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Drodzy Mieszkańcy,

niezwykły człowiek i sportowiec odwiedził w październiku naszą gminę. Legendarny piłkarz Włodzi-
mierz Lubański wraz z małżonką uczestniczyli w ważnych i prestiżowych dla społeczności szkolnej             
i mieszkańców wydarzeniach: nadaniu imienia Włodzimierza Lubańskiego Liceum Ogólnokształcą-
cemu z Klasami Mistrzostwa Sportowego oraz poświęceniu szkolnego Sztandaru.

Długo będę wspomniał to spotkanie. Każde słowo skierowane przez Patrona do uczniów, kadry, 
mieszkańców, gości było szczególne. Zawierało motywację, dążenie do marzeń, radość i dumę bycia 
sportowcem z Orłem na piersi!

Patronat oprócz tego, że cieszy i nadaje splendoru Szkole, to również zobowiązuje. Stawia wyzwania 
dążenia do mistrzostwa w duchu zdrowej rywalizacji i zgodnie z zasadami fair play.

Październik i listopad łączy w naszej społeczności motyw przewodni Orła na piersi i Orła w sercu. 
Serdecznie Was zapraszam do udziału we wspólnym świętowaniu 103. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 11 listopada pójdziemy w Marszu na Bolechowice! Wyruszymy z Szewc, Sło-
wika, Nowin, Kowali, Woli Murowanej, aby w marszu gwiaździstym dotrzeć do Bolechowic. Tam 
odśpiewamy Mazurek Dąbrowskiego i będziemy razem. Towarzyszyć nam będą zespoły ludowe                
z gminy Nowiny oraz młody artysta Tadek Polkowski. Z pewnością nie zabraknie patriotycznych 
wzruszeń, ale i doskonałej zabawy i integracji.

Niech żyje Polska!

wójt gminy Nowiny
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Bądźcie jak Orły!
Nadanie imienia Włodzimierza Lubańskiego Li-
ceum Ogólnokształcącemu z Klasami Mistrzostwa 
Sportowego oraz poświęcenie szkolnego Sztan-
daru odbyły się 19 października w Nowinach.                 
W uroczystościach osobiście uczestniczył Patron 
wraz z małżonką Grażyną Lubańską.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji 
Patrona, społeczności szkolnej, samorządu i miesz-
kańców gminy. Mszę w kościele parafialnym pw. 
Dzieciątka Jezus na Słowiku odprawił ksiądz biskup 
Marian Florczyk, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców.

W homilii biskup odniósł się do rangi i godności 
sztandaru, rycerskich postaw honoru i odwagi od 
czasów Konstantyna, przez Bitwę pod Grunwaldem 
po czasy współczesne. W klimat rycerski już na po-
czątku liturgii wprowadziła wiernych odśpiewana 
Bogurodzica. Nastąpiło poświęcenie Sztandaru Li-
ceum Ogólnokształcącemu z Klasami Mistrzostwa 
Sportowego im. Włodzimierza Lubańskiego.

– Powielamy dziś historię życia Pana Włodzimie-
rza Lubańskiego. Życie jest jak gra, gra w piłkę.                    
A w przypadku Waszego Patrona wysoka jakość 
piłkarska szła w parze z jakością człowieczeństwa. 
A sztandar? To znak wspólnoty. Tak jak dawniej ry-
cerze, tak wy teraz i przyszłe pokolenia będą gro-
madzić się pod sztandarem. Obrona godności ry-
cerskiej dawniej to jak dziś dotrzymywanie słowa 
– głosił z ambony biskup Florczyk.

Po uroczystościach kościelnych, w hali sportowej 
Szkoły jej dyrektorka Kornelia Bem-Kozieł zapre-
zentowała imponującą listę osiągnięć sportowych 
uczniów. Zbigniew Pyk, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Nowiny odczytał tekst Uchwały o nadaniu imie-
nia Włodzimierza Lubańskiego Liceum Ogólno-
kształcącemu z Klasami Mistrzostwa Sportowego                                                                                                        
w Nowinach. Goście przybijali symboliczne gwoź-
dzie do sztandaru, wpisywali się do księgi pamiąt-
kowej, a także odciśniętym śladem dłoni, zapo-
czątkowali Aleję sław sportu w Nowinach. Program 
artystyczny w sportowym duchu zaprezentowali 
uczniowie. Na płycie głównego boiska został prze-
prowadzony trening pokazowy, któremu przyglądał 
się Patron. Włodzimierz Lubański wraz z Małżonką 
z uznaniem odnieśli się do poziomu infrastruktury 
sportowej, a także życzliwości i gościnności gospo-
darza gminy wójta Sebastiana Nowaczkiewicza.

 – Spotykamy dziś w Nowinach Człowieka i Sportow-
ca Legendę. To zaszczyt gościć Państwa Lubańskich. 
Chcę, aby czuli się u nas jak w domu i przy różnych 
sposobnościach odwiedzali gminę i tak pięknie jak 
dziś motywowali uczniów – dziękował Sebastian 
Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Nowiny.

Do Nowin przyjechali znakomici goście m.in.: Miro-
sław Malinowski, Prezes Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Nożnej, Radosław Wasiak oraz Sławomir Szmal, 
piłkarze ręczni, Dariusz Goździak – złoty medalista 
olimpijski z Barcelony z 1992 roku, przedstawiciel 

• Włodzimierz Lubański.

• Pani Grażyna Lubańska wspiera męża.

• Przekazanie sztandaru.
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Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marcin Różycki, 
wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Kata-
rzyna Nowacka, Świętokrzyska Wicekurator Oświa-
ty i inni. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła 
Orkiestra Dęta z Nowin.

Sylwetka Patrona
Włodzimierz Leonard Lubański to najmłodszy             
w historii polskiego futbolu zawodnik powołany         
do kadry narodowej. Już jako szesnastolatek zagrał 
w biało-czerwonych barwach i w debiutanckim me-
czu zdobył bramkę. W 1972 roku W. Lubański został 
wybrany na kapitana olimpijskiej reprezentacji Pol-
ski w piłce nożnej, a słynna drużyna „Orły Górskie-
go”, której trenerem był Kazimierz Górski, zdobyła 
złoty medal. W 1978 roku 31. letni wówczas piłkarz 
otrzymał nagrodę Fair Play UNESCO. W 2003 roku 
został uznany za najlepszego polskiego piłkarza 50. 
lecia UEFA, a w 2019 roku głosami kibiców Wło-
dzimierz Lubański został wybrany do „Jedenastki 
100-lecia PZPN”. Obecnie Włodzimierz Lubański 
mieszka w Belgii.

 

Fragmenty wystąpienia Włodzimierza Lubańskie-
go – decyzją Uczniów, społeczności szkolnej, sa-
morządu i mieszkańców – Patrona Szkoły w Nowi-
nach:
Gdy pierwszy raz ubierałem koszulkę z Orłem na 
piersiach, nigdy bym nie przypuszczał, że zostanę 
Patronem Szkoły. Dziękuję Wam bardzo! /wystą-
pienie przerywała burza braw/ Drodzy, szkoła mi-
strzostwa sportowego Was zobowiązuje. Będziecie 
dążyć do tego aby zostać mistrzami. Ja przeszedłem 
taką drogę i dam Wam kilka rad. Ale nie wykonam 
za Was tej pracy. Gdy byłem w Waszym wieku mój 
trener mi powiedział, Włodek, te wszystkie prze-
szkody jakie napotkasz na swojej drodze do mi-
strzostwa są do pokonania. Przekazuję Wam dziś 
tę motywację. Stoję przed Wami jako Mistrz Polski 
i Mistrz Olimpijski i byłoby dobrze gdyby Szkoła 
im. Włodka Lubańskiego wychowała mistrzów, nie 
tylko polskiego sportu ale też światowego. Idźcie 
niełatwą drogą na szczyt! Dziękuję Pani dyrektor, 
że mnie tu Pani sprowadziła. Zdobywałem medale, 
byłem królem strzelców, odbierałem nagrody fair 
play, ale Patron Szkoły to coś specjalnego. To rzecz 
odświętna w życiu sportowca, który osiągnął taki 
wiek i moment w życiu, że dla Was już nie zagra, nie 
wzbudzi tych wielkich emocji na stadionie. Zostało 
mi to, co w przeszłości zaprezentowałem. Dziękuję! 
Nie bójcie się marzyć. Ja Was będę wpierać. Mło-
dzieży nie wolno odmawiać. 

Darczyńcy Sztandaru Liceum Ogólnokształcącego   
z Klasami Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimie-
rza Lubańskiego w Nowinach

• dr Adam Jarubas, Poseł do Parlamentu Europej-
skiego

• Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Nowiny
• Zbigniew Pyk, Przewodniczący Rady Gminy No-

winy wraz z Radnymi
• Ryszard Kusak, Sekretarz Gminy Nowiny wraz      

z Pracownikami Urzędu Gminy Nowiny
• Zenon Janus, Radny Powiatu Kieleckiego
• Andrzej Borowski, Radny Powiatu Kieleckiego
• Mirosław Malinowski, Prezes Świętokrzyskiego 

Związku Piłki Nożnej

• Radosław Wasiak i Sławomir Szmal kibicują szkole.

• Prezentacja sztandaru.

• Ślubowanie uczniów.
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niosła jak najwięcej zadowolenia, byście każdego 
dnia wspierali młodych ludzi w ich poszukiwaniach 
odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania i cie-
szyli się z ich odkryć. Szczerze wierzę, że Wasze 
starania przyniosą Wam prawdziwą satysfakcję,                  
a wdzięczność Waszych uczniów i ich rodziców bę-
dzie dla Was najwspanialszą nagrodą.

Życzę Wam  zrealizowania planów i spełnienia 
marzeń. Składam również życzenia zdrowia, po-
myślności, dalszych sukcesów w pracy zawodowej                        
i szczęścia w życiu osobistym – mówił wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy oświaty:
• Żłobek Gminny w Nowinach: Winkler Barbara, 

Ziopaja Karolina
• Przedszkole Samorządowe w Nowinach: Adam-

czyk Magdalena, Buras Małgorzata, Jaworska 
Alicja, Kobiec Zdzisław, Banasik Alina

• Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali: Ja-
morska Renata, Kowalska Beata, Telesiewicz 
Wioletta, Bartkiewicz Renata, Łukasiewicz Anna

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach: Słoma Agnieszka, Polska Edyta, Łączyńska 
Agnieszka, Rączka Anna, Bem – Kozieł Kornelia

• Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowi-
cach: Kasperek Paulina, Kuźmuk Bogna, Jarząb 
Dorota, Wierzbicka Urszula

• Szkoła Podstawowa w Nowinach: Golmento-
-Bobrowska Justyna, Jaroszek-Kruk Ilona, Je-
dynak Robert, Jędrocha – Kubicka Lidia, Kasza 
Ewelina, Kościelecka Małgorzata, Młynarska 

Za Wasz trud, za poświęcenie, za wszystko, co ro-
bicie dla uczniów na co dzień… Gratulacje, wyrazy 
uznania i pamiątkowe dyplomy – w auli Gminnego 
Ośrodka Kultury Perła w Nowinach wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz wyróżnił najlepszych nauczycieli       
i pracowników oświaty z gminy Nowiny.

Dzień Edukacji Narodowej to sposobność, by doce-
nić tych, których praca zasługuje na szczególne wy-
różnienie. – To był niezwykle trudny rok, w którym 
musieliśmy zmierzyć się z wyzwaniami nauczania 
zdalnego i z pełnym przekonaniem stwierdzam, ze 
doskonale sobie poradziliście – mówił wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz. Podkreślił również, że sytu-
acja w oświacie jest coraz trudniejsza, gminy nie 
mają wsparcia finansowego ze strony rządu, a kosz-
ty utrzymania szkół rosną. – Mam jednak nadzieję, 
że razem podołamy tej trudnej sytuacji – podkreślił, 
zapewniając, że zawsze mogą liczyć na jego wsparcie.
Zanim jednak doszło do rozdania pamiątkowych 
dyplomów i kwiatów, na scenie zaprezentowała się 
nowińska młodzież. Ala Bzymek zaśpiewała piosen-
ki  Obłoki marzeń oraz Piosenkę na cztery kopyta 
i wiatr, wiersze wyrecytowali Oliwia Mazurczak 
(Kwiaty dla nauczycieli) i Krystian Rębosz (Straszny 
sen), a Aleksandra Matysik w imieniu wszystkich 
uczniów złożyła nauczycielom życzenia. Na scenie 
zaprezentowała się także Pani Lidia Jędrocha-Kubic-
ka recytując wiersz napisany przez siebie.

– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Na-
uczycielom oraz Pracownikom Oświaty życzę cier-
pliwości, wytrwałości i radości płynącej z Waszej 
codziennej pracy. Życzę Wam, by Wasza praca przy-

Dziękujemy, Drodzy Nauczyciele!

• Radosław Wasiak w imieniu RS Active S.Szmal, 
R.Wasiak

• Jacek Walewski Cemet S.A.
• Halina Musiał w imieniu Klubu Radnych Mała 

Ojczyzna Gmina Nowiny
• Jolanta Wierzbicka, Dyrektor Zespołu Placówek 

Oświatowych w Bolechowicach w imieniu  Pra-
cowników

• Edward Rzadkowski, Przewodniczący Rady Ro-
dziców

• Karolina Świercz  w imieniu Rady Rodziców
• Paweł Toboła, przedstawiciel Klasy 1B Korona 

Kielce Rocznik 2006
• Anna Miszczyk, rodzic oraz przedstawiciel Firmy 

Eko-Wat
• Justyna Lagner, Wicedyrektor ZSP w imieniu pe-

dagogów i trenerów
• Agnieszka Słoma, Kierownik internatu w imie-

niu wychowawców internatu 

Historia osiągnięć Liceum
Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia 
naukowe w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021: 
uczeń trzyletniego LO, uczeń czteroletniego LO.

Awanse klubowe:
• z czwartej ligi do pierwszej ligi: 3 osoby (Korona 

Kielce), 3 osoby (Resovia Rzeszów)
• z czwartej ligi do trzeciej ligi: 1 osoba (Rekord 

Bialsko-Biała)
• powołanie ucznia do kadry Polski Futsal U -17
• III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-

ski w Futsal U 16 – brązowy medal dla grupy 
GKS Futsal w tym dla 10 uczniów ze szkoły

• II miejsce w Świętokrzyskiej Lidze Trampkarzy 
Starszych (GKS Nowiny) – 4 uczniów

• III miejsce w Centralnej Lidze Juniorów U-17 
(Korona Kielce) – 2 uczniów

• II miejsce w ogólnopolskich eliminacjach do Mi-
strzostw Polski w Futsalu (KSP Kielce) – 1 uczen-
nica.

Serdecznie gratuluję tak wspaniałego wydarzenia 
społeczności szkolnej, samorządowi, mieszkańcom 
Gminy Nowiny. Pamiętajcie, mając tak szczególnego 
Patrona, nie wolno Wam przestać marzyć! •

Karolina Kępczyk
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Dorota, Tarach Adriana, Kaczor Dorota, Kwiat-
kowska Ewelina, Wojcieszyńska Joanna

• Centrum Usług Wspólnych w Nowinach: Zyga-
dło Dorota. •

Marta Sowińska

Osiągnięcia szkół
Uczniowie
W roku szkolnym 2020/2021 do szkół uczęszczało 
łącznie 1242 uczniów, natomiast w klasach pierw-
szych naukę rozpoczęło 105 uczniów. Gmina Nowi-
ny prowadzi przyjazną politykę prorodzinną. Stara 
się o przyciągnięcie młodych aktywnych na ryn-
ku pracy mieszkańców. Stąd dbałość o stworzenie 
sprzyjających warunków życia dla młodych rodzi-
ców, którzy otrzymują wsparcie w postaci opieki 
nad dziećmi     w żłobku i przedszkolach. W roku 
2020/2021 do trzech przedszkoli uczęszczało łącz-
nie 343 dzieci. Wsparcie otrzymują także dzieci dys-
funkcyjne. W 2020/2021 do przedszkoli uczęszczało 
8 dzieci z orzeczeniami.
 
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
W celu wyrównywania szans edukacyjnych w roku 
2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Gmi-
nę Nowiny realizowane są różnorodne formy zajęć 
wyrównawczych, zajęcia logopedyczne dla uczniów 
potrzebujących takiej pomocy, a także koła przed-
miotowe koła zainteresowań dla uczniów uzdolnio-

Najwyższym dobrem społeczeństwa są dzieci. Ich 
właściwa edukacja jest priorytetem jaki winni 
stawiać dorośli. Stąd głównym celem samorzą-
du gminnego jest zabezpieczenie środków oraz 
przygotowanie takiej oferty edukacyjnej, któ-
ra odpowiadać będzie oczekiwaniom uczniów                                 
i ich rodziców, dając jednocześnie szansę zdobycia 
wszechstronnej wiedzy niezbędnej do prawidło-
wego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Powodzenie przyjętej polityki oświatowej jest jed-
nym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi 
samorząd gminny. To inwestycja w kapitał ludzki 
naszej lokalnej społeczności. Pomimo, że subwen-
cja oświatowa nie pokrywa wydatków niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, 
Gmina Nowiny nie szczędzi wysiłków i środków, aby 
zapewnić jak najlepsze, bezpieczne warunki na-
uczania i wychowania, zachowując przy tym racjo-
nalność i efektywność kierowanych środków finan-
sowych.
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nych w różnych dziedzinach wiedzy oraz inne sto-
sownie do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Wyniki egzaminów ósmoklasistów
Obiektywnym miernikiem osiągnięć edukacyjnych 
jest wynik egzaminów zewnętrznych, który pozycjo-
nuje szkołę w rankingu szkół. Jak wynika z poniż-
szego zestawienia uczniowie szkół podstawowych 
osiągnęli satysfakcjonujące wyniki nauczania co do-
bitnie pokazują wyniki średnich zdawalności na tle 
województwa i całego kraju. Najlepiej wypadamy                        
z języków nowożytnych tj: niemieckiego i angiel-
skiego. Średnia zdawalności z tych przedmiotów na 
tle województwa i kraju wypada znacznie wyżej. 
Najlepiej w rankingu wypada Szkoła Podstawowa     
w Nowinach, nieco słabiej pozostałe placówki. Wy-
niki z matematyki i języka polskiego zbiorczo też są 
nieco powyżej średniej krajowej, choć należy stale 
dążyć do podnoszenia osiągnięć z matematyki.

Nakłady finansowe
Nakłady finansowe poniesione na funkcjonowanie 
szkół w roku 2020 wynosiły 20 901 105,55 zł. i były 
wyższe niż w roku 2019 o kwotę 1 087 122,60 zł. 
W roku 2019 wyniosły 19 813 982,95 złotych i były 
wyższe w porównaniu do roku 2018 o kwotę 1 699 
566,57 zł. W roku 2018 wyniosły 18 114 416,38 
złotych i były wyższe w porównaniu do roku 2017           
o kwotę 1 721 808,96 zł.
W roku 2020 gmina Nowiny otrzymała subwencję 
oświatową większą o 887 104,00 zł w porównaniu 
do roku 2019 i wynosiła ona 10 347 977,00 zł.
Jak pokazuje poniższe zestawienie wzrost kosztów 
utrzymania placówek oświatowych jest niewspół-
miernie większy niż wzrost otrzymywanej subwen-
cji. Co więcej subwencja pokrywa jedynie połowę 
kosztów utrzymania placówek oświatowych: w roku 
2020 –50%, w roku 2019 – 48%, w roku 2018 – 48%, 
w roku 2017 – 51%.

Pomoc materialna przyznana uczniom roku 
2020/2021  
W roku 2020 za miesiące czerwiec – grudzień przy-
znano stypendium szkolne na kwotę 11 550,00          
w formie stypendiów szkolnych. Pomoc otrzymało 
10 uczniów.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, gala 
wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom na 
zakończenie roku szkolnego 2020/2021 i uhonoro-
wania ich osiągnięć nie odbyła się. Na stypendia 
Wójta Gminy Nowiny rozdysponowano 36.810 zł. 
Nagrodzono 78 uczniów. Przyznane zostały: 
a) stypendia naukowe: 64 uczniów 31 770 zł
b) stypendia sportowe: 14 uczniów 5 040 zł
Ponadto przyznano Stypendia Dyrektorskie na łącz-
ną kwotę: 28 800,00 zł.

Wybrane osiągnięcia i sukcesy uczniów, szkół i na-
uczycieli 
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowi-
nach 
• Laureaci II Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki: 2 

osoby, opiekun p. Dorota Młynarska. 
• Finalista II Wojewódzkiego Konkursu z Informa-

tyki: 1 osoba, opiekun p. Robert Jedynak. 
• Finalista II Wojewódzkiego Konkursu z Geogra-

fii: 1 osoba, opiekun p. Edyta Szwed. 
• Finaliści III Wojewódzkiego Konkursu z Języka 

Niemieckiego: 6 osób – klasa 8a, 2 osoby – klasa 
8b opiekun p. Wioletta Huiskens. 

• Udział w II etapie V Wojewódzkiego Konkursu 
z Matematyki: 1 osoba klasa 8a opiekun p. Ma-
rzena Janaszek. 

• Udział w II etapie VIII Wojewódzkiego Konkursu 
z Języka Angielskiego: 1 osoba klasa 8c opiekun 
p. Ilona Przybysławska. 

• Muzyczny Ogólnopolski Konkurs o Ignacym Ja-
nie Paderewskim – III miejsce 1 osoba klasa 6b 
opiekun p. Marzena Pitula. 

• Certyfikat z języka niemieckiego DSD A1: 
Opiekunowie: Agnieszka Miszczyk, Wioletta 
Huiskens, liczba uczniów – 30 

• Certyfikat z języka niemieckiego DSD A2: 
Opiekunowie: Agnieszka Miszczyk, Wioletta 
Huiskens, liczba uczniów – 15 

• Certyfikat międzynarodowy DSD (Deutsches 
Sprachdiplom) – poświadczający znajomość 
języka niemieckiego na poziomie B1: liczba 
uczniów – 12

• I miejsce w konkursie na najlepszy projekt ję-
zykowy klas DSD w regionie Polski południowej 
pod hasłem „Przyjaźń polsko-niemiecka” („50 
Jahre seit dem Kniefall Wily Brandts in War-
schau”)

• II miejsce w konkursie na najlepszą klasę DSD     
w regionie Polski południowej

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali 
• Wojewódzki Konkurs Biologiczny, 1 osoba klasa 

8 udział w II etapie; 
• Certyfikat z języka niemieckiego – Fit in Deut-

sch 1,  2 osoby uzyskanie certyfikatu, opiekun: 
Bożena Libera

• Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego, Ku-
ratorium Oświaty w Kielcach, 1 osoba klasa 8, 
opiekun : Bożena Libera 

• II Wojewódzki Konkurs Historyczny, Kuratorium 
Oświaty w Kielcach: 2 osoby ( finaliści) opiekun: 
Renata Jamorska;

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach 
• Trzecie miejsce i dwa wyróżnienia w ogólno-

polskim konkursie organizowanym przez IPN - 
"Pierwsze wolne wybory", 

• Dwóch finalistów - Ogólnopolski konkurs „Zo-
stań Doktorem Dolittle” 

• Trzy wyróżnienia - Ogólnopolski konkurs Aktyw-
ni Eksperymentatorzy”

• Dwie finalistki – Ogólnopolski konkurs: Fundu-
sze Europejskie i EOG – o tym się wie! 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
• Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osią-

gnięcia naukowa w roku szkolnym 2020/2021:               
1 uczeń trzyletniego LO, 1 uczeń czteroletniego 
LO. •

Justyna Skrzypczyk
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Już wkrótce mieszkańcy Nowin będą mogli ode-
tchnąć z ulgą. Gmina Nowiny właśnie podpisała 
umowę z konsorcjum firm Hydrogeotechnika i Ge-
ocoma na wywóz i utylizację odpadów przy ulicy 
Składowej. Wykonawca ma na to dziesięć miesięcy.

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.

Do wywiezienia jest 1223 Mg odpadów, w tym oko-
ło 708 Mg odpadów niebezpiecznych i 514 Mg od-
padów inne niż niebezpieczne – mówi Piotr Calicki, 
pełnomocnik Wykonawcy. – Wchodzimy na teren 
w środę. Zaczynamy od pobrania próbek do badań 
laboratoryjnych. Po uzyskaniu wyników będziemy 
wiedzieli jak mamy je utylizować – mówi i dodaje, 
że prace rozpoczną się niezwłocznie.
Wójt Nowin Sebastian Nowaczkiewicz podkreśla, 
że najważniejsze jest życie i zdrowie mieszkańców.        
– Usunięcie odpadów to dla nas priorytet, bo dobro 
i bezpieczeństwo mieszkańców są dla nas najważ-
niejsze – podkreśla.
Koszt utylizacji odpadów to niemal 5,7 mln zł.              
– Usunięcia odpadów gmina będzie musiała doko-
nać na własny koszt, przez co będziemy musieli zre-
zygnować z realizacji niektórych inwestycji. Kwota 
ta ma istotny wpływ na budżet gminy – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Gmina będzie domaga-
ła się zwrotu kosztów usunięcia od właściciela skła-
dowiska – dodaje i nie wyklucza, że podejmie rów-
nież działania na drodze sądowej wobec Starostwa 
Powiatowego. •

Marta Sowińska

Umowa na usunięcie odpadów podpisana

• Podpisanie umowy.

Plac zabaw w Nowinach pięknieje. Nie tak daw-
no dzięki zaangażowaniu OSP w Szewcach zostały 
zamontowane tu nowe urządzenia zabawowe –                                                                                               
dla tych najmłodszych, ale też nieco starszych dzie-
ciaków: zestaw składający się z wież trójkątnych, 
drabinek, ścianki wspinaczkowej przejścia tune-
lowego, zestawu do przewrotów oraz zjeżdżalni,                                                                                       
a także zestaw sprawnościowy dla młodzieży skła-
dający się z drabinek pionowych, elementów gim-
nastycznych, elementów linowych, elementów 
wspinaczkowych, wież, zjeżdżalni, przejazdu szyno-
wego.

Jednocześnie rozpoczęto prace nad uporządko-
waniem terenu i zagospodarowaniem zieleni.                         
W ostatnich dniach firma Trzuskawica SA oraz fun-
dacja Dotlenieni zasadzili tu klony pospolite, które                                                                                                  
w przyszłości będą dawać schronienie przed słoń-
cem. Wszystkie działania dzielnie nadzorowały 
przedszkolaki, które obdarowały pracujących pio-
senką. Już wkrótce, za sprawą rodziców z przed-
szkola zasadzimy tu kolejne rośliny. Pozyskali oni 
bowiem grant z fundacji DS Smith. – Szczerzę liczę, 
że w działania włączą się też inne firmy, a przede 

wszystkim sami mieszkańcy Nowiny, bo to przecież 
oni wraz ze swoimi pociechami najczęściej korzysta-
ją z placu zabaw – mówi wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. •

Marta Sowińska

Sadzili drzewa na placu zabaw

• Pamiątkowe zdjęcie.
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Za nami Narodowy Spis Powszechny
98,97% mieszkańców gminy Nowiny spisało się 
w  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności                    
i Mieszkań 2021.

30 września o północy zakończył się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest to badanie 
statystyczne realizowane raz na 10 lat. Spis po-
wszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, 
które pozwala zdiagnozować ilu nas jest, kim jeste-
śmy i jak żyjemy. Obejmuje całą populację ludności 
i mieszkań danego kraju.

Na terenie gminy Nowiny spisem zostały objęte 
2664 mieszkania. Jedynie do 25 z nich nie udało się 

dotrzeć. 100% mieszkańców spisało się w Szewcach, 
Zawadzie i Nowinach, 98,71% w Zgórsku, Zagro-
dach, Słowiku, Trzciankach, 96,15% - w Bolechowi-
cach, Kowali, Woli Murowanej.

Mieszkańcy mogli korzystać z punktu spisowego, 
który przez cały czas Spisu działał w Urzędzie Gmi-
ny. Kilkukrotnie pracownicy Urzędu odwiedzili też 
sołectwa, by dać możliwość spisania się w pobliżu 
swojego domu. Na terenie gminy działało czterech 
rachmistrzów. •

Iza Lesik

Wsparcie dla strażaków
Każdego roku gmina Nowiny wspiera ochotnicze 
straże pożarne umożliwiając im zakup materiałów 
i wyposażenia zgodnie z ich oczekiwaniami. Tylko 
w 2021 r. na ten cel przeznaczono już kwotę 50 tys. 
zł. – To m.in. wydatki na zakupy bieżące, ale też 
inwestycje – mówi Agnieszka Żurawek, która na co 
dzień w Urzędzie Gminy współpracuje ze strażaka-
mi.

Istotnym wsparciem są tez środki z funduszu so-
łeckiego. – Obecnie realizowana jest modernizacja 
posadzki w remizie OSP Wola Murowana na kwotę 
26 568 zł brutto, która finansowana jest w części             
z funduszu sołeckiego. To kwota 15 tys. zł, pozostała 
część inwestycji pokrywamy bezpośrednio z budże-
tu gminy – wyjaśnia Agnieszka Żurawek.

 W tym roku z funduszu sołeckiego zakupiono także 
garaż dla OSP Szewce na kwotę 18 450 zł brutto, 
który finansowany jest w części z funduszu sołeckie-
go (8 000) i budżetu gminy.

 – Na szczęście nie mamy już takiej sytuacji, jak            
w zeszłym roku, kiedy musieliśmy w trybie pilnym 
doposażać nasze jednostki po pożarze w Nowinach. 
Obecnie na bieżąco realizujemy potrzeby straża-
ków – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Nasze 
OSP są doskonale wyposażone i przygotowane do 
prowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczych, by nieść 
pomoc i zapewnić bezpieczeństwo naszym miesz-
kańcom – podkreśla wójt. •

Marta Sowińska

TERMIN PŁATNOŚCI IV RATY PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
Informujemy, że na dzień 15 listopada przypada termin płatności IV raty podatku rolnego, leśnego i od nie-
ruchomości od osób fizycznych. Wpłat można dokonywać :
• w Banku Spółdzielczym w Nowinach – bezpłatnie na przygotowanych blankietach wpłat
• do rąk Sołtysa/ Inkasenta
• przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowiny:
   Bank Spółdzielczy w Kielcach O.Chęciny F. Nowiny NR 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002.
Informację na temat wysokości raty można uzyskać pod nr telefon (41) 347- 50-31

ZMIANY W DEKLARACJACH
Urząd Gminy Nowiny przypomina o obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian mających wpływ na 
ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. zmiany ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość. Zmianę taką należy zgłosić poprzez złożenie do tutejszego 
urzędu nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby 
chcące skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania odpadów komunalnych, również powinni zgłosić 
ten fakt do Urzędu Gminy Nowiny. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklara-
cję w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w zmienionej wysokości za miesiąc, w któ-
rym nastąpiła zmiana.

Ogłoszenia
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Opracowujemy projekt kanalizacji deszczowej w Trzciankach

Podsumowanie kampanii przeprowadzonej 
przez Gminę Nowiny przy wsparciu finansowym      
WFOŚiGW w Kielcach.

W sierpniowym numerze Głosu Nowin pisaliśmy          
o konkursie WFOŚiGW, w którym wzięli udział 
uczniowie SP w Nowinach. Przygotowany przez 
nich, pod kierownictwem pani Ewy Cedro-Odzie-
mek, film edukacyjny o tematyce ekologicznej zo-
stał doceniony i nagrodzony.

Dzięki środkom przyznanym Gminie Nowiny przez 
WFOŚiGW, w październiku usunięte zostało dzikie 
wysypisko. Zebraliśmy i zagospodarowaliśmy od-
pady wielkogabarytowe i odpady biodegradowalne      
o łącznej masie 1,640 Mg. Koszt usunięcia wysypiska 
i unieszkodliwienia odpadów wyniósł 4.783,54 zł. 

Duże opady deszczu, z jakimi mieliśmy do czynie-
nia w ostatnim czasie, to problem dla mieszkańców 
Trzcianek. – Istniejące odwodnienie ulic Jodłowej, 
Leonów i Świerkowej w Trzciankach nie radzi so-
bie z dużą ilością wód opadowych. W przypadku 
intensywnych opadów zdarza się, że woda nie jest 
w całości odprowadzana do skrzyń rozsączających 
– wyjaśnia Tomasz Bucki, zastępca kierownika ds. 
inwestycji.

Obecnie gmina zleciła opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budo-
wy sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. 
Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w Trzciankach. 
– Przewidujemy odprowadzenie kanalizacji do rze-
ki Bobrzy, będzie to około 250 metrów kanalizacji 
deszczowej. – mówi Tomasz Bucki. – Z pewnością 
nie będzie to łatwa inwestycja. Musimy zdobyć po-
zwolenie wodnoprawne, a przede wszystkim ure-

gulować sprawy własnościowe gruntów, na jakich 
przebiegać będzie inwestycja. Niemniej jednak 
pierwsze działania już podjęliśmy – na platformie 
zakupowej ogłosiliśmy posępnienie na wyłonienie 
projektanta – wyjaśnia Tomasz Bucki.

– Mam nadzieję, że inwestycja ta rozwiąże problem, 
jaki pojawia się w Trzciankach po intensywnych ule-
wach. Na szczęście nie są one tak często, aby sta-
nowić realne utrudnienie dla mieszkańców – mówi 
wojt Sebastian Nowaczkiewicz. •

Marta Sowińska

Czyste Świętokrzyskie - Czyste Nowiny
Zadbana okolica,  czyste środowisko i większa świa-
domość ekologiczna mieszkańców to nie wszystkie 
korzyści dla Gminy Nowiny.

W dniu 10.09.2021 r. WFOŚiGW w Kielcach, na pod-
stawie umowy nr 6332/2021, przyznał Gminie No-
winy dodatkowe środki na doposażenie pracowni 
szkolnej. Dzięki uzyskanej dotacji Gmina Nowiny 
zakupiła stoliki do pracowni edukacji ekologicznej. 
Koszt doposażenia pracowni wyniósł 3.966,19 zł.

Praca naszych zdolnych młodych mieszkańców przy-
niosła korzyść wszystkim uczniom szkoły, w której 
się uczą. Jesteśmy z nich niezwykle dumni. •

Urszula Antoniak

• Wysypisko przed...

• ... i po sprzątaniu.
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Dzień Papieski z udziałem artystów z gminy Nowiny
Koncert „Tobie Matko Zawierzamy” pełen eks-
presji i duchowych przeżyć odbył się w niedzielę                
10 października w Kościele Parafialnym w Brzezi-
nach, w gminie Morawica. Motywem przewodnim 
koncertu było wspomnienie Matki Bożej Różańco-
wej i postaci papieża Jana Pawła II.

– Różaniec w życiu duchowym i domowym ma 
wielką moc. Dziś, śpiewając, dajemy świadectwo 
wiary  i wspólnoty – powitali organizatorzy Rena-
ta Posłowska, Sołtyska Kowali i Ryszard Znój, Sołtys 
Brzezin. W koncercie wzięli udział: Chór Nowina, 
Kabaret jeszcze nie starszych Panów, Zespół ob-
rzędowy Kowalanki, Brzezinianki i Renata Posłow-
ska. Pani Stefania z Zespołu Kowalanki wyrecyto-
wała wiersz o różańcu. Jej interpretacja wywołała 
wzruszenie wśród zgromadzonych parafian i gości. 
Zespołom akompaniował na akordeonie muzyk, 
Tomasz Korban. Utwory odwoływały się do życia                                      
i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II i jego szcze-
gólnego umiłowania Tatr. Były też liczne apostrofy                                                                                                
do Matki Bożej Różańcowej. – Dziękuję Wam za 
piękny dar koncertu. Wartością dzisiejszego spo-
tkania jest oddolna inicjatywa parafian, a nie od-
górne polecenie księdza. Piękne się prezentowali-
ście. Dziękuję za śpiew, za stroje. Ubogaciliście 21. 
Dzień Papieski, a i na 16.00 na mszę przybyło wię-
cej parafian niż zwykle  – dziękował ks. Józef Knap, 
proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brze-
zinach. Na zakończenie wszyscy występujący otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i przyjęli gratulacje od 
organizatorów. – Dziś wracając do domu na dłużej 
zostanie we mnie modlitwa różańcowa i siła prze-
słania Totus Tuus i Nie lękajcie się – mówiła wzru-
szona pani Maria, parafianka.

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce 
oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest 
Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w mo-
dlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się                     

w nauczanie św. Jana Pawła II.

Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeń-
stwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach 
oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca 
Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich para-
fiach odczytywany jest list pasterski Konferencji 
Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wyda-
rzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje 
hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego 
nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wy-
darzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych.

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna         
i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu sty-
pendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych 
rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem 
„żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie 
ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego 
Wielkiego Rodaka.

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świe-
cie.  W organizację Dnia Papieskiego włączają się 
również rodacy mieszkający poza granicami Polski                            
i wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
zarówno w wymiarze duchowym, jak i finansowym. 
Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwe-
cji, Norwegii, Kanadzie, Argentynie, Australii czy 
Francji spotykają się na Eucharystiach i wspólnej 
modlitwie, organizują konferencje, wystawy i kon-
certy, aby wspólnie pielęgnować pamięć o najwięk-
szym z Polaków. •

Karolina Kępczyk• Kowalanki.

• Chór Nowina.
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W niedzielę, 10 października, w kościele pw. Chry-
stusa Odkupiciela w Nowinach odprawiona zosta-
ła uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. 
kanonika Józefa Kubiczy.

Zgromadzeni upamiętnili walczących Żołnierzy pod 
Monte Cassino śp. Bolesława i Stanisława Kuchar-

czyków, mieszkańców gminy Nowiny. We mszy świę-
tej uczestniczyły poczty sztandarowe Szkoły Podsta-
wowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach, drużyny 
harcerskiej „Błękitne Orły”, Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy Wojsk Powietrzno Desantowych „Czerwo-
ne Berety”, przedstawiciele władz na czele z prze-
wodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Pykiem oraz 
mieszkańcy gminy. Oprawę muzyczną mszy świętej 
zapewniła Orkiestra Dęta Nowiny pod batutą kapel-
mistrza Wojciecha Materka. – Nasza Orkiestra brała 
dzisiaj udział w podniosłej i pięknej patriotycznej 
uroczystości w Kościele pw. Chrystysa Odkupiciela 
w Nowinach. To nie tylko możliwość zaprezentowa-
nia naszych umiejętności przed nowińską publicz-
nością, ale przede wszystkim nauka patriotyzmu 
młodego pokolenia, z czego ogromnie się cieszę – 
mówił po mszy świętej Wojciech Materek.

Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy udali się 
na cmentarz parafialny, by złożyć kwiaty pod po-
mnikiem. •

Marta Sowińska
fot.: Orkiestra Dęta Nowiny

• Podczas uroczystości zagrala Orkiestra Dęta z Nowin.

Pamiętamy!

Pierwszy quest w gminie Nowiny
Stowarzyszenie Siła Woli już po raz drugi uzyskało 
wsparcie finansowe Fundacji Orlen w ramach pro-
gramu „Moje miejsce na Ziemi”. Tym razem w Woli 
Murowanej powstanie gra terenowa w formie qu-
estu – pierwszego w gminie Nowiny.

Celem programu jest wspieranie mieszkańców           
w działaniach na rzecz ich społeczności. Program 
prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł 
i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

– Od kilku lat podejmujemy działania, aby w naszym 
sołectwie dużo się działo, zrealizowaliśmy już kilka-
naście projektów, zarówno aktywizujących dzieci                                            
i dorosłych, jak i poprawiających estetykę otocze-
nia. Tym razem chcielibyśmy sprawić, by nasze 
sołectwo stało się atrakcyjniejsze turystycznie,                                                                              
a jednocześnie przybliżyć jego historię. Nie zapomi-
namy o działaniach ekologicznych, które wpisały się            
w nasze działania na stałe – wyjaśnia prezeska sto-
warzyszenia Kamila Piotrowicz.

Grant w wysokości 10 tysięcy złotych zostanie prze-
znaczony na stworzenie gry terenowej w formie qu-
estu, która można będzie realizować zarówno w for-
mie tradycyjnej, jak i poprzez aplikacje na telefon.

W uroczystej gali Fundacji Orlen wzięli udział przed-
stawiciele stowarzyszenia: Kamila Piotrowicz oraz 
Łukasz Barwinek, którzy odebrali grant z rąk – Są        

i takie momenty w życiu naszej organizacji, że znaj-
dujemy czas żeby się ucieszyć każdym, nawet naj-
mniejszym sukcesem. Jak dziś, kiedy gościmy na gali 
Fundacja ORLEN i odbieramy grant na nasze dzia-
łania – mówiła po odebraniu grantu Kamila Piotro-
wicz. – Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
członkom stowarzyszenia za nasze wspólne działa-
nia. Razem zmieniamy nasze miejsce na Ziemi, któ-
rym jest Wola Murowana – podkreśliła. •

Marta Sowińska
fot. Stowarzyszenie Siła Woli

• Gala konkursu.
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Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi

Za nami intensywne cztery dni warsztatów, wykła-
dów i mentoringu dla młodych, aktywnych ludzi 
ze świętokrzyskiego i małopolskiego. W dniach 30 
września-3 października na terenie Klasztoru na 
kieleckiej Karczówce odbyła się Europejska Aka-
demia Młodych Liderów Wsi. Akademia jest pro-
jektem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej                        
w Polsce, organizowanym przez Fundację Kuźnica 
im. Hugona Kołłątaja. Patronat nad wydarzeniem 
objęli współorganizatorzy: Adam Jarubas, wielolet-
ni marszałek województwa świętokrzyskiego, Euro-
parlamentarzysta oraz Sebastian Nowaczkiewicz, 
wójt Gminy Nowiny.

Wśród różnorodnych zagadnień poruszanych przez 
ekspertów, w programie Akademii znalazły się 
m.in.: Pozyskiwanie środków na działalność na ob-
szarach wiejskich i aktywizacja środowisk lokalnych, 
współpraca z punktem Europe Direct. W tej części 
bardzo pozytywnie przez uczestników został przy-
jęty panel przygotowany przez Martę Sowińską, 
kierownika referatu w Gminie Nowiny, która mówi-
ła o współpracy urzędnika z liderami społecznymi. 
Prelegenci przedstawili aktualne wytyczne Euro-
pejskiego Zielonego Ładu w Polsce, a także głów-
ne założenia globalnego Paryskiego Porozumienia. 
Uczestnicy zagrali w grę planszową i wcielali się                                                                                                 
w role członków PE. Obyły się również warsztaty 
praktyczne z autoprezentacji, wystąpień publicz-
nych i współpracy z mediami oraz o dezinformacji 
w sieci. Motywacyjnie wybrzmiało wystąpienie dra 
Bartłomieja Zapały o przyszłości Europy. Jan Klemt, 
Prezes Zarządu Fundacji Kuźnica, Organizator za-
prosił do udziału w warsztatach z zarządzania pro-
jektami i przygotowywanie inicjatyw lokalnych Eu-
ropejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi. Efektem 
EAMLW i obecności mocnej reprezentacji Gmina No-
winy jest zawiązanie Klubu Europejskiego przez mło-
dych, aktywnych liderów. Kibicujemy tej inicjatywie. 
Pamiętajcie, że zawsze uzyskacie wsparcie meryto-
ryczne wśród pracowników Urzędu Gminy Nowiny.

Powiedzieli o Akademii:
– Młodzi są otwarci na Europę. To budujący wniosek 
po zakończeniu Akademii. Mnóstwo inspiracji, go-
dziny dyskusji i rozmów, wielkie plany i niesamowi-
ta energia – tak można podsumować pierwszą świę-
tokrzyską edycję Europejskiej Akademii Młodych 
Liderów Wsi. Ten wyjątkowy projekt, zorganizowa-
ny przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej             
w Polsce oraz Fundację Kuźnica im. Hugona Kołłąta-
ja, stał się dla młodych osób motywacją do działa-
nia i realizacji własnych pomysłów. Był to także czas 
nawiązywania nowych relacji i przyjaźni – mówił 
Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, 
patron Konferencji.

– Tereny wiejskie są jednym z największych bene-
ficjentów funduszy europejskich. Mimo to, często 
niedostrzegane (zarówno przez ogół społeczeństwa 
jak i osoby mieszkające na wsiach) są zmiany, które 
rozłożone były w czasie. Tymczasem dzięki fundu-
szom europejskim nastąpiło przekształcenie struk-
tury gruntów, taboru maszynowego, użycie nowo-
czesnych technologii, rozwój inicjatyw społecznych 
i kulturalnych. Wieś dziś to nie tylko nośnik tradycji 
ale równorzędny partner dla podmiotów z zagranicy, 
koło napędowe polskiej gospodarki oraz atrakcyjne 
miejsce do mieszkania. Akademia na Karczówce 
udała się znakomicie dzięki wsparciu dwóch moc-
nych liderów Adama Jarubasa i Sebastiana Nowacz-
kiewicza – ocenił Jan Klemt, prezes Fundacji Kuźnica 
im. Hugona Kołłątaja, organizator Akademii.

– Za nami Europejska Akademia Młodych Liderów 
Wsi. Dziękuję wszystkim uczestnikom za rozmo-
wy, dyskusje i wzajemne inspirowanie się do dzia-
łania. To były cztery energetyczne dni, w trakcie 
których przybliżyliśmy działanie Unii Europejskiej, 
możliwości wsparcia dla sektora NGO, rozmawiali-
śmy również o bieżących problemach społecznych, 
gospodarczych i klimatycznych. Efektem EAMLW 
i obecności mocnej reprezentacji Gmina Nowiny 
jest zawiązanie Klubu Europejskiego! Będę chciał 
z ramienia gminy mocno wesprzeć działanie Klubu 
Europejskiego, który będzie zbliżał Unię Europejską 
do obywateli i będzie mógł też liczyć na wsparcie      
z Komisji Europejskiej w Polsce – podsumował Se-
bastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Nowiny, part-
ner Konferencji.

– Akademia to przede wszystkim wspaniali ludzie. 
Pełni pasji i ogromnej energii, którzy chcą działać         
w szerszym kontekście i rozwijać swoje małe ojczy-
zny. To miejsce, gdzie łączy się możliwość poszerze-
nia nie tylko swojej wiedzy i tajników z obszarów 
polityki europejskiej, ale także możliwość spotkania 
z osobami związanymi zawodowo z instytucjami UE 
i podjęcie rozmów nt. współczesnych wyzwań stoją-
cych przed UE. Lokalny lider uzbrojony w komplek-
sowe narzędzia i wiedzę, skutecznie może włączać 

• Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi.
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mieszkańców w podejmowanie decyzji o przyszło-
ści Europy – mówiła Sylwia z Połańca, uczestniczka 
Akademii.

– Akademia pozwala nam młodym poznać struktu-
ry i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Jest 
ona szansą na rozwój osobisty oraz pokazuje, w jaki 
sposób z pomocą Unii można zmieniać nasze małe 
ojczyzny. Dzięki Akademii zrozumieliśmy, że Unia to 
My, a przez nasze działania chcielibyśmy pokazać                   
w naszych społecznościach, że daje nam ona realne 
możliwości zmian – ocenił Filip z Krakowa, uczestnik 
Akademii.

– To zawsze jest tak, że ludzie się dziwią, że są tacy, 
którym się chce, którzy w codziennej pogoni za do-
brymi doczesnymi tego świata oddają cząstkę sie-
bie innym. To ludzie, którzy są zmianą. Dzięki nim 
nasze życie jest piękniejsze, a świat bardziej kolo-
rowy i otwarty. O nich właśnie, przedstawicielach 

organizacji pozarządowych i ich współpracy z Gmi-
ną Nowiny, miałam okazję mówić podczas Aka-
demii Młodych Liderów Wsi organizowanej przez 
Fundacja Kuźnica. Dziękuję za serdeczne przyjęcie i 
rozmowy. Starajcie się zostawić ten świat choć tro-
chę lepszym, niż go zastaliście. I znajdźcie swojego 
urzędnika. Wtedy na pewno będzie prościej zmie-
niać świat – podzieliła się refleksją z Akademii Mar-
ta Sowińska, kierownik referatu w gminie Nowiny, 
współpracująca z ngo, prelegentka Akademii. •

Karolina Kępczyk

Jesienne spotkania z książką
Jesień to dla czytelników Biblioteki w Nowinach 
prawdziwe święto książki i czytania.  Młodsi czy-
telnicy mieli okazję  spotkać się ze znanymi i lu-
bianymi pisarzami oraz utalentowanym grafikiem 
i ilustratorem książek.

22 września 2021 r. swoją obecnością zaszczyciła 
nas  pani Agnieszka  Frączek. Uczniowie kl. IIb ze 
SP w Nowinach, którzy brali udział  w spotkaniu   
byli zachwyceni, kiedy autorka z pasją i wielkim po-
czuciem humoru opowiadała o swojej twórczości, 
czytała fragmenty swoich książek oraz odpowiada-
ła na pytania. W interesujący sposób opowiedziała 
również, jak powstaje książka. Pisarka przyznała, że 
pisząc teksty dla dzieci zawsze myśli o tym, jak je 
rozbawić, nauczyć prawidłowej wymowy i pisowni 
a zarazem zachęcić do czytania.

7 października 2021 r. zaproszonymi gośćmi byli:  
pisarka  Ewa Stadtmüller  i rysownik Łukasz Zabdyr. 

W bardzo  ciekawy sposób opowiadali o pracy nad 
tekstem oraz ilustracjami do książek. Każdy z twór-
ców wypowiadał się „w swoim języku” – pani Ewa 
jako autorka książek za pomocą słów, a pan Łukasz 
jako grafik i ilustrator książek – za pomocą rysun-
ków. Ciekawe i obfitujące w liczne niespodzianki 
spotkanie, znalazło uznanie wśród młodej widowni. 
Dzieci miały możliwość tworzenia zagadek literac-
kich, krótkich wierszyków oraz grały w gry słowne. 
Opowieści i wierszyki tworzone na bieżąco przez 
panią Ewę ubarwiał ilustracjami pan Łukasz. Humo-
rystyczne rysunki wywoływały u dzieci na sali żywe 
reakcje. Pan Łukasz  w prosty i zabawny  sposób 
wprowadził dzieci  w tajniki warsztatu rysownika       
i zdradził tajemnicę jak z liter tworzyć obrazy.

20 października 2021r. pisarka Małgorzata Warda 
przeprowadziła z uczniami klasy IIb  warsztaty lite-
rackie „Opowiadamy razem bajkę”. Podczas spotka-
nia dzieci dowiedziały się jak powinna przebiegać 
bajkowa historia, jakie cechy musi mieć bohater, co 
musi się wydarzyć w fabule, żeby trzymała w napię-
ciu. Razem stworzyli bajkę o owieczce i smoku do 
której wykonali własne ilustracje.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury. •

Julita Zając

• Małgorzata Warda.
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Dzieje Szewc i Zawady
„Z roku 1421 pochodzi najwcześniejszy spis miejscowości wchodzących w skład starostwa chęcińskiego. 
Obejmowało ono: zamek chęciński i miasto Chęciny oraz jedenaście wsi: Bolechowice, Fanisławice vel 
Falisławice, Gałęzice, Gnieździska, Korzecko, Radkowice, Starochęciny vel Stare Chęciny, Szewce, Wolę 
Murowaną vel Wielki Staw, Zajączków i Zawadę vel Skałkę”.

Szewce to wieś położona w terenie pofałdowanym na leśnej polanie, przez którą przepływają dwa stru-
mienie, biorące początek ze zboczy wzniesień znajdujących się na północ od zabudowy wsi. Na wschodnim 
(Szewskim Potoku) zbudowano kilka niewielkich stawów, ciągnących się w kierunku południowym. Od strony 
wschodniej ma on dopływ, na którym jest obecnie niewielki zbiornik wodny. Nieco na południe wody płyną 
jednym korytem w kierunku rzeki Bobrzyczki.

Zawada to wieś położona jest na śródleśnej polanie, otoczona zalesionymi górami. Teren opada w kierunku 
doliny Bobrzyczki, a wzdłuż koryta rzeki poprowadzona została droga wiejska z Rykoszyna do Szewc i Zgórska. 
Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zabudowania wsi skupione były po stronie wschodniej drogi. Na północ-
no zachodnim krańcu wsi oznaczony został zespół folwarczny, dawne sołectwo. Zabudowa kmieca zlokali-
zowana jest na starym miejscu, ale aktualny układ przestrzenny jest bardziej regularny, podporządkowana 
jednej ulicy wiejskiej. Krzyżuje się ona z ulicą poprowadzoną z Chęcin do Jaworzni i Piekoszowa. W miejscu 
tym obecnie znajduje się kapliczka domkowa, a część dawnego traktu wykorzystano pod budowę obwodnicy. 
Nazwa wsi może o istnieniu jakichś urządzeń obronnych na przedpolu zamku chęcińskiego lub też przeszkody 
naturalnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności mieszkańców Szewc i Za-
wady zna spotkanie z historykiem Dariuszem Kaliną, autorem monografii Szewc i Zawady. 
Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 17.30 w remizie OSP w Szewcach.

Marsz na Bolechowice!
Marsz na Bolechowice! Świętujemy Nie-
podległość w gminie Nowiny

Jak każdego roku 11 listopada, cala Polska sta-
nie się biało-czerwona. Również w gminie No-
winy świętować będziemy rocznicę odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości – tym razem 
na terenie Szkoły Podstawowej im. I Kompanii 
Kadrowej w Bolechowicach. W samo południe 
odśpiewamy wspólnie hymn Polski, ale zanim 
to nastąpi, pójdziemy w marszu niepodległo-
ściowym przez naszą gminę. Wyruszymy z Za-
wady, ze Słowika, z Nowin, z Woli Murowanej, 
by gwiaździstym marszem dotrzeć i spotkać 
się w Bolechowicach. Po zakończeniu uroczy-
stej ceremonii odbędą się występy artystyczne 
uczniów szkoły podstawowej w Bolechowicach, 
zespołów ludowych: Bolechowiczan, Szewcza-
nek, Kowalanek oraz hip-hopowca Tadka Po-
lkowskiego z Krakowa. Dzieci będą mogły wziąć 
udział w podchodach i festiwalu latawców. Roz-
palimy ognisko. Wszystkich poczęstujemy pie-
czonymi ziemniakami, gorącym żurkiem i bezal-
koholowym grzańcem.

Przebieg wydarzenia:
Godz. 9.45 – 11.30 – Marsz na Bolechowice
Godz. 11.30 – 12.00 – występ Orkiestry Dętej 
Nowiny

Godz. 12.00 – 12.05 – Niepodległa do hymnu
Godz. 12.05 – 12.15 – powitanie
Godz. 12.15 – 13.00 – blok artystyczny: ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, 
zespoły ludowe Bolechowiczanie, Kowalanki, 
Szewczanki
Godz. 13.00 – 14.00 – występ Tadka Polkow-
skiego (zespół hip-hopowy Firma)
Godz. 14.00 – zakończenie wydarzenia
Godz. 14.15 – wyjazd autokarów (kierunek Ko-
wala, kierunek Zawada) 

Wymarsze:
1) świetlica w Szewcach: godz. 9.45
2) Słowik (most kpt Herwina Piątka): godz.10.15
3) basen Perła w Nowiny: godz. 10.30 – uczest-
nicy dołączają do marszu ze Słowika 
4) szkoła podstawowa w Kowali: godz. 10.30 
5) remiza w Woli Murowanej: godz. 11.15

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mar-
szu na Bolechowice!
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Co słychać w placówkach edukacyjnych?
Poznaj swoją okolicę
W ramach projektu edukacyjnego „Poznaj swoją 
okolicę” uczniowie klas 7a i 7c Szkoły Podstaowej 
w Nowinach wybrali się z wizytą do Geoparku Świę-
tokrzyskiego, który w roku 2021 został przyjęty do 
sieci Światowych Geoparków Unesco. Podczas zajęć 
młodzież wzięła udział w grze geologicznej,
która polegała na aktywnym poszukiwaniu odpo-
wiedzi ukrytych w różnych miejscach Centrum Geo-
edukacji i na dachu Ogrodu Doświadczeń. Ucznio-
wie uczestniczyli również w interaktywnej wystawie 
„Galeria Ziemi”, w kapsule obejrzeli film 5D „Podróż 
do wnętrza Ziemi”. Na zakończenie pan Michał Po-
ros zabrał nas na wycieczkę po rezerwacie przyrody 
Wietrznia, który znajduje się na obszarze dawnego 
wyrobiska skał wapiennych i dolomitu.

Uczniowie mieli okazję zadawać pytania dotyczące 
nazw skał, które znaleźli na terenie ścieżki eduka-
cyjnej. Podczas spaceru podziwiali panoramę Gór 
Świętokrzyskich.
wychowawcy SP w Nowinach

Odblaskowy Dzień pod hasłem „Noś odblaski- je-
steś widoczny, jesteś bezpieczny" w Szkole Podsta-
wowej w Nowinach
Na ten dzień zaproszono policjantkę z Wydziału 
Prewencji, która w trzech grupach przeprowadzi-
ła ciekawą pogadankę i przypomniała dzieciom                   
o konieczności noszenia elementów odblaskowych 
dla własnego bezpieczeństwa, szczególnie w okre-
sie jesienno-zimowym. Zwróciła również uwagę na 
bezpieczne zachowanie się dzieci w domu podczas 
nieobecności rodziców, oraz w kontaktach z oso-
bami obcymi. Pani Dyrektor przekazała wszystkim 
uczniom kamizelki odblaskowe, które będą zakła-
dać podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych.
wychowawcy SP w Nowinach

Spotkanie z muzyką
15.10.2021r. dzieci z naszego przedszkola po raz 
kolejny uczestniczyły w niezwykłym spotkaniu                  
z muzykami z Filharmonii Świętokrzyskiej, które od-
było się w auli Gminnego Ośrodka Kultury. Dzisiej-
szy koncert „W hiszpańskich rytmach” oparty był na 
utworach z opery Georges’a Bizeta pt. „Carmen”. 

Jest to opowieść o przepięknej Carmen, którą wspa-
niale w tańcu zaprezentowała Zosia, oraz zakocha-
nym w niej sławnym torreadorze Escamillo. W role 
torreadora i jego zwinnego przeciwnika wcielili się 
Kuba i Stasiu. Wszyscy z przyjemnością słuchaliśmy 
muzycznej opowieści. Dzieci zapoznały się również 
z wyglądem i brzmieniem instrumentów dętych - 
fletem i puzonem. Koncert bardzo nam się podo-
bał i wszyscy w radosnych nastrojach wróciliśmy 
do przedszkola. Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce 
Nowak - Zagóra i Filharmonii Świętokrzyskiej za te 
spotkania.
wychowawcy Przedszkola w Nowinach

• Wycieczka po Wietrzni.

• Spotkanie z muzyką.

• Noś odblaski.
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Wizyta Siergieja Pilipczuka w Liceum Sportowym 
w Nowinach
Ostatnio odwiedził nas były zawodnik Korony Kiel-
ce, a obecnie trener U-15 Metalista 1925 Charków. 
Siergiej Pilipczuk. Podzielił się on z naszymi ucznia-
mi swoim doświadczeniami zdobytymi podczas 
swojej kariery piłkarskiej. Podziwiał funkcjonowa-
nie Liceum Sportowego i przekazał słowa wsparcia 
młodym piłkarzom.
wychowawcy Liceum Sportowego

Wieczór wspomnień o Czesławie Niemenie
• Wizyta Siergieja Pilipczuka.

„Sen o Warszawie”, „Dziwny jest ten świat”, „Pod 
papugami” – największe przeboje Czesława Nieme-
na w wykonaniu Darka Bernatka, projekcja filmu 
pt.: “Sen o Warszawie”, mnóstwo faktów, cieka-
wostek i barwnych historii opowiedzianych przez 
wyjątkowych gości, interesujące dyskusje, ciepłe 
wspomnienia, niezwykłe pamiątki i zdjęcia, pięknie 
wydane albumy z dedykacjami od samego autora, 
kameralne rozmowy przy kawie, wspaniała atmos-
fera…

W sobotę 16 października, o godzinie 17:00, w auli 
Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach od-
było się wyjątkowe wydarzenie w ramach cyklu 
– Interesujący ludzie i ich pasje. Gośćmi tego nie-
zwykłego i wartościowego wieczoru byli prawdziwi 
pasjonaci Artysty:

Tadeusz Skliński – niemenolog – skarbnica wiedzy, 
faktów i ciekawostek o twórczości i życiu Niemena; 
autor książki: „Niemen – dyskografia, fakty, twór-
czość”,
Krzysztof Magowski – reżyser filmu : “Sen o Warszawie”;

Jan Kowalski – regionalista, wieloletni mieszkaniec 
gminy Nowiny.
Czesław Niemen – jeden z najpopularniejszych, 
najbardziej rozpoznawalnych, a jednocześnie naj-
bardziej oryginalnych i wpływowych artystów pol-
skiej sceny muzycznej. Charyzmatyczny wokalista 
obdarzony wyjątkowym głosem, kompozytor, mul-
tiinstrumentalista i autor tekstów, był także jednym        
z pierwszych w Polsce muzyków wykorzystujących 
na dużą skalę instrumenty elektroniczne.

W czasie wieczoru poświęconego Artyście – „Wspo-
mnień czar” – mieliśmy okazję udać się w senty-
mentalną podróż z jednym z najwybitniejszych                    
i najważniejszych twórców polskiej muzyki. W pro-
gramie wieczoru, poza projekcją filmu pt.: „Sen          
o Warszawie”, znalazło się dużo dobrej muzyki, 
dużo wartościowych wspomnień, rozmów, ciekawo-
stek oraz interesujących informacji z życia Czesława 
Niemena. •

Jacek Kania

• Wspomnienie o Czesławie Niemenie. • Darek Bernatek.
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Na sportowo w Nowinach

Do aktywności Gmina Nowiny zdążyła nas już przy-
zwyczaić. Nie stygniemy. W sobotę 9 października 
mocno sportowo zadziało się na bieżni i na mu-
rawie w Nowinach. Biegaczy przywitały: piękne 
słońce, rześkie powietrze i gościnni organizatorzy.

Rozegraliśmy II Turniej Gmin Partnerskich. Z uwa-
gi na pandemię COVID-19, na Turniej dotarły wy-
łącznie krajowe drużyny, wśród nich reprezentacje 
gmin Brójce, Płoty, Radoszyce, Nowiny oraz Aka-
demia DAP Kielce i Korona Kielce. Rywalizowali                     
ze sobą chłopcy z rocznika 2009.

Wyniki
I miejsce Akademia Piłkarska DAP Kielce
II miejsce Brójce
III miejsce LKS Polonia PŁOTY

Następnie dzieci i młodzież, a także chętni dorośli 
wzięli udział w biegach. Łącznie uczestniczyło po-
nad 300. biegaczy. O sportową atmosferę i zasady 
fair play zadbali zaangażowani nauczyciele wycho-
wania fizycznego. Rozegraliśmy biegi w następują-
cych kategoriach: Przedszkolaki, Małolaty, Juniorzy, 
Mistrzowie Podstawówki, na dystansach od 100.     
do 800. metrów. Każdy otrzymał pamiątkowy medal 
i eko torbę śniadaniową, a biegacze, którzy przybie-
gli na metę jako pierwsi otrzymali także puchary        
i upominki.

Spartakiadę wspierali aktywiści ze Stowarzyszenia 
„Siła Woli” z Woli Murowanej. Mocno dopingowa-
li uczestników. A dla relaksu zapraszali do swojego 
namiotu, aby zbijać karmniki dla ptaków.
O nawodnienie uczestników zadbały Wodociągi Kie-
leckie, które serwowały najlepszą kielecką kranów-
kę z saturatora.

– Dziś po raz kolejny w tym roku, na stadionie                           
w Nowinach, zorganizowaliśmy biegi dla dzieci                                            
i młodzieży. Jak zwykle, dopisali zarówno zawod-
nicy, jak i kibice. Dziękuję Wam za wspaniale spę-
dzony dzień, chyba jeden z ostatnich tak pięknych 
tej jesieni. Słowa uznania kieruję do nauczycieli 
wychowania fizycznego, którzy zorganizowali bie-
gi. Są to: Lidia Jędrocha, Sebastian Braksator oraz 
Przemek Giełżecki i Michał Ziernik, a także do wo-
lontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu                                                                  
w Nowinach i Chęcinach, którzy pomagali przy jego 
organizacji – dziękował Sebastian Nowaczkiewicz, 
wójt gminy Nowiny.

Wyniki
Klasy I-III Dziewczęta
I miejsce Katarzyna Kasperek
II miejsce Julia Sularz
III miejsce Zofia Wujek
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Klasy I-III Chłopcy
I miejsce Artur Wawrzak
II miejsce Bartosz Adamczyk
III miejsce Oskar Daleszak

Klasy IV-VI Dziewczęta
I miejsce Magdalena Sularz
II miejsce Emilia Orawiecka
III miejsce Zuzanna Łyczek

Klasy IV-VI Chłopcy
I miejsce Konrad Cieślak
II miejsce Bruno Chatys
III miejsce Bartłomiej Wawrzak

Klasy VII-VIII Dziewczęta
I miejsce Zuzanna Wujek
II miejsce Julia Kopolovets
III miejsce Milena Kempa

Klasy VII-VIII Chłopcy
I miejsce Filip Odziemek
II miejsce Mateusz Moroz
III miejsce Mateusz Duchniak

Wszystkim, którzy wzięli udział składamy serdeczne 
gratulacje. Do zobaczenia na nowińskiej bieżni. • 

Karolina Kępczyk

• Co za radość! • Bieg najstarszych chłopców.

W sporcie nie odpuszczam
Pewnego dnia drzwi mojego biura przekroczyła 
Pani Marta – mama Zosi. „Chciałabym, by Pani 
usłyszała o mojej córce”. I tak poznałam Zosię – 
wyjątkową, niezwykle skromną dziewczynę, która 
skacze ze swoimi marzeniami wyżej, niż niejeden 
sięga wzrokiem. Ja chciałabym, by Zosię poznał 
każdy z Was. I szczerze wierzę, ze niedługo tak wła-
śnie się stanie.

Marta Sowińska: Jak to wszystko się zaczęło? Skąd 
pomysł na sport?
Zosia Jastrząb: Na początku był taniec, ale mnie 
znudził. Potem przez rok trenowałam akrobatykę. 
Do Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego trafiłam 
przez przypadek. Tata mnie zapisał na zajęcia dla 
małych dzieci.

Zajęcia ogólnorozwojowe, wszystkiego po trochu?
Tak. Moja trenerka, która akurat trenowała tyczkę, 
zapytała czy bym nie chciała spróbować skakać.

Trenerka dostrzegła Twoje predyspozycje. Od razu 
zdecydowałaś się na tyczkę, czy myślałaś też o in-
nych dyscyplinach lekkiej atletyki?
Po prostu wybrałam tyczkę i zaczęłam skakać.

• Zosia Jastrząb.
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Jak długo trwało, zanim pojawił się wynik?
Pierwszy sukces przyszedł po czterech latach ćwi-
czeń i skoków. A w sumie trenuję już 9 lat. W ostat-
nim czasie zdobyłam I miejsce na Memoriale An-
drzeja Grabarczyka w Aleksandrowie Łódzkim czy 
Wicemistrzostwo na Mistrzostwach Polski Lekko-
atletycznych w Karpaczu. Takie sytuacje zdarzają się 
coraz częściej.

Masz 14 lat. Chcesz się rozwijać w sporcie?
Takie mam plany i tak sobie założyłam. Wiążę przy-
szłość ze sportem.

A co jest dla Ciebie najważniejsze podczas trenin-
gu? To jest także pytanie także o postawę sportowca.
Trzeba być systematycznym i na poważnie podcho-
dzić do treningu. W sporcie nie odpuszczam. Takie 
działanie przynosi efekty.

A jest w Twoim życiu jeszcze jakaś pasja?
Spotykam się ze znajomymi i … trenuję tyczkę.

Jak godzisz treningi z nauką?
W podstawówce mi trochę odpuszczali. Miałam 
wsparcie nauczycieli, kolegów, koleżanek. Cza-
sem byłam zwolniona z jakiegoś testu. Zobaczymy 
jak będzie w liceum. Jestem tu dopiero od dwóch 
miesięcy. O treningach i zawodach wie moja wy-
chowawczyni i nauczyciel w-f. Jestem na kierunku 
rozszerzony prawniczy. Lubię polski, kiedyś lubiłam 
matematykę, ale mi przeszło.

Czy trenując pięć dni w tygodniu jesteś zwolniona 
z zajęć w-f?
Nie. Uczęszczam na wszystkie zajęcia.

Masz siostrę bliźniaczkę. Też uprawia sport?
Tak. Trenowała rzut młotem. A teraz z rodzicami moc-
no mnie wspierają i motywują do treningów. Chcą że-
bym się dobrze uczyła, żebym trenowała, żebym była 
zadowolona, robiła to co sprawia mi przyjemność.

Jak wygląda Twój trening?
Ćwiczę pięć razy w tygodniu. Teraz odbywają się za-
jęcia przygotowawcze, ćwiczenia na moc, siłę, wy-
trzymałość: bieganie, siłownia. Już nie skaczemy. 
Jest po sezonie. Najbliższe zawody na wiosnę 2022.

A jak sobie radzisz z chwilami słabości, gdy jesteś 
wyczerpana treningiem? Miałaś kiedyś takie myśli: 
Rzucam sport i od jutra siedzę na kanapie i oglą-
dam filmy na Netflixie?
Jasne. Każdy ma. Gdy czuję przeciążenie, myślę so-
bie, a może zrobię przerwę, żebym miała trochę 
luźniej, ale natychmiast przychodzi wątpliwość , bo 
niby co bym miała robić zamiast trenowania? Nu-
dziłoby mi się. A ja nie lubię nudy.

Jakie emocje towarzyszą sukcesom sportowym?
Jest to bardzo przyjemne uczucie. Jestem z siebie 
dumna.

Ile twoich rówieśniczek i rówieśników trenuje skoki?
Niewiele. W Klubie jedna dziewczyna, dwóch chłop-
ców. Mała grupa.

A Twoi idole?
Nasz mistrz Piotr Lisek i Armand „Mondo” Duplan-
tis, szwedzki tyczkarz.

Zapytam Cię o plany na studia. Czy AWF?
Jeszcze o tym nie myślałam konkretnie, ale po tym 
co robię obecnie, raczej zdecyduję się na uczelnię 
sportową.

Jakie jest Twoje największe sportowe marzenie?
Pojechać na Olimpiadę. Osiągać lepsze wyniki. Być 
rozpoznawalną w sporcie.

A wiesz, że tak będzie! Marzenia się spełnia. Dzię-
kuję za rozmowę.
Dziękuję.

Rozmawiała Marta Sowińska

Zosia Jastrząb
Mieszka z rodzicami w Trzciankach w gminie Nowi-
ny. Od 9 lat trenuje skok o tyczce w Kieleckim Klubie 
Lekkoatletycznym. W tym roku nastąpił duży pro-
gres w wynikach Zosi. Mimo pandemii COVID-19 
uczęszczała na treningi. A podczas lockdownu treno-
wała w domu, biegała po lesie, by utrzymać formę.

Zawody 2021:
• 1 miejsce – Memoriał Andrzeja Grabarczyka, 

Aleksandrów Łódzki
• 1 miejsce – Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików, Łódź
• 1 miejsce – Drużynowe Mistrzostwa Polski, Bia-

łystok
• 2 miejsce Mistrzostwa Polski Lekkoatletyczne, 

Karpacz

• Zosia Jastrząb na zawodach.
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Piotr Lichota sekretarzem w Komisji Futsalu PZPN 
Piotr Lichota, trener GKS Ekom Futsal Nowiny zo-
stał Sekretarzem Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN. – To niezwykłe wyróżnienie i zaszczyt, cieszę 
się, że zostałem obdarzony takim zaufaniem – mówi 
Piotr Lichota.

Piotr Lichota pochodzi  z  wielodzietnej  rodziny  –  
ma  trzy  siostry i dwóch z braci, którzy wspierają go 
i motywują do dalszego rozwoju. Miłością do futsalu 
zaraził go starszy brat Adam, ale w zasadzie to nic 
dziwnego – urodził się i mieszkał na Śląsku, który jest 
polską stolicą futsalu. Do Kielc przyjechał za swoją 
miłością – Dorotą poznaną podczas pobytu w Fin-
landii. Teraz jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch 
wspaniałych córeczek: ośmioletniej Blanki i dwulet-
niej Kai.

Od 2009 r. związany jest z futsalem w województwie 
świętokrzyskim. Poświęca mu każdą chwilę, trenując 
nowińskich zawodników oraz prowadząc indywidual-
ne treningi dla dzieci w Akademii Doskonalenia Pił-
karskiego Invex Remedies Football Team. W 2016 r. 
został przewodniczącym Komisji Futsalu Świętokrzy-
skiego Związku Piłki Nożnej, a rok temu jako pierwszy 
w województwie zdobył licencję UEFA Futsal B. Swo-
je kwalifikacje podnosi m.in. na szkoleniach zagra-
nicznych, współpracował m.in. z historyczną szkółką 
piłkarską La Masia trenując z zawodnikami FC Barce-
lona.

Fustal to jego pasja – od wielu lat robi wszystko, aby 
Nowiny były ważnym ośrodkiem futsalu, nie tylko                
w województwie świętokrzyskim, ale także w całej 
Polsce. – Aby osiągać sukcesy w sporcie, trzeba za-
cząć od najmłodszych lat. Dzięki udanej współpracy 
z pozostałymi klubami i jednolitemu systemowy tre-
ningów, trenujemy piłkarzy od najmłodszych lat aż 

po grupy seniorskie. To przynosi wymierne korzyści 
zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólno-
polskim podkreśla Piotr Lichota. I są tego wymier-
ne efekty – w 2020 podopieczni Piotra Lichoty zajęli 
III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w Futsal U 16. Od lat natomiast seniorzy GKS Ekom 
Invex Remedies Nowiny znajdują się w pierwszej li-
dze futsalowego świata.

Praca Piotra Lichoty została doceniona w Polskim 
Związku Piłki Nożnej. Został on sekretarzem Komisji 
ds. Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Na stanowisku trenera GKS Ekom Invex Re-
medies Nowiny zastąpią go Arkadiusz Lekki i Niko-
dem Włodarz. Piotr Lichota pozostanie prezesem 
klubu. • 

Marta Sowińska

• Piotr Lichota.

Sukcesy karateków
Bardzo dobrze rozpoczęli kolejny sezon startowy 
zawodnicy Klubu Karate Kyokushin Chikara z Kielc 
rywalizując na I Otwartym Pucharze Polski Kara-
te Kyokushin IKO Nakamura Polish Open 2021                 
w Limanowej, który odbył się w sobotę 2 paździer-
nika. Ekipa zdobyła łącznie 14 medali – 5 złotych, 
3 srebrne i 6 brązowych. Wśród nich znalazł się 
mieszkaniec naszej gminy Gabriel Łuczak, który 
zdobył brąz w kumite.

Gabriel Łuczak trenuje karate od 3 lat pod okiem 
sensei Andrzeja Białka w SP Nowinach. – Gabryś 
na zajęciach jest bardzo skupiony i zaangażowany. 
Ciężka, sumienna praca plus talent prędzej czy póź-
niej przynoszą efekty. Dlatego dostał szansę na tak 
prestiżowej imprezie jak Puchar Polski.

W turnieju wystąpił również Jakub Giełżecki, któ-
ry po dobrej, wyrównanej walce o strefę medalo-
wą musiał uznać wyższość rywala. Obaj zawodnicy 
zdobyli cenne doświadczenie, jakim jest sam udział      
w dużej imprezie sportowej.

Drużyna Klubu Karate Kyokushin Chikara w klasyfi-
kacji drużynowej uplasowała się na czwartym miej-
scu. Serdecznie gratulujemy! • 

Marta Sowińska
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LISTOPADA
1 9

P O T AŃC Ó W K A
D L A
S E N I O R Ó W
ZAPISY: URZĄD GMINY NOWINY
WPISOWE: 15 ZŁ

LICEUM
SPORTOWE

UL. GIMNAZJALNA 1,
NOWINY

GODZ .  1 8 .00
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