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Chleb - symbolika i rzeczywisto��.
Spektakl o pieczeniu chleba.
występy zespoł�w: Bolechowiczanie,
Kowalanki, Szewczanki
degustacja tradycyjnych potraw
turniej sołectw
animacje dla dzieci
ludowe karaoke
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Szanowni Państwo!

 Sołectwo to my wszyscy, jego mieszkańcy. Wspólnie pracujemy nad dalszym rozwojem i nad tym, 
co jeszcze trzeba dopracować. Na co dzień to sołtysi i radni angażują się w rozmowy z urzędnikami czy 
ze mną osobiście. Natomiast podczas spotkań sołeckich to właśnie bezpośrednio z mieszkańcami roz-
mawiamy o ich potrzebach i oczekiwaniach. Przed nami dyskusja o funduszu sołeckim. Chciałbym, aby                                   
w jego tworzenie i realizację zaangażowało się jak najwięcej osób, aby był on przeznaczany na prawdziwe 
potrzeby mieszkańców. Tylko szerokie i liczne uczestnictwo mieszkańców, zabieranie przez nich głosu da 
gwarancję przyjęcia dobrego funduszu sołeckiego.

Z pewnością fundusz sołecki nie rozwiąże wszystkich problemów sołectwa. Niemniej jednak to właśnie 
on może stanowić punkt wyjścia do wspólnej dyskusji, do organizowania się wokół ważnych dla nas są-
siedzkich spraw. Dlatego zachęcam Was wszystkich – poświęćmy tą godzinę czy dwie, przychodźmy na 
wrześniowe zebrania wiejskie, pomóżmy w stworzeniu funduszu sołeckiego na miarę naszych wspólnych 
potrzeb.

Wrzesien obfituje też w liczne wydarzenia w naszej gminie. Szczególnie zachęcam Was do wzięcia udzia-
łu w Gminnej Spartakiadzie Rodzinnej, która odbędzie się 18 września na stadionie w Nowinach. O tym              
i o innych wydarzeniach dowiecie się w tym numerze Głosu Nowin, a także na stronie internetowej gminy.

Do zobaczenia!

wójt gminy Nowiny



GŁOS NOWIN  • SIERPIEŃ 2021 

4

decydujeMY. Weź udział w spotkaniach wiejskich
Czym jest sołectwo?
Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy stanowią-
ca strukturę społeczno-terytorialną, nie posiadają-
ca osobowości prawnej. Mieszkańcy sołectwa two-
rzą więź społeczną, kulturalną i gospodarczą. 
Sołectwa tworzone są na podstawie uchwały rady 
gminy, aby wspierać gminę w realizacji jej zadań, 
w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb 
wspólnoty samorządowej i zapewnić mieszkańcom 
udział w realizacji tych zadań. Szczegółowy zakres 
działań sołectwa określa jego statut.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebra-
nie wiejskie, a wykonawczym sołtys.

Pieniądze dla sołectwa
Sołectwo może dysponować funduszem sołeckim, 
czyli środkami wyodrębnionymi w budżecie gminy    
i przeznaczonymi dla danego sołectwa. Są to pienią-
dze zagwarantowane na wykonanie przedsięwzięć 
służących poprawie życia mieszkańców. Fundusz 
sołecki jest realizowany od 2009 r. W latach 2009 – 
2013 ok. 55% gmin, w których są sołectwa, tworzyło 
fundusz sołecki. Od 2014 r. liczba gmin w których 
realizowany jest fundusz sołecki systematycznie ro-
śnie i wynosi obecnie ponad 70% gmin w których są 
sołectwa.
Zasady tworzenia funduszu sołeckiego zosta-
ły określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r.                                 
o funduszu sołeckim oraz uchwale Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny nr RG –XLI/355/14 z dnia 26 marca                            
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie w budżecie gminy środków stanowiących fun-
dusz sołecki.

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które:
• służą poprawie warunków życia mieszkańców,
• są zadaniami własnymi gminy,
• są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Oznacza to, że można je wydać na to wszystko,         
na co wydaje pieniądze gmina. Przedsięwzięcia          
z funduszu muszą być realizowane na terenie so-
łectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję                                       
o jego wydatkowaniu. Sołectwa mogą realizować 
też wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw za-
mierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie 
odrębnie uchwala wniosek.

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do 
końca roku, na który zostały uchwalone. Pieniądze            
z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, 
nie przechodzą na kolejny rok.

Jaką kwotą dysponujemy?
Wysokość środków finansowych w każdym z sołectw 
i miejscowości jest uzależniona od liczby mieszkań-
ców oraz wysokości kwoty bazowej, czyli dochodów 
bieżących gminy podzielonych przez liczbę miesz-
kańców całej gminy. Wysokość środków funduszu 
sołeckiego nie może przekroczyć dziesięciokrotno-

ści kwoty bazowej. I tak: w Bolechowicach będzie 
to kwota 60162,67 złotych, w Kowali 76059,00 zło-
tych, w Woli Murowanej 49666,53 złotych, w Szew-
cach-Zawadzie 76059,00 złotych, w Zgórsku-Zagro-
dach 76059,00 złotych.

Na co przeznaczamy środki z funduszu sołeckiego?
W ubiegłych latach środki z funduszu sołeckiego 
najczęściej przeznaczane były na:
• remonty i doposażenie placów zabaw;
• opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
dróg i oświetlenia ulicznego;
• zorganizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, 
integracyjnych dla mieszkańców;
• doposażenie kół gospodyń wiejskich i OSP.

Zebranie wiejskie
Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podejmu-
ją decyzje o tym, co chcą sfinansować z funduszu 
sołeckiego, musi odbyć się przed końcem września. 
Do 30 września sołtysi mają czas na przekazanie 
wójtowi uchwalonych na zebraniach wniosków.

Wniosek do wójta
Wniosek musi zawierać wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji na obszarze danego 
sołectwa) wraz z oszacowaniem kosztów i uzasad-
nieniem. Jeżeli wniosek sołectwa został złożony               
w terminie oraz spełnia wymogi formalne, a kosz-
ty zostały oszacowane w sposób należyty, wówczas 
wójt wprowadza przedsięwzięcia zawarte we wnio-
sku do projektu budżetu gminy.
Jeżeli wójt uzna, że wniosek sołectwa nie speł-
nia wymogów ustawowych, wówczas odrzuca taki 
wniosek informując o tym sołtysa w ciągu 7 dni od 
daty złożenia wniosku. Sołtys może w ciągu 7 dni 
od dnia otrzymania informacji od wójta o odrzuce-
niu wniosku podtrzymać swój wniosek kierując go 
do rady gminy za pośrednictwem wójta w terminie 
7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu 
wniosku. Rada gminy rozpatruje złożony wniosek    
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania.

decydujeMY
Każdy mieszkaniec sołectwa może zaangażować się 
w sprawy związane z funduszem sołeckim już na 
etapie planowania działań:
• wskazując na ważne potrzeby sołectwa;
• proponując przedsięwzięcia do sfinansowania;
• przygotowując wstępną kalkulację kosztów zada-
nia i jego uzasadnienie.
Mieszkańcy mogą również aktywnie się włączać        
w realizację zadania finansowanego z funduszu, jak 
choćby organizacji imprezy integracyjnej, budowa-
niu ogrodu społecznego czy pomocy w remoncie 
świetlicy wiejskiej. Wspólna praca nie tylko wzmac-
nia działanie, ale podnosi również jego wartość, 
jest również doskonałą okazją do spotkania czy roz-
mowy, umacnia więzi międzyludzkie.
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W miejscowościach
Od 2017 r. również mieszkańcy miejscowości z terenu gminy Nowiny decydują o rozdysponowaniu środków 
finansowych na terenie swoich miejscowości – w sposób analogiczny do tego w sołectwach. W Nowinach 
jest to kwota 76059,00 złotych, w Sitkówce 30575,72 złotych, w Słowiku 23654,35 złotych, w Trzciankach 
35671,67 złotych.

decyduje

decyduje

decydujeMYMY

Szewce-Zawada (remiza)

Wola Murowana (remiza)

Kowala (remiza)

Bolechowice (szkoła)

Zgrsko-Zagrody (GOK Perła)

Nowiny (GOK Perła)

Sitkwka, Słowik, Trzcianki
(GOK Perła)

godz. 17.00

3 września

16 września

14 września

27 września

13 września

podz ia ł  funduszy  so łeck ich

i  obywate l sk ich

28 września

20 września
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Czyste Świętokrzyskie
W dniu 15.03.2021 r. WFOŚiGW w Kielcach ogłosił 
konkurs dla gmin z terenu województwa święto-
krzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie”.

Celem konkursu było podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców oraz uczniów szkół pod-
stawowych województwa świętokrzyskiego w za-
kresie odpadów, ich segregacji i utylizacji.

W konkursie wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Uczniowie klas 
VII i VIII pod opieką pani Ewy Cedro-Odziemek przy-
gotowali krótki film, w którym poruszyli ważny te-
mat właściwego postępowania z odpadami i troski 
o środowisko naturalne.

Podstawowym problemem, z którym spotykamy się 
na co dzień jest zaśmiecenie naszego środowiska. 
Wychodząc na spacer do lasu, trafiamy często po 

drodze na dzikie wysypiska śmieci. To przykre, że 
ludzie tak źle traktują środowisko, w którym żyją 
– powiedział jeden z uczniów – przecież kosze na 
śmieci dostępne są dla każdego, możemy pozbyć się 
odpadów w legalny sposób, wystarczy tylko chcieć.

Innym problemem, o którym mowa w filmie, jest 
kwestia spalania odpadów w domowych piecach. 
„W sezonie zimowym aż głowa boli. Kiedy nasi są-
siedzi palą w piecu od razu wiemy, że dzieje się coś 
złego, nie chcemy oddychać tym zatrutym powie-
trzem” – takie słowa padają z ust młodzieży.

Młodzi ludzie obserwują świat, który nas otacza, pa-
trzą na zachowanie swoje, rówieśników i dorosłych. 
Rozumieją, że jedynym sposobem na poprawę jako-
ści życia i stanu środowiska jest zmiana nawyków. 
Podkreślają znaczenie właściwego postępowania    
z odpadami, poprawnej segregacji, która umożli-
wia recykling, używania produktów wielorazowych, 
oszczędzania wody i energii. Twórcy filmu apelują 
o zmianę myślenia, odpowiedzialność oraz troskę       
o środowisko i zdrowie swoje i najbliższych.

W ramach nagrody w konkursie edukacyjnym „Czy-
ste Świętokrzyskie” gmina Nowiny uzyskała od Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach dotację w wysokości    
4 800,00 zł. Środki te w całości przeznaczone zosta-
ną na usunięcie dzikich wysypisk śmieci.

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Kielcach uporządko-
wana zostanie część terenów gminnych. Porzucone 
w miejscach publicznych odpady zmieszane, re-
montowe i biodegradowalne zostaną zebrane i za-
gospodarowane zgodnie z przepisami. •

Urszula Antoniak

• Gmina otrzymała środki na usunięcie dzikich wysypisk.

zareaguj,
poinformuj!

www.e-potrzeby.pl/Nowiny
system zgłaszania obywatelskich potrzeb



GŁOS NOWIN • SIERPIEŃ 2021

7

wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Pieniądze te mo-
glibyśmy przeznaczyć na inwestycje, dodatkowe za-
jęcia dla dzieci i młodzieży czy programy profilakty-
ki zdrowotnej dla naszych mieszkańców – dodaje.

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 Sitkówka-
-Nowiny powiadomili WIOŚ i Starostwo Powiatowe 
o podejrzeniu nieprawidłowości w składowaniu od-
padów, co potwierdziły dalsze kontrole. 27 lutego 
2019 r. starosta powiatu kieleckiego wygasił swo-
ją decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów na 
nieruchomości przy ul. Składowej w Nowinach, co 
skutkowało tym, że ciężar związany z egzekucją wo-
bec przedsiębiorcy konieczności uprzątnięcia odpa-
dów przerzucono na gminę.

Zadaniem wykonawcy będzie wywóz odpadów            
z terenu ich magazynowania do miejsca docelowe-
go zagospodarowania, a także przetworzenia odpa-
dów. Będzie miał na to rok od podpisania umowy      
z gminą. •

Marta Sowińska

Wpłynęły oferty na usunięcie odpadów składowa-
nych przy ulicy Składowej w Nowinach. – Najważ-
niejsze, że oferty nie przewyższały kwoty, jaka za-
mierzaliśmy przeznaczyć na te działania. Jest duża 
szansa, że, jeśli oferty spełnią ocenę formalną, uda 
nam się rozstrzygnąć przetarg i rozpocząć usuwa-
nie odpadów już niebawem – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Do 2 sierpnia zainteresowani mieli czas na składa-
nie ofert w przetargu na usunięcie odpadów przy 
ulicy Składowej w Nowinach. Szacowana ilość od-
padów wynosi ok. 1223 Mg, w tym około 708 Mg 
odpadów niebezpiecznych i 514 Mg odpadów inne 
niż niebezpieczne.

W przetargu na uprzątnięcie odpadów ze składowi-
ska wpłynęły trzy oferty. Najniższa z nich, firmy BIO-
MED opiewa na kwotę 5.148.381,60 zł, druga, fir-
my HYDROGEOTECHNIKA – na kwotę 5.679.892,15 
zł, a najwyższa jest oferta firmy Mo-BRUK za 
6.895.255,68 zł. – Jestem zadowolony, że kwoty te 
są niższe, niż te, które wynikały z dokonanego przez 
nas przed kilkoma tygodniami szacowania, jednak 
nie należy zapominać, że i tak koszt poniosą miesz-
kańcy naszej gminy, a tak być nie powinno – mówi 

Coraz bliżej usunięcia odpadów ze Składowej
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Inwestycje w gminie Nowiny
Modernizacja placu zabaw w Przy ulicy Perłowej   
w Nowinach oraz na Osiedlu Pod Lasem w Zgórsku

Na ulicy Perłowej w Nowinach, w pobliżu mieszkań 
socjalnych, tuż przed wakacjami zmodernizowali-
śmy plac zabaw. Zmontowaliśmy piaskownicę, ka-
ruzelę, samochód bujak, dwie huśtawki, dużą zjeż-
dżalnię oraz zestaw zabawowy. Pod urządzeniami 
wykonaliśmy nawierzchnię z mat gumowych. Zain-
stalowaliśmy także urządzenia małej architektury: 
ławki z oparciem, tablicę informacyjna oraz kosze 
na śmieci. Wartość zadania wyniosła 61 225,71 zł.

Z kolei na Osiedlu Pod Lasem w Zgórsku zamon-
towaliśmy trampolinę ziemną, rakietę ksimiczną            
i zestaw zabawowy przeznaczony dla najmłodszych,                   
w któym znajduje się zjeżdżalnia, ścianka wspinacz-
kowa, rura zjazdowa. Atrakcją są panele manipu-
lacyjne zainstalowane na kołach traktora oraz kry-
jówka pod podestem zestawu. Wartość inwestycji 
wyniosła 63 714,00 zł.

• Plac zabaw na ul. Perłowej w Nowinach.

Rozpoczęliśmy zagospodarowanie miejsca rekre-
acji w Zgórsku
Na początku lipca 2021 r. podpisano umowę na za-
gospodarowanie terenu nieopodal lasu w okolicach 
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. W ramach 
umowy zostanie wyrównany teren, zamontowane 
urządzenie streetworkout wraz z nawierzchnią pia-
skową i betonowymi obrzeżami oraz zamontowane 
ogrodzenie z metalowych paneli z podmurówką. 
Wartość robót wynosi 95 000,00 zł.

Zmodernizowaliśmy boisko wielofunkcyjne w Bo-
lechowicach
Przy szkole podstawowej w Bolechowicach trwa 
modernizacja boiska wielofunkcyjnego. Rozebrane 
zostało istniejące ogrodzenie drewniane na stela-
żu, a także słupki betonowe wraz z siatką, a także 
naprawiono podmurówkę. W miejsce starego ogro-
dzenia z każdej strony boiska zamontowano piłko-
chwyty. Wartość inwestycji to 37 275,00 zł.

Powiększamy internat
Niemal do końca listopada potrwa adaptacja po-
mieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomiesz-
czenia internatu – schroniska w budynku liceum 
sportowego w Nowinach. Dzięki wykonanym pra-
com budowlanym uczniowie będą mogli korzystać
z pokoju nauki indywidualnej, pralni, kuchni i ja-
dalni oraz pomieszczeń gospodarczych. Powsta-
ną cztery dwupokojowe mieszkania, a także pokój 
opiekuna. – Nasze schronisko cieszy się niesłabnąca 
popularnością w czasie wolnym od nauki, a w roku 
szkolnym jest potrzeba zapewnienia uczniom poby-
tu w internacie. Dotychczasowe pomieszczenia są 
niewystarczające jak na potrzeby szkoły, stąd decy-
zja o rozbudowie schroniska – mówi dyrektor Kor-
nelia Bem-Kozieł. Wartość inwestycji to 749 000,00 
zł. •

Marta Sowińska
• Plac zabaw w Zgórsku.

• Nowe ogrodzenie boiska w Bolechowicach.
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Leśne warsztaty i prelekcje
Bez prądu i współczesnych nowinek, sam na sam     
z naturą. Uczestnicy VII Konwentu Grupy Bushcraft 
Poland nocowali w lesie trzy dni, by pobyć ze sobą, 
ale przede wszystkim – by spędzić czas w lesie.      
W sobotę zaprosili do siebie widzów, by im po-
kazać, że nie jest to takie trudne i każdy znajdzie       
tu coś dla siebie.

Najmłodszy uczestnik konwentu miał zaledwie pół 
roku. – Woli być tutaj, niż na kwaterze. Tu jest spo-
kojniejszy, bardziej zadowolony – mówi mama Ewe-
lina. Łącznie w konwencie wzięło udział 80 osób, 
z czego 20 to dzieci. – Myślę, że łącznie z gośćmi 
w sobotę było nas ponad 300. To dobrze rokuje            
na przyszłość, bo pokazuje, że coraz więcej ludzi 
chce przebywać w lesie i go poznawać – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.

– Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce są dumne, 
że tyle ludzi jest w naszych lasach, że sprawdza się 
program „Zanocuj w lesie” i przebywanie na ło-
nie natury cieszy się taką popularnością. Cieszymy 

się, że gmina Nowiny zaprosiła nas do współpracy. 
Opowiadać o lesie, o wszystkim co z nim związane 
można godzinami, tygodniami, miesiącami. I warto 
to robić – podkreśla zastępca nadleśniczego Roman 
Wróblewski.

Przez cały dzień uczestnicy Puszczowiska brali 
udział w rozmaitych warsztatach: malowali naturą, 
tworzyli lampiony i makramy, poznawali tajemnice 
kaletnictwa i snycerstwa, uczyli się rozpoznawania 
ziół i tworzenia naparów. – Podczas warsztatów 
herbacianych rozmawiamy o tzw. chwastach i rośli-
nach pospolitych. W dzisiejszych czasach wiemy co 
to jest mango, melon, awokado, kiwi, jest to dla nas 
coś normalnego, a zapominamy o tym, co mamy tuż 
za rogiem – mówi Monika Filipińska, organizatorka. 
– Chcemy pokazać ludziom że to co mijają w dro-
dze do domu, można wykorzystać na wiele sposo-
bów: do sałatki zamiast rukoli można użyć mniszka 
lekarskiego, z   pokrzywy zrobić herbatę, a nagie-
tek, który fajnie wygląda, może być wykorzystany                    
w domowej apteczce i w kosmetyce – wylicza Mo-
nika Filipińska.

• Puszczyk z Zespołu Szkół Leśnych z opiekunem.

• Nauka rozpalania ognia.

• Adam Gełdon prowadził wiele rozmów z uczestnikami.

• Przedstawiciele Lasów Państwowych rozdawali sadzonki.
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Gościem specjalnym konwentu był Adam Gełdon 
– jeden z najbardziej znanych w Europie tropi-
cieli wilków. Opowiedział on o tym, jak żyją wilki,                     
o potencjalnych zagrożeniach i z ich strony i dlacze-
go nie należy traktować serio doniesień medialnych 
o ich atakach. Wśród prelegentów znalazł się także 
Piotr Marczewski, który opowiedział o hipotermii      
i walce z zimnem, a także Arek Szkoda, który przed-
stawił swoje patenty zwiększające komfort leśnego 
wypoczynku na hamaku. Tajemnice świętokrzyskiej 
fauny przybliżyli Jacek Major i Dariusz Knap opo-
wiadając o ptakach i dzikich zwierzętach. Na temat 
tradycji łowieckich z kolei wiele opowiedział Ja-
nusz Mariański, przedstawiciel Polskiego Związku 
Łowieckiego. – Wydarzenie, w którym uczestniczy 
Polski Związek Łowiecki i nasze koło nr 5 leśników 
jest świetną integracją, rozszerzeniem wiedzy spo-
łeczeństwa na temat łowiectwa. Łowiectwo to nie 
tylko polowanie, jak wielu ludzi uważa, to przede 
wszystkim kultura łowiecka, to przede wszystkim 
język łowiecki, dbałość o dobrostan zwierzyny i my 
to wszystko chcemy przekazać osobom, które na co 
dzień niewiele mają do czynienia z lasami – wyja-
śnia Krzysztof Puchała, prezes Koła Łowieckiego nr 
5 Leśników.

Każdy miał możliwość spróbowania strzelania             
z łuku, rzucania nożem do tarczy, poznania broni 
czarnoprochowej, a  także zdobycia umiejętności 
rozpalania ognia za pomocą huby. Na konwencie 
pojawili się też przedstawiciele Świata Preppersa 
– jedynego takiego sklepu, w którym można zapa-
trzeć się szykując się do lasu czy na wyprawę.

Michał Poros, prezes Geoparku Świętokrzyskiego, 
zabrał wszystkich chętnych na wyprawę geologicz-
ną. – Dzisiejszy Konwent Grupy Bushcraft Poland 
zorganizowany dzięki gminie Nowiny był doskonałą 
okazją aby pokazać części uczestników nasze geo-
logiczne skarby. Było sporo opowieści o kruszcach 
ołowiu i srebra oraz marmurach świętokrzyskich. 
Nie obyło się też bez wizyty u biesów z piekła skib-
skiego oraz we wspinaczkowym raju na Stokówce 
– wyjaśniał Michał Poros.

Na najmłodszych czekały podchody, budowa szałasu 
oraz spacerowanie ścieżką sensoryczną. Największa 
atrakcją Konwentu okazała się… sowa, a konkretnie 
puszczyk, który na co dzień mieszka w Technikum 
Leśnym w Zagnańsku.  – Dziś są z nami myszołów 
towarzyski, pustułka i puszczyk. Są to ptaki, którymi 
zajmujemy się w sekcji rehabilitacji ptaków w Tech-
nikum Leśnym w Zagnansku. Jest to zajecie dodat-
kowe uczniów. Opiekujemy się chorymi ptakami, 
w zależności od ich potrzeb karmimy, leczymy, po-
magamy nauczyć się latać – wyjaśnia Paweł Wójcik, 
uczeń Technikum Leśnego.

Uczniowie szkoły umilali też czas w inny sposób.      
Na konwent przybyli sygnaliści myśliwscy, którzy 
zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne.

Na co dzień uczestnicy konwentu posilali się tym, 
co przygotowali na ognisku. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie to, że udało im się nawet przy-
gotować… chleb. – Chleb piekliśmy w żeliwnym 
naczyniu na ogniu, ciasto było przygotowywane 
dzień wcześniej na drożdżach z dodatkiem maki 
razowej. To ciasto musiało troszeczkę popracować, 
musieliśmy dać mu trochę czasu, a dzisiaj mieliśmy 
okazje je wypiekać. Pierwsze efekty są obiecujące, 
chleb wygląda całkiem ładnie, jest rumiany, brązo-
wy, zobaczymy, jak będzie smakował musi trochę 
ostygnąć – wyjaśnia Wojciech Zborowski, uczestnik 
konwentu.

Przez trzy dni las wypełnił się dziesiątkami ludzi, 
którzy chcą w nim przebywać i korzystać z jego do-
brodziejstw. Zniknęli, zostawiając go tak, jak zastali, 
nie pozostawiając po sobie żadnego śladu, zgodnie 
z zasadą każdego bushcraftowca „leave no trace”. •

Marta Sowińska

• Sygnaliści z Zespołu Szkół Leśnych.

• Najmłodsi wybudowali wielki szałas.
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W ramach projektu „Wakacje w Gminie Nowiny 
2021”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kul-
tury „Perła” w Nowinach zapewniono opiekę oraz 
zaplanowano, zorganizowano i przeprowadzono 
bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, które w czasie wakacji pozosta-
wały w miejscu swojego zamieszkania. Wszystkie 
zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywały 
się w dniach od 28 czerwca do 27 sierpnia 2021 r., 
od poniedziałku do piątku, w budynku GOK Perła 
(MIniaturka – parter) w godz. 7.00 – 16.30.

GOK Perła w Nowinach, jak co roku, zorganizował 
dla najmłodszych mieszkańców gminy, atrakcyj-
ny wypoczynek letni – ciekawe zagospodarował 
uczestnikom czas wolny, dzięki realizowaniu tygo-
dniowych, szczegółowych planów pracy.

Projekt zakładał wyszczególnienie kilku tematycz-
nych bloków programowych  w skład których weszły 
m.in.: wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, turnieje 
sportowe, konkursy z nagrodami, wszelkiego rodza-
ju zajęcia plastyczno-techniczne, artystyczne, lite-
racko-teatralne, fotograficzne, muzyczne, zajęcia 
profilaktyczno-wychowawcze, ćwiczenia i zabawy 
artystyczne, zajęcia kreatywne, tematyczne, warsz-
taty taneczne, ruchowe, kulinarne, wokalne, lekcje 
biblioteczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne na 
basenie „Perła”. 

Celem pierwszej wycieczki z Miniaturką był Park 
Rozrywki i Miniatur w Krajnie, podczas której dzieci 
miały okazję wysłuchać przewodnika, który w cie-
kawy i interesujący sposób opowiedział historie 
związane z powstaniem najsłynniejszych budowli 
świata. Dzieci obejrzały wspaniałe budowle, wy-
słuchały interesujących ciekawostek, po czym do-
tarły na sam szczyt pieszej wędrówki. Po powrocie 
ze wzgórza czekała na uczestników niezwykła, peł-
na przygód podróż przez dżunglę oraz wyścig mysz         
w kinie 6D. 

W czasie kolejnej wycieczki do Kielc dzieci zwie-
dziły Muzeum Zabawek i Zabawy oraz odwiedziły 
Manufakturę Słodyczy & Kawiarnię Magia Karmelu.     
W muzeum dowiedziały się jakimi zabawkami ba-
wiły się dzieci w XVIII, XIX i na początku XX wieku.                            
Z zaciekawieniem oglądały najcenniejsze i najstar-
sze zabawki świata, a były to: porcelanowe lalki, 
drewniane mebelki, ołowiane żołnierzyki, kamien-
ne klocki oraz dawni bohaterowie bajek. W kawiar-
ni zaś odbyły się warsztaty, na których uczestnicy 
własnoręcznie wykonali karmelowe lizaki.

12 sierpnia dzieci odwiedziły piękny Sandomierz. 
Obejrzały Wystawę Figur Woskowych - Świat Ojca 
Mateusza. Odwiedziły także pokój biskupa, pleba-
nię, posterunek policji, a nawet celę. Niecodzienną 
atrakcją były postaci woskowe aktorów. Dzieci za-
stały przy pracy głównych bohaterów serialu. Kolej-
nym punktem wycieczki było zwiedzanie Zbrojowni, 
gdzie znajdują się bogate zbiory należące do Cho-
rągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Niezapo-
mnianych wrażeń dostarczył uczestnikom wycieczki 
przewodnik przebrany za rycerza, który ciekawie 
opowiadał fascynującą historię najazdów obcych 
wojsk na Sandomierz. Wycieczkę zakończył rejs po 
Wiśle, podczas którego można było podziwiać pa-
noramę Sandomierza.
Na statku Syrenka Kapitan osobiście przybijał 
wszystkim na rękach pamiątkowe tatuaże. Odpoczy-
wając na przystani przed powrotem do domu dzieci 
kupowały lody i pamiątki, a także w ramach kon-
kursu ulicznego zaśpiewały wspólnie piosenkę, pt: 
„Ramię w ramię”, której nauczyły się w czasie zajęć 
wakacyjnych. Zebrani na przystani turyści, oczaro-
wani występem dzieciaków, ochoczo bili im brawo. 
Był to bardzo miły akcent na zakończenie aktywne-
go i ciekawego dnia w Sandomierzu.
Ostatnia wycieczka wakacyjna – Gród Pędzików       
w Siedlcach - zrekonstruowany gród średniowiecz-
ny. Powstał on z zamiłowania jego właścicieli do 
historii, dawnego oręża oraz zwyczajów i tradycji 
dawnych wieków. W grodzie znaleźć można m.in. 

Wakacje w gminie Nowiny

• Zajęcia plastyczne.

• Zajęcia  sportowe.
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drewniany zamek z wieżą obronną, wioskę rycer-
ską z łaźnią, kuchnią wyposażoną w piec chlebowy, 
strzelnicą, namiotami rycerskimi i kuźnią z wypo-
sażeniem, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne 
narzędzia. Pomiędzy drewnianymi zabudowania-
mi ustawione są liczne bombardy, armaty i rzeźby 
plenerowe - kilkanaście figur drewnianych rycerzy 
z różnych epok. W kuźni odbywają się pokazy ko-
walstwa oraz bicia monet. W czasie wycieczki dzie-
ci skorzystały ze wszystkich wymienionych atrakcji 
oraz wzięły udział w ognisku integracyjnym.

22 lipca dzieci wybrały się również do kieleckiego 
kina Moskwa, aby obejrzeć film, pt: „Luca”. Była to 
historia o niezwykłej przyjaźni, pokazująca, że nie-
ważne jakie są różnice, przekonania i to kim się jest. 
Film pięknie obrazował najważniejsze wartości, któ-
re są wspólne dla wszystkich gatunków, takie jak 
przyjaźń, empatia, czy bezinteresowna pomoc. Po 
seansie, żeby tradycji stało się za dość, obowiązko-
wo dzieci odwiedziły McDonald's.

W dniu 9 sierpnia gościliśmy Teatr Edukacji i Pro-
filaktyki Maska z Krakowa. Specjalnie dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy aktorzy wystawili 
spektakl edukacyjny, pt.: Prastara Książnica - Skarb i 
Tajemnica. Bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi. Bajka z 
morałem pokazała dzieciom, że prawdziwej mądro-
ści i wszelkich potrzebnych informacji należy szu-
kać w książkach, a korzystanie i poleganie jedynie 
na wiadomościach pochodzących z Internetu naj-
lepiej byłoby mocno ograniczyć. Po spektaklu aula 
zamieniła się w istny plac zabaw i animacji. Dzieci 
ochoczo brały udział we wszystkich proponowanych 
zabawach i konkurencjach sportowo - ruchowych. 
Było głośno i kolorowo - poniedziałkowe popołu-
dnie dzieci spędziły bardzo aktywnie i ciekawie.
Poza atrakcyjnymi wycieczkami i wyjazdami każde-
go dnia prowadzono różnorodne zajęcia oraz warsz-
taty, a były to m.in.: 
1. Warsztaty Zumba Kids/ warsztaty taneczno 
– sportowe - trzy razy w tygodniu odbywały się 
warsztaty taneczne, taneczno - sportowe i sporto-
wo – ruchowe prowadzone przez profesjonalnych 
trenerów. 

2. Warsztaty szydełkowania - w ramach zajęć wa-
kacyjnych najmłodsi mieli okazję poznać tajniki 
szydełkowania. Wbrew pozorom ta niełatwa sztuka 
manualna nie sprawiła dzieciom większych trudno-
ści, większość bardzo chętnie brała udział w tej for-
mie zajęć.
3. Zajęcia sportowe w Parku Wodnym Perła - raz 
w tygodniu wszystkie dzieci biorące udział w  za-
jęciach wakacyjnych mogły bezpłatnie skorzystać         
z zajęć w Parku Wodnym Perła w Nowinach. 
4. Lekcje biblioteczne oraz zabawy tematyczne 
w Gminnej Bibliotece Publicznej - raz w tygodniu 
specjalne lekcje biblioteczne połączone z zabawa-
mi i animacjami odbywały się w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Nowinach. Za każdym razem dzieci 
chętnie i z ochotą brały udział w zorganizowanych 
zajęciach tematycznych, prowadzonych w bardzo 
ciekawy i urozmaicony sposób.
Ponadto każdego dnia prowadzono zabawy integra-

cyjne w grupie, zajęcia w ramach „Godziny dla życia 
offline” – gry z dawnej epoki, zabawy i ćwiczenia 
kreatywne, artystyczne, pobudzające twórcze my-
ślenie, wyobraźnię i pamięć, zajęcia oraz konkursy 
plastyczno-techniczne, turnieje i konkursy sporto-
wo-ruchowe, zajęcia, gry i zabawy rekreacyjne na 
świeżym powietrzu, bajkowe popołudnia - organi-
zowano dla dzieci Miniaturkowe Seanse Filmowe 
– popołudnia z bajkami, zajęcia i konkursy muzycz-
no-taneczne, wokalno-instrumentalne, konkursy 
talentów - organizowano konkury polegające na 
przedstawieniu swoich umiejętności i talentów,       
a także zajęcia związane z muzyką i tańcem.
W czasie tegorocznych wakacji letnią opieką waka-
cyjną objęto łącznie 94 dzieci (z uwagi na obowią-
zujące ograniczenia). Zajęcia odbywały się nieod-
płatnie, a udział w nich był dobrowolny (listę dzieci 
uczestniczących w zajęciach wakacyjnych na bieżą-
co sporządzano na podstawie zapisów dokonywa-
nych przez rodziców/opiekunów).

Tegoroczne wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury 
Perła w Nowinach, upłynęły pod znakiem świet-
nej zabawy – ciekawych wycieczek, spektakli, po-
mysłowych i twórczych dokonań plastycznych, gier                

• Relaks na basenie.

• Wycieczki krajoznawcze.
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i ćwiczeń integracyjnych, warsztatów kreatywnych, 
wokalnych, tanecznych, konkurencji i zabaw sporto-
wych, oraz wielu, wielu innych.

Czas spędzony podczas zajęć wakacyjnych prowa-
dzonych przez GOK „Perła” w Nowinach  został mak-
symalnie zagospodarowany, w pełni wykorzystane 
zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność 
oraz samodzielność dzieci. Wszystkie zajęcia waka-
cyjne prowadzone w ramach realizacji projektu za-

planowano w taki sposób, aby każdego dnia każde 
dziecko znalazło dla siebie coś ciekawego. Szczegó-
łowe plany na dany dzień tygodnia obejmowały za-
jęcia z kilku bloków tematycznych, tak aby uniknąć 
monotonii oraz maksymalnie urozmaicić dzieciom 
dzień.  •

Magdalena Świąder

Innowacje pedagogiczne w Nowinach
W Szkole Podstawowej w Nowinach w roku szkol-
nym 2020/2021 zostały przeprowadzone innowa-
cje pedagogiczne, które obejmowały różne obsza-
ry edukacyjne i organizacyjne.

Pani Dyrektor Joanna Wojcieszyńska opracowała                                   
i wdrożyła innowację organizacyjną, która doty-
czyła zmian w organizacji pracy szkoły. Wprowa-
dzono zmianę godziny rozpoczynania zajęć dla klas 
IV-VIII – 7.30 (godzina zerowa). Przerwy w klasach 
I-III o innej porze niż w klasach starszych. Wydłu-
żono przerwy obiadowe. Zorganizowano szatnie dla 
uczniów klas pierwszych w innej części budynku.    
W planie zajęć dokonano kumulacji zajęć wychowa-
nia fizycznego – 2 godziny (zajęcia na basenie, wy-
cieczki, zajęcia na powietrzu). Wydzielono sektory 
do przebywania uczniów z danej klasy na przerwie. 
Wprowadzono konsultacje on-line dla uczniów i ro-
dziców. Usprawniono system przepływu informacji 
między wszystkimi podmiotami. Wszystkie te zmia-
ny sprawdziły się.

Klasa IIIa pod opieką Pani Jolanty Gołdy uczestni-
czyła w innowacji ,,Ortografia nie jest taka trudna” . 
Obejmowała ona naukę, utrwalanie i usystematyzo-
wanie wiadomości  związanych 
z ortografią. W czasie zajęć zastosowane zostały 
różne ciekawe i niekonwencjonalne metody pracy, 
często wynikające z naturalnych potrzeb dziecka, 
m.in. gry i zabawy dydaktyczne, zagadki i rozrywki 
umysłowe. Celem zajęć było budzenie i rozwijanie 
zainteresowań uczniów ortografią, wykształcenie 
prawidłowych nawyków ortograficznych, opanowa-
nie zasad ortograficznych i właściwe ich stosowanie 
w pisowni, wykształcenie spostrzegawczości orto-
graficznej, polegającej na łatwości zauważania błę-
du w zapisie, uświadomienie uczniom konieczności 
nauki ortografii i przestrzegania zasad ortograficz-
nych. Zaproponowany program zajęć ortograficz-
nych wpłynął pozytywnie na rozwój uczniów tzn. na 
wyrównanie, usystematyzowanie i utrwalenie wie-
dzy ortograficznej.

Klasa IIIC pod kierunkiem Pani Iwony Sokołowskiej 
brała udział w innowacji „Czytam z klasą lekturki 
spod chmurki”, która opierała się na zmianie spo-
sobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na 
zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz 
na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci po-

przez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto 
innowacyjna formuła edycji II projektu polegała na 
wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, 
rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za 
bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, 
uczniowie zostali wprowadzeni w problematykę do-
tyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych 
oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Oprócz 
wykonywania zadań, praca dzieci opierała na pro-
wadzeniu lekturnika przez każdego ucznia. 

Pani Edyta Szwed opracowała i realizowała innowa-
cję „Polska, jakiej nie znacie”, w której uczestniczyła 
klasa 7a. Uczniowie poprzez swoją aktywność (ana-
lizę map, wirtualne wycieczki - zwiedzanie muze-
ów, obiektów przyrodniczych, ciekawych zakątków, 
oglądanie filmów) poznawali bliżej walory przy-
rodnicze, geograficzne, kulturowe oraz historyczne 
charakterystyczne dla poszczególnych województw. 
Podczas zajęć mieli możliwość poszerzenia wia-
domości i terminologii z zakresu edukacji geogra-
ficznej, przyrodniczej i społecznej. Poznali podział 
administracyjny Polski, największe miasta, główne 
rzeki, jeziora, góry, niziny, wyżyny, kulturę, najważ-
niejsze zabytki, atrakcje turystyczne, ciekawe miej-
sca, dania regionalne.

W miesiącach od XI do IV Pani Ewelina Kasza i Pani 
Małgorzata Pietrzak realizowały innowację peda-
gogiczna pt. „Poznajemy historię i kulturę regio-
nu świętokrzyskiego”. Celem jej było rozwijanie              
u młodzieży poczucia tożsamości lokalnej związanej 
z „Małą ojczyzną”. W trakcie jej trwania uczniowie 
klas VI i VII mieli okazję zapoznać się z położeniem 
geograficznym i walorami krajoznawczymi Nowin      
i okolic. Stworzyli dokumentacje fotograficzne, pre-
zentacje multimedialne, krótkie filmiki na temat 
wybranych obiektów w województwie świętokrzy-
skim. •

nauszyciele
Szkoły Podstawowej

im. Orląt Lwowskich w Nowinach
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Łączy nas śpiew
W dniach 23 – 25 sierpnia 2021 r., w Gminnym 
Ośrodku Kultury Perła w Nowinach realizowano 
jedną z inicjatyw kulturalnych  pt.: Łączy nas śpiew, 
będącą częścią projektu koordynowanego przez 
GOK Perła w Nowinach - "Dobre Nowiny - post co-
vidowa inicjatywa kulturalna", dofinansowanego 
przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach pro-
gramu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Profesjonalne warsztaty wokalne dla  dzieci, mło-
dzieży i dorosłych poprowadziła dr Katarzyna Lisow-
ska - wokalistka, kompozytorka, trener wokalny, pe-
dagog, wykładowca i wicekierownik ds. studenckich 
i artystycznych w Katedrze Muzyki UJK w Kielcach.

Kilka dni wytężonej, ale cudownej pracy pozwoliły 
uczestnikom na zdobycie nowych, cennych umiejęt-
ności muzycznych i wokalnych,  pomogły znacznie 
poszerzyć swoją wiedzę na temat emisji i higieny 
głosu, jeszcze bardziej rozwinąć wrażliwość muzycz-
ną, artystyczną, udoskonalić słuch harmoniczny, 
kształtować kulturę muzyczną oraz rozbudzić twór-
czą postawę wobec siebie i świata. Udział  w warsz-
tatach wokalnych umożliwił uczestnikom przede 
wszystkim ukształtowanie głosu oraz umiejętności 
prawidłowego posługiwania się nim, jak również 
znacznie zwiększył zasób wiedzy i szeroko rozumia-
nych umiejętności muzycznych.

Pani Sylwia Bartkiewicz, Pani Katarzyna Lisowska, 
Pan Jacek Kania - dziękujemy za inicjatywę, organi-
zację, realizację i stworzenie cudownej atmosfery.
Chór Nowina, Studio Piosenki Miniaturka oraz 
wszyscy uczestnicy warsztatów - dziękujemy za fan-
tastyczny, wspólnie spędzony, owocny czas. •

Magdalena Świąder

• Łączy nas śpiew.

Moc atrakcji w gminie Nowiny
Wrzesień w gminie Nowiny zapowiada się bardzo Wrzesień w gminie Nowiny zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie. Dla mieszkańców i sympatyków gminy atrakcyjnie. Dla mieszkańców i sympatyków gminy 
przygotowano mnóstwo atrakcji – zarówno kultu-przygotowano mnóstwo atrakcji – zarówno kultu-
ralnych, jak i sportowych.ralnych, jak i sportowych.

Dla miłośników muzykiDla miłośników muzyki
Letni Koncert Akordeonowy to coś, czego nie mogą Letni Koncert Akordeonowy to coś, czego nie mogą 
przegapić miłośnicy dobrej muzyki. W urokliwej przegapić miłośnicy dobrej muzyki. W urokliwej 
scenerii ogrodu społecznego w Woli Murowanej scenerii ogrodu społecznego w Woli Murowanej 
swój pierwszy koncert dadzą uczestnicy warsztatów swój pierwszy koncert dadzą uczestnicy warsztatów 
akordeonowych realizowanych w ramach projektu akordeonowych realizowanych w ramach projektu 
Dom Kultury+. Towarzyszyć im będą profesjonalni Dom Kultury+. Towarzyszyć im będą profesjonalni 
muzycy na czele z Krzysztofem Korbanem. - Nasi mu-muzycy na czele z Krzysztofem Korbanem. - Nasi mu-
zycy nieco stresują się swoim pierwszym występem, zycy nieco stresują się swoim pierwszym występem, 
dlatego mam nadzieję, że publiczność okaże się wy-dlatego mam nadzieję, że publiczność okaże się wy-
rozumiała i z entuzjazmem ich przyjmie - mówi or-rozumiała i z entuzjazmem ich przyjmie - mówi or-
ganizator Piotr Piotrowicz. Koncert rozpocznie się ganizator Piotr Piotrowicz. Koncert rozpocznie się 
10 września o godzinie 18.00.10 września o godzinie 18.00.

Z ekologią za pan bratZ ekologią za pan brat
Następnego dnia w tym samym miejscu spotkają Następnego dnia w tym samym miejscu spotkają 
się miłośnicy ekologii. Podczas sołeckiego pikniku się miłośnicy ekologii. Podczas sołeckiego pikniku 
dzieci będą rozwiązywać przyrodnicze zagadki, wy-dzieci będą rozwiązywać przyrodnicze zagadki, wy-
platać makramy, robić wianki i budować karmniki platać makramy, robić wianki i budować karmniki 
dla ptaków. Nieco starsi zwyczajowo zaangażują się              dla ptaków. Nieco starsi zwyczajowo zaangażują się              
w rozbudowę ogrodu społecznego. – Liczy się każ-w rozbudowę ogrodu społecznego. – Liczy się każ-

da pomoc. Przygotowaliśmy kolejne krzewy i kwiaty da pomoc. Przygotowaliśmy kolejne krzewy i kwiaty 
do wsadzenia. To właśnie dzięki mieszkańcom nasz do wsadzenia. To właśnie dzięki mieszkańcom nasz 
ogród społeczny jest tak piękny – mówi organizator-ogród społeczny jest tak piękny – mówi organizator-
ka Kamila Piotrowicz.ka Kamila Piotrowicz.

Dla tych, którzy lubią tradycjęDla tych, którzy lubią tradycję
Każdy, kto ceni kulturę ludową, powinien zjawić się Każdy, kto ceni kulturę ludową, powinien zjawić się 
12 września na Potańcówce w Kowali. Rozpocznie ją 12 września na Potańcówce w Kowali. Rozpocznie ją 
obrzęd pieczenia chleba i degustacja tradycyjnych obrzęd pieczenia chleba i degustacja tradycyjnych 
potraw. - Zapraszam wszystkich na pokaz pieczenia potraw. - Zapraszam wszystkich na pokaz pieczenia 
chleba w naszym chlebowym piecu zlokalizowa-chleba w naszym chlebowym piecu zlokalizowa-
nym na terenie remizy OSP w Kowali. Każdy z gości nym na terenie remizy OSP w Kowali. Każdy z gości 
będzie miał możliwość spróbowania tradycyjnego będzie miał możliwość spróbowania tradycyjnego 
wypieku, a także żurku, prazoków oraz ziemniaków        wypieku, a także żurku, prazoków oraz ziemniaków        
z ogniska z gzikiem - zachęca Renata Posłowska, soł-z ogniska z gzikiem - zachęca Renata Posłowska, soł-
tys Kowali.tys Kowali.
Podczas wydarzenia przedstawiciele sołectw z gmi-Podczas wydarzenia przedstawiciele sołectw z gmi-
ny Nowiny będą rywalizować w turnieju, a uczest-ny Nowiny będą rywalizować w turnieju, a uczest-
nicy wezmą udział w ludowym karaoke. Imprezę nicy wezmą udział w ludowym karaoke. Imprezę 
zwieńczy koncert zespołu Jędrusie - sześcioosobo-zwieńczy koncert zespołu Jędrusie - sześcioosobo-
wa grupa folkowa łamiąca stereotypy, w brzmieniu wa grupa folkowa łamiąca stereotypy, w brzmieniu 
której fani rocka usłyszą mocne dźwięki gitary solo-której fani rocka usłyszą mocne dźwięki gitary solo-
wej, połączone z folkowym charkterem instrumen-wej, połączone z folkowym charkterem instrumen-
tów dętych i akordeonu.tów dętych i akordeonu.
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Z wizytą w gminie Nowiny bawili przedstawiciele 
trzecioligowego hiszpańskiego klubu piłkarskiego 
Cultural Y Deportiva Leonesa SAD na czele z dyrek-
torem generalnym Felipe Liamazares Dies.

- Należy sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze: 
zainwestować w młodzież czy w drogi? Młody czło-
wiek, gdy zejdzie z dobrej drogi, ciężko by na nią 
wrócił. Dlatego ważne jest, by przygotować młodych 
do życia – mówił Felipe Liamazares Dies. – Realizu-
jecie ogromny projekt, który powinniście rozwijać, 
on zaowocuje w przyszłości. Z pewnością macie 
wielu przeciwników, którzy nie rozumieją, że są to 
działania długofalowe, dlatego życzę Wam, abyście 
byli wytrwali – dodał na zakończenie.

Goście odwiedzili liceum sportowe, przyglądali się 
prowadzonym treningom oraz spotkali się z trene-
rami. - Mam nadzieję, że to spotkanie zaowocuje
w przyszłości współpracą pomiędzy Nowinami               
a Cultural Y Deportiva Leonesa SAD – mówił wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. •

Marta Sowińska

Hiszpańska wizyta w Nowinach

Od Wyszehradu do WyszehraduOd Wyszehradu do Wyszehradu
Od 15 września w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-Od 15 września w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Nowinach oglądać bedzie można wystawę tury w Nowinach oglądać bedzie można wystawę 
Od Wyszehradu do WyszehraduOd Wyszehradu do Wyszehradu..

Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania roz-Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania roz-
woju stosunków politycznych, handlowych i kultu-woju stosunków politycznych, handlowych i kultu-
ralnych między państwami tworzącymi dzisiejszą ralnych między państwami tworzącymi dzisiejszą 
Grupę Wyszehradzką, po-cząwszy od średniowiecz-Grupę Wyszehradzką, po-cząwszy od średniowiecz-
nych zjazdów władców w Wyszehradzie w 1335 r.      nych zjazdów władców w Wyszehradzie w 1335 r.      
i 1338/1339 r., a skończywszy na współczesnym i 1338/1339 r., a skończywszy na współczesnym 
spotkaniu prezydentów Polski (Lecha Wałęsy) i Cze-spotkaniu prezydentów Polski (Lecha Wałęsy) i Cze-
chosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier chosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier 
(Józsefa Antalla) w Wyszehradzie, w lutym 1991 r., (Józsefa Antalla) w Wyszehradzie, w lutym 1991 r., 
na którym podpisana została Deklaracja o współ-na którym podpisana została Deklaracja o współ-
pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowac-pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowac-
kiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej kiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej 
w dążeniu do integracji europejskiej.w dążeniu do integracji europejskiej.
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert tra-Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert tra-
dycyjnej muzyki slowackiej.dycyjnej muzyki slowackiej.

Dla sportowców Dla sportowców 
Kolejny weekend będzie obfitował w wydarzenia Kolejny weekend będzie obfitował w wydarzenia 
sportowe.sportowe.
18 września na stadionie w Nowinach już po raz 18 września na stadionie w Nowinach już po raz 
ósmy odbędzie się Bieg o Nowińskie Kominy na dy-ósmy odbędzie się Bieg o Nowińskie Kominy na dy-
stansie 5 km, a po nim biegi dla uczniów przedszkoli stansie 5 km, a po nim biegi dla uczniów przedszkoli 
i szkół podstawowych z terenu gminy Nowiny.i szkół podstawowych z terenu gminy Nowiny.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie, organizowana Wyjątkowym wydarzeniem będzie, organizowana 
po raz pierwszy, Gminna Spartakiada Rodzinna, po raz pierwszy, Gminna Spartakiada Rodzinna, 
w której 4-osobowe zespoły będą rywalizowały             w której 4-osobowe zespoły będą rywalizowały             
w różnych konkurencjach o tytuł najlepszej rodziny. w różnych konkurencjach o tytuł najlepszej rodziny. 
W tym samym czasie rozegrany zostanie Rodzinny W tym samym czasie rozegrany zostanie Rodzinny 
Turniej Piłki Plażowej. Podczas imprezy będzie moż-Turniej Piłki Plażowej. Podczas imprezy będzie moż-
na wziąć udział także w konkurencjach indywidual-na wziąć udział także w konkurencjach indywidual-

nych. Dla dzieci i nieco starszych przewidziano mnó-nych. Dla dzieci i nieco starszych przewidziano mnó-
stwo atrakcji.stwo atrakcji.

Pamiętając o naszej historiiPamiętając o naszej historii
Dzień później, 19 września w Szewcach obchodzone Dzień później, 19 września w Szewcach obchodzone 
będą uroczystości patriotyczne związane z party-będą uroczystości patriotyczne związane z party-
zancką bitwą pod Szewcami oraz rocznicą rozstrze-zancką bitwą pod Szewcami oraz rocznicą rozstrze-
lania Żołnierzy Wyklętych w zgórskich lasach. Msza lania Żołnierzy Wyklętych w zgórskich lasach. Msza 
świeta rozpocznie sie o godzinie 15.00 pod pomni-świeta rozpocznie sie o godzinie 15.00 pod pomni-
kiem w Szewcach.kiem w Szewcach.
Po jej zakończeniu na terenie leśniczówki odbę-Po jej zakończeniu na terenie leśniczówki odbę-
dzie się koncert piosenki patriotycznej połączony              dzie się koncert piosenki patriotycznej połączony              
ze wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.ze wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.

Z kolei 24 września LGD Perły Czarnej Nidy zapra-Z kolei 24 września LGD Perły Czarnej Nidy zapra-
sza na konferencję naukową poświęconą okresowi           sza na konferencję naukową poświęconą okresowi           
II wojny światowej. Uczestnicy konferencji będa II wojny światowej. Uczestnicy konferencji będa 
mieli okazję wysłuchać prelekcji o bitwie pod Szew-mieli okazję wysłuchać prelekcji o bitwie pod Szew-
cami oraz o awaryjnym lądowaniu Boeinga B-17       cami oraz o awaryjnym lądowaniu Boeinga B-17       
w Zgórsku, a także obejtrzeć wystawę wojskową.w Zgórsku, a także obejtrzeć wystawę wojskową.
  
Dla fanów sportuDla fanów sportu
Ostatni weekend września znów będzie obfitował Ostatni weekend września znów będzie obfitował 
w wydarzenia sportowe. Rozegrany zostanie turniej w wydarzenia sportowe. Rozegrany zostanie turniej 
Trzuskawica CUP wśród chłopców w kategorii U11, Trzuskawica CUP wśród chłopców w kategorii U11, 
a w niedzielę 26 września odbędzie się finał Zakrę-a w niedzielę 26 września odbędzie się finał Zakrę-
conych! Rodzinnych Rajdów Rowerowych. conych! Rodzinnych Rajdów Rowerowych.  •

Marta SowińskaMarta Sowińska

• Liceum Sportowe odwiedzili goście z Hiszpanii.
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Na zakończenie wakacji dziewczynki i chłopcy            
z Nowińskiej Akadamii Futsalu wzięli udział w Pół-
kolonii Piłkarskiej organizowanej przez Gminny 
Klub Sportowy Nowińska Akademia Futsalu.

Podczas zajęć na półkolonii królowała" przede 
wszystkim piłka nożna ale trenerzy "serwowali" 
również treningi z koszykówki, badmintona, tenisa 
stołowego, tak aby wszechstronnie wpłynąć na roz-
wój sprawności młodych adeptów piłkarskich.

Półkolonie Nowińskiej Akademii Futsalu

• Półkolonie NAF to nie tylko piłka nożna.

Po porannych treningach piłkarskich dzieci mogły 
skorzystać z atrakcji przygotowanych przez organi-
zatorów: wyjścia do kina (filmy: Wojna z Dziadkiem, 
Wyrolowani, Lessi Wróć), na basen Perła w Nowi-
nach, wyjazd do Muzeum Orła Białego do Skarży-
ska, wyjście na pyszne lody.  Odwiedzili nas rów-
nież Strażacy z Jednostki Pożarniczo-Gaśniczej nr 
3 Państwowej Straży Pożarnej  i pokazali dzieciom 
kulisy swojej ciężkiej pracy i zaprezentowali  sprzęt 
gaśniczy.

Półkolonia Piłkarska Nowińskiej Akademii Futsalu 
została zorganizowana przy wsparciu finansowym 
Gminy Nowiny.

Gminny Klub Sportowy Nowińska Akademia Futsalu 
składa serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy 
Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza za wspar-
cie i objęcie patronatem imprez wakacyjnych GKS 
NAF oraz Pani Kornelii Bem - Kozieł, Dyrektora ZSP 
Nowiny za użyczenie hali sportowej ZSP i Jacka Kani, 
Dyrektora GOK "Perła" w Nowinach  za użyczenie 
boiska piłkarskiego. •

Michał Ziernik
GKS NAF NOWINY
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Pomoc osobom niepełnosprawnym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach 
informuje, iż pozyskał środki na realizację  Progra-
mu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszko-
dowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ 
IV. Czas realizacji przypada od 1 lipca 2021 roku do 
31 grudnia 2021 roku. Program finansowany jest 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami Programu są osoby poszkodowane         
na skutek sytuacji kryzysowej:
• Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• Dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca 

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wy-
dane przed ukończeniem 16 r.ż.

Mieszkańcy gminy Nowiny będą mogli skorzystać     
z następujących form wsparcia:
• Opieka domowa,
• rehabilitacja domowa,
• Usługi transportu w celu realizacji niezbędnej 

potrzeby życiowej (lekarz, apteka, sklep itp.),
• zakupu paczek żywnościowych oraz słodyczy dla 

dzieci,
• zakupu środków  ochrony osobistej.

Wsparciem  w formie opieki domowej  zostanie ob-
jętych 4 osoby, wsparciem w formie rehabilitacji 
domowej 10 osób dorosłych oraz 4 dzieci. Ponadto 
dla 29 dzieci niepełnosprawnych zostaną zakupione 
paczki zawierające artykuły żywnościowe i słody-
cze. Dla 18 osób niepełnosprawnych znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej zostaną zakupio-
ne środki ochrony osobistej.

Powyższa pomoc jest kierowana do osób posiadają-
cych orzeczenie o znacznym stopniu lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności. O zakwalifikowa-
niu do Programu będzie decydowała data wpływu 
wniosku. Usługi będą wykonywane nieodpłatnie.

Rekrutacja uczestników do Programu trwa                        
od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. do godz.15:00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na te-
mat realizacji Programu prosimy o kontakt z pra-
cownikami socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25 lub 
telefonicznie pod numerem (41) 347 56 75 lub (41) 
347 56 74. •

GOPS w NowinachGOPS w Nowinach

Gmina Nowiny wciąż na pierwszym miejscu w po-
wiecie kieleckim w zestawieniu poziomu szczepie-
nia gmin. Na kolejnych miejscach uplasowały się 
Morawica, Chęciny i Masłów. 

W gminie Nowiny w pełni zaszczepionych zostało 
3751 mieszkańców, czyli 47,3%. W ciągu miesiąca 
liczba ta wzrosła o 10%. Pierwszą dawkę przyjęło 
3902 mieszkańców.
– Pomimo spadku chętnych na szczepienia posta-
nowiliśmy, że punkt zlokalizowany w liceum będzie 
wciąż otwarty w każdy piątek. Można się tam zaszcze-
pić szczepionkami firm Pfizer i Johnson&Johnson. 
Ponadto w sierpniu umożliwiliśmy mieszkańcom 
wykonanie szczepień w ich miejscu zamieszkania, 
organizując tymczasowe punkty szczepień w Szew-
cach, Woli Murowanej i Kowali - mówi wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz. – Ponadto dla mieszkańców 
powyżej 60 roku życia przygotowaliśmy publikację, 
w której staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości 
związane ze szczepieniami – dodaje.

Przypominamy, że jest kilka możliwości rejestracji 
na szczepienie:
● Infolinia 989,
● SMS (o treści SzczepimySie) pod numer 664 908 
556,

● e-rejestracja,
● rejestracja telefoniczna bezpośrednio w punkcie 
szczepień.

Dla każdego, kto ma problem z samodzielnym do-
tarciem do punktu szczepień, a chce zaszczepić się 
przeciw COVID-19, gmina Nowiny zorganizowała 
transport. Mogą z niego skorzystać osoby z niepeł-
nosprawnościami oraz osoby, które mają obiektyw-
ne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do naj-
bliższego punktu szczepień. W ramach bezpłatnej 
usługi pacjent jest przewożony z domu do punktu 
szczepień, a po szczepieniu – z powrotem do miej-
sca zamieszkania. Aby skorzystać z transportu, nale-
ży zarejestrować się w punkcie szczepień w odległo-
ści do 20 km od miejsca zamieszkania, a następnie 
umówić transport pod numerem telefonu 41 347 50 
63 (w dni robocze, w godz. 7.15-15.15).

Mieszkańcy gminy będą mieli kolejną możliwość 
zaszczepienia się poza godzinami przyjęć punktów 
szczepień już 18 września podczas Gminnej Sparta-
kiady Rodzinnej. •

Marta Sowińska

Niemal połowa zaszczepionych w gminie
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Zostań Liderem Wsi
Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi odbę-
dzie się w Kielcach na Karczówce od 30 września 
do 3 października.

1. Czym jest Europejska Akademia Młodych Lide-
rów Wsi (EAMLW)?
Jest to 4-dniowe szkolenie, którego celem jest wy-
posażenie młodych liderów z terenów wiejskich          
i małych miast w rzetelną wiedzę nt. funkcjono-
wania Unii Europejskiej i jej działań wspierających 
rozwój obszarów wiejskich oraz w narzędzia do 
wykorzystania tej wiedzy w aktywności społecznej 
uczestników. Ważny przy tym jest element budowa-
nia wspólnoty młodych liderów zarówno podczas 
szkoleń, jak i po ich zakończeniu oraz – na później-
szym etapie – wspierania ich działań.

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi jest 
pomysłem na otwarcie się na ludzi młodych, którzy 
interesują się Unią Europejską i są aktywni w swo-
ich społecznościach lokalnych – tłumaczy dr Marek 
Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej w Polsce. – Chcielibyśmy im pomóc wejść 
na scenę społeczną, a w przyszłości może nawet po-
lityczną. Co również ważne, chodzi nam o to, aby 
ci ludzie, bez względu na swoje poglądy, wiedzieli 
więcej o Unii Europejskiej. Aby, wyposażeni w nowe 
kompetencje, byli motorem działań w swoich regio-
nach – podkreśla M. Prawda.

Chcemy zdynamizować działalność środowiska 
wiejskiego – dodaje Jan Klemt, prezes Fundacji Kuź-
nica im. Hugona Kołłątaja. – Dlatego naszym celem 
jest wsparcie młodych liderów polskiej prowincji, 
aby w perspektywie kilku lat, przy okazji wyborów 
samorządowych, czy nawet parlamentarnych, mogli 
przejąć pałeczkę od starszego pokolenia.

2. Jak zorganizowana będzie EAMLW?
Szkolenie trwa od czwartku do niedzieli. Przez czte-
ry dni uczestnicy Akademii przejdą intensywny tre-
ning, którego celem będzie wyposażenie liderów 
lokalnych w wiedzę i  umiejętności pozwalające 
na skuteczną działalność społeczną. W programie 
znajdą się np. warsztaty z: pozyskiwania środków 
na działalność na obszarach wiejskich i aktywiza-
cji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, 
autoprezentacji, wystąpień publicznych, współ-
pracy z mediami. Przewidujemy również spotkania                         
z przedstawicielami m.in.: instytucji europejskich, 
urzędów marszałkowskich, wójtami, burmistrzami    
i prezydentami.

Ramowy program zajęć:
• czwartek: przyjazd uczestników, wykład inaugu-

racyjny, otwarcie akademii, wspólna kolacja,
• piątek: blok zajęć (wykłady, ćwiczenia, debata z 

zaproszonymi liderami – naukowcami, polityka-
mi, samorządowcami, działaczami społecznymi),

• sobota: blok zajęć (ćwiczenia, zajęcia terenowe, 
debata z zaproszonymi liderami: naukowcami, 
politykami, samorządowcami, działaczami spo-
łecznymi),

• niedziela: zajęcia praktyczne – gala, podsumo-
wanie, wręczenie certyfikatów.

3. Jakie są warunki udziału w EAMWL?
Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy 
(Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja) zapew-
niają: ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu, zakwate-
rowanie, wyżywienie, materiały promocyjne i szko-
leniowe oraz certyfikaty.

Uczestnicy zobowiązują się do pełnego i aktywnego 
uczestnictwa w wydarzeniu.

Uczestnikami EAMLW w każdej edycji będzie co naj-
mniej 50 osób w wieku 18-30 lat, z zachowaniem 
parytetu płci oraz uwzględnieniem osób z niepełno-
sprawnościami. Uczestnicy powinni zamieszkiwać 
na terenach wiejskich lub w miastach do 20.000 
mieszkańców.

4. Jak zgłosić się do EAMWL?
Wypełniając zgłoszenie dostępne pod adresem: 
https://fundacjakuznica.pl/akademia/ lub zgłasza-
jąc się u lokalnego koordynatora zgłoszeń. Projekt 
prowadzony będzie w całej Polsce, stąd zapraszamy 
osoby niezależnie od regionu. Informację o szczegó-
łowych terminach poszczególnych edycji Akademii 
można uzyskać kontaktując się z Fundacją Kuźnica 
im. Hugona Kołłątaja.

5. Co po szkoleniu?
Docelowo przeszkolonych zostanie około 500 osób 
w całej Polsce. Przez cztery lata absolwenci mogą 
liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne 
w ramach tworzonej sieci. W swoich działaniach 
współpracować będą z organami administracji pu-
blicznej, NGO, firmami, ekspertami Team Europe 
i punktami informacji europejskiej Europe Direct. 
Po każdej Akademii wesprzemy 8 (osiem) inicjatyw 
absolwentów, które będą realizowane w grupach 
absolwenckich (min. 3 osoby). Jednocześnie absol-
wenci będą mieli możliwość zainicjowania nowych 
projektów i włączenia się w działania Przedstawi-
cielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Kuźnica im. Hu-
gona Kołłątaja: kontakt@fundacjakuznica.pl, tel.: 
+48 504 419 785. •



GŁOS NOWIN  • SIERPIEŃ 2021 

22



GŁOS NOWIN • SIERPIEŃ 2021

23

LETNI KONCERT

KAMERALNY

SCENA LETNIA NA PLACU ZABAW
W WOLI MUROWANEJ

10 WRZEŚNIA
2021

R E C I T A L  A K O R D E O N O W Y
U C Z E S T N I C Y  W A R S Z T A T Ó W

K R Z Y S Z T O F  K O R B A N  &  T O M A S Z  G R Z Y B O W S K I

GODZ.
18:00
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