa kulturalna, realizowanego przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Nowinach, dofinansowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury, w ramach Programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

W piątek 29 października 2021 r., w Gminnym 
Ośrodku Kultury Perła w Nowinach gościliśmy kil-
kunastu prawdziwych pasjonatów sztuki modelar-
skiej. Konstruktorzy chętnie opowiadali o swoich 
modelach, zwłaszcza, że niemal każdy posiada nie-
zwykłą i barwną historię powstania, wzbijania się          
w powietrze, lądowania, a w wyjątkowych okolicz-
nościach również czasem też spadania.
Oficjalnie wystawę otwarli:
• Jacek Kania – Gminny Ośrodek Kultury Perła       

w Nowinach 
• Piotr Gołacki – Klub Modelarstwa Sportowego 
• Adam Radosz – Narodowe Centrum Kultury.

Za nami spotkanie pełne mnóstwa ciekawostek, 
zabawnych wspomnień oraz wspaniałych historii 

w wydaniu ekspertów – konstruktorów fenomenal-
nych modeli, którzy interesująco opowiadali o swo-
ich latających dziełach sztuki.

Brawo! Panowie:
• Wojciech Pilch
• Krzysztof Majewski
• Paweł Nogaj
• Paweł Szpak
• Maciej Wawrzycki
• Wiktor Lass
• Grzegorz Zapart
• Piotr Gołacki
• Adrian Daleszak
• Karol Kopeć

Modele dumnie stworzyły wystawę inną niż wszyst-
kie!

Dziękujemy autorom inicjatywy – Klub Modelar-
stwa Sportowego w Kielcach oraz zaproszonym go-
ściom za wspaniały wieczór poświęcony niezwykłej 
sztuce modelarskiej.
 
Wszystkie modele można było zobaczyć w piątek 
– 29 października podczas uroczystego otwarcia 
wystawy jak również w sobotę – 30 października,            
w godzinach 11:00 – 17:00 (zwiedzanie indywidu-
alne). •

Jacek Kania

• Hawker Hurricane.

• Wystawa modeli.

• Wysoka kultura. Wystawa inna niż wszystkie.
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Fizjo Estetic dla aktywnych
Z usług fizjoterapeuty korzystam dość często. Je-
stem biegaczką amatorką i wiem, że regeneracja 
jest bardzo ważna, czasem też po prostu miewam 
kontuzje, z których ekspresowo leczy mnie Michał 
Kusiński. Od pewnego czasu do Michała dołączyła 
Magdalena Bromblik. I tak razem tworzą Fizjo Es-
tetic, którego siedziba mieści się w Nowinach przy 
ulicy Perłowej 1. O tym, jak ważne jest korzystanie 
z usług fizjoterapeuty i co jeszcze oferuje Fizjo Es-
tetic rozmawiam z nimi obojgiem.

Michale, od wielu lat jesteś masażystą piłkarzy 
GKS Nowiny. Powiedz, skąd zrodził się pomysł  
skierowania oferty do szerszego grona odbiorców?
Michał Kusiński: Swoje pierwsze kroki stawiałem 
jako masażysta GKS Nowiny, pomagając młodym 
piłkarzom podczas meczów. Chęć niesienia po-
mocy, wsparcia i inwestowania w ową młodzież w 
osiągnięciach sportowych była i wciąż jest dla mnie 
bardzo istotna. Dlatego, gdy zarząd GKS Nowiny za-
proponował mi pracę dla Fizjo Estetic, gdzie dochód 
przeznaczany jest właśnie na szkolenie młodzieży, 
nie wahałem się ani chwili.

Do kogo kierujecie swoją ofertę?
Michał Kusiński: Dziś naszą ofertę kierujemy do sze-
rokiego grona odbiorców, nie tylko osób aktywnych 
fizycznie ale także osób po przebytych chorobach 
układu nerwowego jak np. udarach. Wśród ofer-
ty znajdziemy także zabiegi medycyny estetycznej 
dedykowane w szczególności dla pań, pozwalające 
zniwelować oznaki starzenia, zlikwidować cellulit 
czy nawet ujędrnić biust.

Z jakich dobroczynnych zabiegów mogą korzystać 
pacjenci którzy się do Was zgłaszają?
Michał Kusiński: Nasi pacjenci mają do wyboru sze-
roki wachlarz zabiegów, jednak najnowocześniejszą 
technologią w fizjoterapii jest terapia ENF, dostępna 
w naszym gabinecie. Urządzenie to jest niezwykle 
pomocne w postawieniu obiektywnej analizy stanu 
pacjenta oraz bezpośredniej możliwości podjęcia 
skutecznego postępowania leczniczego. To diagno-
styka i terapia w jednym, dlatego jest postrzegana 
jako przełomowa technologia. Jego niewątpliwą za-
letą jest niezwykłe działanie regeneracyjne tkanek, 
pozwalające na zachowanie energetycznej równo-
wagi organizmu.

Gdzie można Was znaleźć?
Magdalena Bromblik: Nasza aktualna siedziba 
mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury                                                                                            
w Nowinach. Pracujemy od godziny ósmej, nato-
miast godziny naszej pracy są elastyczne i stara-
my się dopasować do pacjenta. W naszym zespole 
pracują wyłącznie fizjoterapeuci z wieloletnim do-
świadczeniem. Posiadamy cztery stanowiska pracy 
wraz z salą gimnastyczną pozwalającą na ćwiczenia 
rehabilitacyjne. Więcej informacji na temat za-
biegów czy tez umówienia wizyty, można uzyskać 
dzwonią do nas pod numer telefonu 577265051 
bądź odwiedzając nas osobiście.

Wśród waszych stałych pacjentów można spotkać 
wiele znanych osób, nie tylko sportowców ?
Magdalena Bromblik: Jednym z naszych pacjentów 
jest Mateusz Grabda – trener reprezentacji Polski 
U19 w piłce siatkowej, która w tym roku zdobyła 
mistrzostwo świata. Wraz z Mateuszem z naszych 
zabiegów korzysta jego żona Małgorzata, piosen-
karka disco polo znana pod pseudonimem Cama-
sutra. Wśród kolejnych pacjentów mamy Natalię 
Jach – piłkarkę ręczną Korony Handball czy też po-
dwójną Mistrzynie Świata w Grapplingu, wielokrot-
ną Mistrzyni Polski w Jiu-Jitsu – Adriannę Wojarską. 
Z naszych regenerujących zabiegów korzysta także 
Igor Dziąg zawodnik kieleckiego klubu Copacaba-
na, Mistrz Polski w Jiu-jitsu, czy też Dagmara Grad 
grająca w reprezentacji Polski piłki nożnej. Naszym 
pacjentem jest również Jacek Zieliński, trenujący 
niegdyś piłkę siatkową w klubie Effector Kielce.

Dziękuję za rozmowę.

Marta Sowińska

• Michał Kusiński i Mateusz Grabda.
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Ogłoszenia
Poszukiwany pracownik schroniska
 Schronisko dla zwierząt bezdomnych w Nowinach zatrudni pracownika na etacie opiekuna zwierząt. Praca w systemie ciągłym 
w godzinach 6.00 - 14.00.
Wymagania: umiejętność pracy w zespole, empatia i dobry kontakt ze zwierzętami
kontakt: tel. 792 012 535

Poszukiwany pracownik - operator koparki
Firma Nordkalk, jeden z największych producentów branży wapienniczej w Europie Północno-Wschodniej, posiadająca kilka 
zakładów produkcyjnych w Polsce, poszukuje kandydata na stanowisko:
OPERATOR KOPARKI KL. I 
Miejsce pracy: Zakład Miedzianka gm. Piekoszów

Wymagania: niezbędne uprawnienia operatora koparki klasy I, kilkuletnie doświadczenie na stanowisku operatora koparki kl. I., 
prawo jazdy kat. C., umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, gotowość do pracy w systemie zmianowym.
 
Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (głównie w soboty).
Prosimy o przesyłanie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: personelinfo.pl@nordkalk.com

Pomoc osobom niepełnosprawnym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, iż do 31 grudnia 2021 r. jest realizowany  Program „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ 
IV. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powyższa pomoc jest kierowana do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności lub równoważne. 
Mieszkańcy Gminy Nowiny nadal  mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
1. Usługi transportu w celu realizacji niezbędnej potrzeby życiowej (lekarz, apteka, sklep itp.) 
2. Zakupu środków  ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych oraz członków  ich rodzin, wspólnie zamieszkujących.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji Programu prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25 lub telefonicznie pod numerem (41) 347 56 75 lub (41) 347 
56 74
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Weso ła Nowina
Jarmark Bożonarodzen iowy

- wspólne kol ędowanie
- potrawy wigi l i jne
- warsztaty tworzen ia
   ozdób świą t e cznych
- s to i ska z produktami
   świą t e cznymi
- teatr ognia- teatr ognia

W programie:

18 grudnia18 grudnia


