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Skład i druk:

Drodzy Mieszkańcy i Czytelnicy,

najlepszym podsumowaniem 2021 roku jest podwójna nagroda dla naszej gminy, a tym 
samym historyczny sukces: Najlepsza Gmina i Najlepsza Gmina Wiejska w województwie 
świętokrzyskim. Podwójne pierwsze, liderskie miejsca dla gminy Nowiny, zostały przy-
znane w rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, zorganizowanym przez Świętokrzy-
skie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Głównym Urzędem 
Statystycznym. Takie nagrody potwierdzają wysoki status gospodarczy i społeczny naszej 
gminy oraz motywują do dalszej pracy na rzecz jej rozwoju.

Za nami kolejny rok pełen wyzwań i rollercoaster w organizacji życia i pracy pod znakiem 
pandemii COVID-19 w wielu jej odmianach. Naszą codzienność wyznaczały komunikaty 
rządowe o obostrzeniach i obawy, co będzie jutro. Dziękuję Wam drodzy Mieszkańcy za 
odpowiedzialną postawę społeczną i życzę z całego serca dobrego zdrowia i sił. Na szczę-
ście przeszliśmy przez tę ciężką próbę jako samorząd. Nasza sytuacja jest stabilna, a pod-
jęte przez nas decyzje w sferze inwestycyjnej, pozwalają z umiarkowanym optymizmem 
patrzeć w przyszłość.

Jednym z największych sukcesów mijającego roku jest poradzenie sobie z uciążliwym skła-
dowiskiem odpadów. Lada dzień ostatnie mausery i beczki znikną z tego miejsca, a życie 
naszych mieszkańców stanie się bezpieczniejsze. To niewątpliwie powód do zadowolenia, 
tym bardziej, że na te działania gmina musiała wygospodarować niemal 6 mln zł z wy-
datków bieżących. Niestety, ogranicza to możliwości wykonania inwestycji, ale mam na-
dzieję, że już wkrótce uda nam się sięgnąć po dofinansowanie z zewnątrz i zrealizujemy 
oczekiwania naszych mieszkańców w tym zakresie. W najbliższym czasie będzie to m.in.: 
rewitalizacja Nowin.

Nie do wszystkich z Was dotrę osobiście. Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia             
i Nowy 2022 Rok, przyjmijcie proszę życzenia zdrowia, pogody ducha i ludzkiej życzliwości.

Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy spotykać się dużo częściej.

Wesołych Świąt!

                                               Z dobrą nowiną,

wójt gminy Nowiny
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Historyczny sukces gminy Nowiny. Zostaliśmy 
zwycięzcą aż w dwóch kategoriach, organizowa-
nego po raz pierwszy w regionie Rankingu Gmin 
Regionu Świętokrzyskiego. Gmina Nowiny zajęła 
pierwsze miejsce w rankingu gmin wiejskich, zo-
stała również liderem regionu świętokrzyskiego. 
Ranking został zorganizowany przez Świętokrzy-
skie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym.                                              
Pod uwagę wzięto rozwój społeczno-gospodarczy 
oraz najlepsze praktyki. 

– Dziękuję moim współpracownikom, urzędnikom, 
moim poprzednikom, radnym współpracującym 
na rzecz rozwoju gminy, stowarzyszeniom, miesz-
kańcom i przedsiębiorcom – mówił wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Serdecznie gratuluję pozostałym 
laureatom konkursu – dodał.
Celem Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego  
było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających 
się pod względem rozwoju społeczno-gospodarcze-
go oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. 
W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszyst-
kie gminy Województwa Świętokrzyskiego z wyłą-
czeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie 
i zestawienie wyników odpowiada Urząd Staty-
styczny. 

– Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony. ten ran-
king nie jest rankingiem opracowanym na pod-
stawie subiektywnych ocen. Tutaj w tym rankingu 
opracowanym przez FRDL i Urząd Statystyczny liczą 
się dane, na podstawie których dokonano zestawie-
nia gmin – mówił Sebastian Nowaczkiewicz.

Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników ob-
razujących różne sfery życia wspólnot lokalnych                 
w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane      
i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia 
w poszczególnych częściach regionu. To , między in-
nymi, średnioroczne dochody własne gmin w przeli-

• Tuż po odebraniu nagrody.

Nowiny zwycięzcą Rankingu Gmin
czeniu na jednego mieszkańca, wydatki majątkowe 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wskaźnik za-
dłużenia, liczba podmiotów gospodarczych, wyniki 
egzaminów ósmoklasistów, poziom dofinansowania 
unijnego, saldo migracji, skanalizowanie gminy czy 
też wydatki bieżące na oświatę i wychowanie. Tak 
zróżnicowane kryteria mają zapewnić jak najwyższy 
poziom obiektywizmu, by wskazać, które gminy naj-
lepiej realizują swoje zadania własne.

„Ranking Gmin” to inicjatywa, która po raz pierwszy 
przeprowadzona została w 2010 roku w Krakowie 
przez Ośrodek FRDL MISTiA. Konkurs powtarzany 
był z dużym powodzeniem na przestrzeni ostatnich 
12 lat i ogromnym zainteresowaniem samorządów   
i mediów przez kolejne lata, w kolejnych woje-
wództwach. Od roku 2021 realizowany jest również           
w Regionie Świętokrzyskim. Jego pierwszym zwy-
cięzcą została gmina Nowiny.

Wyniki rankingu:

gmina – rodzaj gminy – wskaźnik zagregowany w 
2020 r.

1. Nowiny – gmina wiejska – 4,017
2. Morawica – gmina miejsko-wiejska – 3,818
3. Strawczyn – gmina wiejska – 3,585
4. Miedziana Góra – gmina wiejska – 3,527
5. Solec-Zdrój – gmina wiejska – 3,257
6. Łopuszno – gmina wiejska – 3,185
7. Górno – gmina wiejska – 3,167
8. Połaniec – gmina miejsko-wiejska – 3,148
9. Masłów – gmina wiejska – 3,119
10. Busko-Zdrój – gmina miejsko-wiejska – 3,036 •

Marta Sowińska

• W gronie zwycięzców.
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Geopark Świętokrzyski otrzymał w dniu 25 listo-
pada na gali w Warszawie certyfikat Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej w konkursie na Najlepszy 
Produkt Turystyczny w 2021 roku.

Konkurs ten miał ba celu wyłonienie najbardziej 
atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla tu-
rystów produktów turystycznych oraz ich populary-
zację.

Certyfikat POT dla Geoparku
Dla POT bardzo ważne jest również wspieranie in-
icjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem 
jest tworzenie produktów turystycznych.
Warto przypomnieć, że Geopark Świętokrzyski 
zarządzany przez stowarzyszenie gmin Kielce, Chę-
ciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów, w kwietniu 
bieżącego roku uzyskał status Światowego Geopar-
ku UNESCO. Certyfikat POT jest potwierdzeniem, 
że formuła geoparku UNESCO była dobrym kie-
runkiem dla wykreowania produktu turystycznego 
opartego na dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym 
i współpracy partnerskiej.

Cieszymy się, że partnerstwo lokalne pomiędzy gmi-
nami, a także współpraca z instytucjami naukowy-
mi, organizacjami pozarządowymi czy biznesem 
zaowocowały stworzeniem ciekawego produktu 
turystycznego, który znalazł uznanie w oczach ka-
pituły konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej 
na najlepszy produkt turystyczny w Polsce, w 2021 
roku. Mamy nadzieję na kontynuację tej dobrej 
współpracy i wzmacnianie marki turystycznej re-
gionu i geoparku świętokrzyskiego na forum kra-
jowym i międzynarodowym – podkreśla Michał 
Poros, przewodniczący zarządu Geoparku Święto-
krzyskiego. •

www.geopark.pl

• Certyfikat POT dla Geoparku.

punkt konsultacyjny
programu rządowego "Czyste Powietrze"

w gminie Nowiny

od dnia 1 stycznia 2022 r.

czynny jest
w poniedziałki i wtorki

w godzinach od 8.00 – 13.00
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„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to 
ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna 
na temat zagrożeń związanych z możliwością po-
wstania pożarów w mieszkaniach lub domach jed-
norodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2021/2022 – 1 października 2021 
– 31 marca 2022
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w 
mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta 
ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do 
nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji 
urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. 
W tym samym okresie odnotowywany jest także 
wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "ci-
chym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma 
smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in.: 
do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja 
najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przy-
szłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach 
z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania 
składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informa-
cji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie licz-
by ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w miesz-
kaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami 
szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy                
na temat: zagrożeń związanych z pożarem w miesz-
kaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń 
związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia 
właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania 
służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie 
odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą 
zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu 
i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednoro-
dzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom    
i zarządcom budynków obowiązku okresowego do-
konywania przeglądów i czyszczenie przewodów 
kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentyla-
cyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 
Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach 
powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysię-
cy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. 
Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje 
się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam 
ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są 
najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wy-
czuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE 
usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania po-
żarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach miesz-
kalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia 
grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, ole-

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
jem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego należy wykonać obowiązkowe okreso-
we przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych 
oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowa-
nie czujek dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku 
właściwego utrzymania stanu technicznego czujek 
dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Oso-
bom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamon-
towaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że 
czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu tech-
nicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpiecz-
ny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu 
niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma 
silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza 
dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Nie-
bezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tle-
nek węgla jest: bezwonny, bezbarwny, pozbawiony 
smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez 
zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwo-
nych krwinkach), powodując przy długotrwałym na-
rażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkal-
nych jest niesprawność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie 
może wynikać z: nieszczelności, braku konserwa-
cji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, nie-
dostosowania istniejącego systemu wentylacji do 
standardów szczelności stosowanych okien i drzwi,        
w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 
poz.719), w obiektach, w których odbywa się pro-
ces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych 
i spalinowych:
 – cztery razy w roku w domach opalanych paliwem 
stałym (np. węglem, drewnem),
 – dwa razy w roku w domach opalanych paliwem 
ciekłym i gazowym,
 – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów 
zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 – co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia 
z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 
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1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców blo-
ków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do 
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu 
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wyko-
nuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgod-
nie z instrukcją producenta.

Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź po-
prawność działania wentylacji, nowe okna są naj-
częściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogar-
szać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty 
głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszo-
na czynność serca, mogą one być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomiesz-
czenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady 
lekarskiej. •

www.gov.pl

Wyciek danych z Urzędu Gminy
– Powodem wycieku danych było niewłaściwe za-
bezpieczenie serwera przez pracownika Urzędu 
Gminy, pomimo wskazówek wynikających z prze-
prowadzonego audytu bezpieczenstwa, a po jego 
zainfekowaniu bagatelizowanie przez niego całe-
go zdarzenia. W związku z tym podjąłem decyzję 
o dyscyplinarnym zwolnieniu informatyka – mówi 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

W dniu  9 grudnia 2021 roku Administrator Danych 
Osobowych otrzymał informację od operatora CERT 
odnośnie wycieku danych z zasobów Urzędu Gmi-
ny Nowiny, które zostały opublikowane przez nie-
znanych sprawców.  W toku czynności ustalono, że 
pracownik Urzędu Gminy Nowiny otworzył zainfe-
kowany link znajdujący się w służbowej poczcie, co 
skutkowało uruchomieniem oprogramowania zło-
śliwego, które zaszyfrowało dane znajdujące się na 
serwerze.

Doszło do wycieku czterech baz danych, w których 
znajdują się dane osobowe pracowników, byłych 
pracowników oraz kontrahentów współpracujących 
z Urzędem Gminy Nowiny. W wyniku przeprowa-
dzonej do chwili obecnej analizy programu służą-
cego do obsługi kadrowo-finansowej ustalono, że 
niekontrolowany dostęp do danych osobowych do-
tyczył następujących danych: imię i nazwisko pra-
cownika, nazwiska rodowego jego matki, adres za-
mieszkania, data i miejsca urodzenia, numer PESEL, 
danych dotyczących dokumentu tożsamości, nume-
ru rachunku bankowego oraz numeru telefonu kon-
taktowego.

Od piątku 10 grudnia trwa akcja informacyjna wo-
bec wszystkich osób, których dane zostały nielegal-
nie udostępnione. Informowano telefonicznie, a 
także indywidualnie odbiorów w formie pisemnej. 
Informacja ta została także zamieszczona na stronie 
internetowej oraz profilu gminy na Facebooku.

Pozyskane dane mogą skutkować możliwością po-
pełnienia przestępstwa kradzieży lub sfałszowania 
tożsamości w celu:
• wyłudzenia pożyczek lub kredytów z instytucji 

finansowych oraz parabanków; 
• dokonywania zakupów z wykorzystaniem fi-

nansowania w formie pożyczki lub kredytu;
• założenie konta internetowego (np. w serwi-

sach społecznościowych) sugerującego aktyw-
ność przez zamieszczanie treści na które nie 
ma się wpływu;

• podszycie się pod inną osobę lub instytucję      
w celu wyłudzenia dodatkowych określonych 
informacji (np. danych do logowania, szczegó-
łów karty kredytowej);

• wykorzystania danych do zarejestrowania kar-
ty telefonicznej typu prepaid, która może po-
służyć do celów przestępczych.

W celu zabezpieczenia się przed ewentualną kra-
dzieżą tożsamości zasadnym jest:
• zastrzeżenie dokumentu tożsamości w najbliż-

szym Urzędzie Gminy;
• zastrzeżenie dokumentu tożsamości w Pań-

stwa banku; 
• wymiana dokumentu tożsamości;
• zastrzeżenia swojego numeru PESEL w placów-

ce bankowej, w Biurze Informacji  Kredytowej 
lub Krajowym Rejestrze Długów.

Po wykryciu incydentu w Urzedzie Gminy  zastoso-
wano i wdrożono środki organizacyjne i techniczne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych oso-
bowych w celu wyeliminowania podobnych niepra-
widłowości w przyszłości. •

Marta Sowińska
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Z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

sk ładam Pańs twu    życzen ia  s zczęśc ia ,   spoko ju  oraz
wsze lk ie j  pomyś lnośc i  w życ iu  osob i s t ym

i sukcesów w pracy zawodowej

Wesołych Świąt!
Zenon Janus

radny Powiatu Kieleckiego
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Z a p r a s z a m y  s o l i s t ó w ,  z e s p o ł y
Z g ł o s z e n i a  d o  3 0  g r u d n i a  2 0 2 1  r .
t e l .  7 9 8  3 2 7  6 3 6

Małemu Jezusowi
śpiewajmy

K O N C E R T
K O L Ę D  I  P A S T O R A Ł E K

9 stycznia 2022 r.,
godz. 17.00
kościół p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach
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mapie wojeództwa świętokrzyskiego - podkreśla 
Kamila Piotrowicz. 

Lokalne Centrum Wolontariatu w Nowinach to pro-
jekt realizowany z dotacji programu Aktywni Oby-
watele – Fundusz Krajowy finansowanego z Fundu-
szy EOG.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie 2 Lo-
kalnych Centrów Wolontariatu w Nowinach i Chęci-
nach. Powstanie miejsce skupiające wolontariuszy i 
podmioty deklarujące zapotrzebowanie na wolon-
tariuszy. Wolontariusze biorą udział w spotkaniach 
integracyjnych, realizują własne akcje  społeczne, 
organizują spotkania tematyczne. Zaplanowano 
takż cykl szkoleń dla wolontariuszy oraz wizyty stu-
dyjne do miejsc gdzie wolontariat jest dobrze roz-
winięty. •

Karolina Kępczyk

Wolontariusze mają swoją siedzibę
Niezwykła oprawa i wydarzenia towarzyszyły tego-
rocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza w Nowinach. 

Symbolicznie, właśnie w dniu święta wolontariuszy                                                                                           
5 grudnia, młodzież z wójtem gminy Nowiny Se-
bastianem Nowaczkiewiczem, otworzyła Lokalne 
Centrum Wolontariatu. Centrum działa w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Nowinach. Jego prace koordynu-
je Kamila Piotrowicz, społeczniczka, z doświadcze-
niem pracy w organizacjach pozarządowych.

Przed otwarciem Centrum, młodzież uczestniczyła 
w Gali Wolontariatu w Kielcach, gdzie Damian Ze-
gadło, koordynator regionalny programu, otrzymał 
nagrodę imienia Macieja Korycińskiego za szerzenie 
idei wolontariatu w regionie. – Serdecznie gratulu-
ję Wam dotychczasowych działań i życzę wielu suk-
cesów i zapału. Działajcie! Wolontariat ma swoje 
miejsce w Nowinach – podkreślił zaangażowanie 
młodzieży, wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. 
Serdecznie zapraszamy do działania wszystkich 
chętnych Wolontariuszy.

Obecnie w Lokalnym Centrum Wolontariatu w No-
winach dziala około 30 wolontariuszy, którzy aktyw-
nie udzielają się w różnego rodzaju akcjach społecz-
nych, włączają do wydarzeń organizowanych przez 
gminę, a także podnoszą swoje kwalifikacje poprzez 
udział w szkoleniach tematycznych. To glównie 
mieszkańcy gminy Nowiny, ale jest wśród nich kil-
ka osób, które na spotknia przyjeżdża aż z Kielc. - 
Szczerze wierzę, że taka inwetsycja jest ważna. W 
przyszłości nasi młodzi wolontariusze staną się ak-
tywnymi obywatelami, zaangażowanymi w życie lo-
kalnej społeczności. Każde dzialanie wolontariusza 
jest nie do przecenienia, bez względu na to, czym 
się zajmuje. Dlatego mam nadzieję, że wolontariat 
w Nowinach będzie roozwijał się i już niedługo sta-
niemy sie naprawde silnym i ważnym ośrodkiem na 

• Uroczyste otwarcie siedziby.

• Kamila Piotrowicz i Damian Zegadło.

• Wójt przekazał szklanego anioła dla wolontariuszy.
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Wielkie granie w Nowinach
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Nowoczesnych        
w Nowinach rozpoczęło przygotowania do 30. Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 
facebook.com/wospnowiny już można licytować 
ciekawe fanty. Wystawione są: książki, kosmety-
ki, rękodzieło, vouchery, szybkowar, maskotki, 
poduszki, gry, zabawki, wyroby regionalne etc. Za-
chęcamy do licytowania i przekazywania darów na 
aukcje. Całkowity dochód zostanie przeznaczony 
na WOŚP. Finał odbędzie się 30 stycznia 2022 roku, 
a cel to zapewnienie najwyższych standardów dia-
gnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

– Serdecznie zapraszam do udziału online w naszym 
wielkim świątecznym graniu. Zbieramy pieniądze 
na wsparcie okulistyki dziecięcej. O tym, czy Finał 
będzie organizowany na żywo czy tylko w Internecie 
poinformujemy wkrótce, dostosowując się do za-
sad organizacji wydarzeń w czasie pandemii – mówi 
Anita Dziwoń ze Stowarzyszenia, wspierająca dzia-
łania WOŚP. - Zachęcam do przekazywania fantów 
na licytacje - dodaje.
Akcja WOŚP Nowiny podlega pod szefową sztabu nr 
262 Echa Dnia Kielce Joannę Tomusiak. Serdecznie 
zapraszamy do wsparcia WOŚP.

30. Finał – co zakupi Fundacja WOŚP?
 – angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siat-
kówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego 
gałki ocznej u dzieci
 – oftalmoskopy do badania dna oka
 – lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego od-
cinka oka 
 – tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego 
(rogówki i soczewki) 
 – synoptofory do pomiaru kąta zeza 
 – urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki 
schorzeń 
 – tomografia dna oka
 – mikroskopy
 – stoły operacyjne.

Biuro prasowe Fundacji WOŚP tak uzasadnia cel 30. 
Finału:
 – Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekol-
wiek problemy z nim związane wpływają na ogólny 
rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest 
szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowo-
ści i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym 
do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest 
nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom 
brakuje. Oddziały i pododdziały okulistyki dziecię-
cej oraz wydzielone łóżka dziecięce w oddziałach 
okulistyki dla dorosłych działają w 25 ośrodkach 
w 17 miastach Polski. W całym kraju są też porad-
nie okulistyki dziecięcej, które również wymagają 
wyposażenia w nowoczesny sprzęt okulistyczny. 
Rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej ho-
spitalizowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów. 
Jednymi z najczęstszych powodów, dla których 
dzieci trafiają do specjalistów z zakresu okulistyki, 
są – poza pogorszeniem ostrości wzroku – jaskra, 
zaćma, różnego rodzaju urazy, anomalie rozwojowe 
i nowotwory. Wiele tych schorzeń wymaga wykona-
nia zabiegów operacyjnych – w 2019 roku przepro-
wadzono ich blisko 650, z czego najwięcej, ponad 
25%, stanowiły operacje guzów. Specjaliści uwagę 
zwracają również na krótkowzroczność wśród dzieci 
i młodzieży, która w coraz większej liczbie krajów 
przybiera charakter epidemiczny, co ma bezpośred-
ni związek z nadmiernym korzystaniem z urządzeń 
elektronicznych – czytamy w informacji prasowej 
Biura prasowego Fundacji WOŚP.

Jesteśmy pewni, że dzięki wsparciu WOŚP i naszej 
gminnej cegiełce, wszystkie zakupy uda się pomyśl-
nie zrealizować i potrzebna pomoc popłynie na od-
działy okulistyki dziecięcej. •

Karolina Kępczyk

• Sztab WOŚP w Nowinach.

• Kosze z żywnością cieszką sie ogromną popularnością.
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Co słychać w placówkach edukacyjnych?
Bajka "Jaś i Małgosia" w Przedszkolu w Bolechowi-
cach
Dnia 24.11.2021 r. w naszym przedszkolu 6-latki wy-
stępowały w spektaklu teatralnym pt. „Jaś i Małgo-
sia”. Główni bohaterowie bajki postanowili zabrać 
wszystkich widzów do tajemniczego lasu, w którym 
kryła się chatka z pierników i jej przebiegła właści-
cielka z koleżankami. Jaś i Małgosia przez swoją nie-

roztropność wpadli w niezłe tarapaty.
Zagubione w lesie rodzeństwo próbowało na wła-
sną rękę znaleźć drogę powrotną do domu. W trak-
cie spektakluprzeżyliśmywraz z nimikolejną,cieka-
wą przygodę. Próbując znaleźć sposób, by wydostać 
się z rąk czarownic. Historia Jasia i Małgosi uczy 
młodych widzów i nie tylko, jak przezwyciężać wła-
sne lęki i przekonuje po dzień dzisiejszy, że zawsze 
warto wierzyć w siebie i swoje możliwości. A łakom-
stwo nie popłaca.
Na szczęście jak to w bajkach bywa, wszystko do-
brze się skończyło, a Jaś i Małgosia bezpiecznie 
wrócili do domu, gdzie czekali na nich kochani ro-
dzice. Widzowie z wielką uwagą śledzili przygody 
rodzeństwa. Występ młodych aktorów bardzo się 
podobał, dlatego też publiczność nagrodziła ich 
gromkimi brawami.

Opiekunowie

Akademia Fact-Checingu
Akademia Fact-Checkingu, czyli jak sobie radzić           
z fałszywymi informacjami – tak zatytułowane 
warsztaty poprowadził w naszej szkole dla klasy 7      
i 8 – Piotr Litwin, mentor Stowarzyszenia Demagog. 
Uczestnicy poznali różne rodzaje dezinformacji (w 
tym fake news) oraz metody i narzędzia weryfiko-
wania informacji. kademia Fact-Checkingu, czyli jak 
sobie radzić z fałszywymi informacjami – tak zaty-
tułowane warsztaty poprowadził w naszej szkole 
dla klasy 7 i 8 – Piotr Litwin, mentor Stowarzyszenia 
Demagog. Uczestnicy poznali różne rodzaje dezin-

formacji (w tym fake news) oraz metody i narzędzia 
weryfikowania informacji.

Opiekunowie

W Fabryce Bombek
26.11.2021 r. 5-6 latki z Przedszkola Samorządo-
wego w Bolechowicach uczestniczyły w zwiedzaniu 
Fabryki Bombek w Staszowie. Dzieci szczegółowo 
zapoznały się z produkcją bombek. Na własne oczy 
poznały kolejne etapy ich wytwarzania od wydmu-
chiwania ze szklanej rurki, przez srebrzenie, susze-
nie, aż po końcowy etap malowania i dekoracji.            

Na zakończenie każde dziecko w trakcie warsztatów 
wykonało swoją własną, niepowtarzalną bombkę, 
dekorując ją według własnego pomysłu. Dziecięca 

• Jaś i Małgosia. • Fact-Checking.

• W Fabryce Bombek.



GŁOS NOWIN • GRUDZIEŃ 2021

13

pomysłowość nie miała sobie równych, a kolorowe 
dzieła sztuki powstawały jedno po drugim. To była 
niezapomniana przygoda, którą dzieci były bardzo 
zachwycone!

Opiekunowie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach w II etapie konkursów przed-
miotowych.
Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowi-
nach licznie wzięli udział w I etapie Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych.
37 uczniów z klas siódmych i ósmych przeszło do II 
etapu konkursów przedmiotowych. 
Najwięcej bo aż 21 uczniów reprezentować będzie 
szkołę w konkursie z języka niemieckiego. 
Zestawienie liczbowe z poszczególnych przedmio-
tów:
- język niemiecki 21 uczniów,
- historia 3 uczniów,
- język angielski 3 uczniów,
- geografia 2 uczniów,
- fizyka 3 uczniów,
- chemia 1 uczeń,
- matematyka 2 uczniów,
- informatyka 1 uczeń,
- język polski 1 uczeń.
Rekordzistą w szkole okazał się Piotr Szczepanik, 
który będzie brał udział w II etapie aż 6  konkursów 
przedmiotowych. Gratulujemy wszystkim uczniom 
oraz nauczycielom. Życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie

BE ECO-FRIENDLY AND FOLLOW THE RULES OF HE-
ALTH PYRAMID
26 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie 
projektowe online nauczycieli i uczniów z 5 państw 
(Polski, Turcji, Grecji, Słowenii i Włoch) w ramach 
realizacji projektu: ,,Bad eating habits Out, doing 
sports In”. Tym razem wątkiem przewodnim była 
analiza piramidy żywieniowej. Temat spotkania 
brzmiał: ,,How do we care about health pyramid in 
our daily life?”

Celem spotkania było uświadomienie uczniom, że 
spożywanie zalecanych w piramidzie produktów  
spożywczych w odpowiednich ilościach i propor-
cjach oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem 
do zdrowia i prawidłowego rozwoju. Spotkanie było 
również doskonałą okazją do zaprezentowania ty-
powych dla danego państwa grup żywieniowych(o-
woców, warzyw, zbóż, mięs, tłuszczy), podkreślenie 
ich walorów zdrowotnych, kulinarnych oraz zwróce-
nie uwagi na możliwość produkcji, przetwarzania, 
gotowania jedzenia w sposób przyjazny środowisku. 

Na początku była krótka rozgrzewka językowa. 
Uczniowie z każdego kraju mieli za zadanie przygo-
tować krzyżówkę, której hasłem było słowo: ECO-
-FRIENDLY. Według ustalonej kolejności, krzyżów-
ki zostały wysłane do poszczególnych partnerów             

i podczas spotkania uczniowie mieli je rozwiązać. 
Dzięki tej zabawie uczestnicy poznali wiele nowych 
słów, wyrażeń związanych z tematem ECO. 

Kolejnym punktem spotkania były prelekcje połą-
czone z prezentacjami multimedialnymi. Odnosząc 
się do każdego poziomu piramidy żywienio-
wej(sport, warzywa i owoce, produkty zbożowe, 
nabiał, mięsa i ryby, oleje i tłuszcze) uczniowie przy-
gotowali filmy i prezentacje multimedialne ukazują-
ce jak dane produkty pozyskiwać , co można z nich 
przygotować i jakie mają walory odżywcze. Pozna-
liśmy również kilka przepisów kulinarnych na zdro-
we, pyszne dania. Uczniowie poprzez nakręcone 
filmy przedstawili dyscypliny sportowe uprawiane 
w danym państwie oraz zwrócili uwagę na korzyści 
zdrowotne płynące z aktywności fizycznej.

Spotkanie było doskonałą okazją do zdobycia wie-
dzy o piramidzie zdrowego żywienia ale również do 
szlifowania języka angielskiego i poznania nowych 
przyjaciół.

Koordynatorzy projektu: Iwona Majchrzyk, Ilona 
Przybysławska

• Be eco-friendly.

• Spotkanie odbyło się on-line.
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ciele. Organizatorzy przygotowali kilka konkurencji 
z różnych dziedzin podczas których można było zdo-
bywać punkty.
Atmosfera była świetna, uczniowie podeszli do kon-
kursu z dużą dawką humoru oraz jak na sportow-
ców przystało chęcią zwycięstwa.

Najlepsze drużyny otrzymały nagrody ufundowane 
przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.
Finałem imprezy był mecz siatkówki: Uczniowie - 
Nauczyciele.

Opiekunowie

Sportowy konkurs aktywności

15.12.2021 r. W Szkole Podstawowej w Kowali za-
kończył się sportowy konkurs aktywności fizycznej 
na platformie PHO3NIX-KIDS. Uczniowie naszej 
szkoły brali udział w zmaganiach poprzez w/w plat-
formę i najwytrwalsi, najaktywniejsi zostali zwy-
cięzcami i zdobywcami nagród w postaci opasek 
smartband Huawei. GRATULACJE dla zwycięzców: 
Franciszka W. z klasy 2, Bartka M., Roksany K., Kingi  
Sz. , Kacpra B. z klasy 5.

HALOWY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY O PUCHAR WÓJ-
TA GMINY NOWINY
W mikołajki Liceum Sportowe w Nowinach zorgani-
zowało halowy turniej dla chłopców którzy trenują 
w drużynach z najbliższej okolicy, a w przyszłym roku 
zakończą nauczanie w szkołach podstawowych.
Mamy nadzieję, że wielu z nich weźmie udział              
w przyszłorocznej rekrutacji do naszej szkoły.
Drużynom dziękujemy za przybycie oraz sportową 
rywalizację zgodną z duchem fair play.

Klasyfikacja końcowa:
1. 4ECO Astra Piekoszów
2. MKS Wierna Małogoszcz
3. LKS Orlęta Kielce
4. 4Akademia GKS Zio-Max Nowiny
5. Kopalnia Talentów Moravia Morawica
6. Naprzód Jędrzejów

Opiekunowie

Dzień sportu w Liceum Sportowym
W poniedziałek 6 grudnia, nasza szkoła zorganizo-
wała dzień sportu i integracji.

Po pierwszych trzech godzinach lekcyjnych spotka-
liśmy się na hali gdzie podzieliliśmy się na 8 drużyn.
Drużyny składały sie z 12-13 zawodników z różnych 
klas, swoją reprezentacje wystawili również nauczy-

• Zwycięzcy konkursu.

• Turniej mikołajkowy.

• Dzień sportu.

• Dzień sportu.
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Awanse zawodowe nauczycieli
W siedzibie Urzędu Gminy Nowiny odbyło się uro-
czyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego.

Kolejni nauczyciele ze szkół gminy Nowiny pomyśl-
nie zdali egzaminy i uzyskali wyższy stopień awan-
su zawodowego. Blisko trzyletnie wysiłki zostały 
nagrodzone wręczeniem aktów mianowania. Z rąk 
Wójta Gminy Sebastiana Nowaczkiewicza akty na-
dania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego odebrały: Pani Paulina Siwek – na-
uczyciel matematyki w Szkole Podstawowej im. Or-
ląt Lwowskich w Nowinach oraz Pani Kamila Dziura 
– nauczyciel rewalidacji w Szkole Podstawowej im. 

Gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali. Awans 
wiąże się nie tylko z wyższym stopieniem w hierar-
chii zawodowej pracy nauczyciela, ale również ze 
wzrostem pensji.

Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela kon-
traktowego w kolejnym kroku może ubiegać się                 
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. 
Musi przepracować co najmniej dwa lata jako na-
uczyciel kontraktowy. W tym czasie zbiera cenne 
doświadczenie zawodowe, podnosi swoje kompe-
tencje wzbogaca swój warsztat zawodowy w zakre-
sie efektywnego i kreatywnego nauczania, uczy się 
skutecznie nawiązywac kontakt zarówno z ucznia-
mi, jak i rodzicami. – W naszej gminie nie brakuje 
nauczycieli z pasją, oddanych swojej pracy. Cieszę 
się, że do tego grona dołączyły kolejne panie. Mma 
nadzieję, że każdego dnia będą czerpały satysfakcję 
z kształcenia młodego pokolenia, a ich praca będzie 
dla nich nieustającym źródlem satysfakcji - mówi 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.•

Justyna Skrzypczyk

zareaguj,
poinformuj!

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

• Awans zawodowy nauuczycieli.



GŁOS NOWIN  • GRUDZIEŃ 2021 

16

Znamy zwycięzcow festiwalu Dobra Nuta
27 listopada 2021 r., w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry Perła w Nowinach, odbył się wielki finał oraz 
Koncert Laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Lat ’80, ’90 i 2000 Dobra Nuta.

Do udziału zgłosiło się ponad 100 solistów oraz ze-
społów wokalnych z całego kraju. Do przesłuchań 
półfinałowych, komisja wybrała 70 podmiotów,         
z których Jury w składzie: Paulina Tarasińska, Piotr 
Sitkowski i Anna Nguyen, wyłoniło zwycięzców         
w czterech kategoriach wiekowych oraz przyznało 
nagrodę główną festiwalu - Grand Prix, która po-
wędrowała do duetu: Kingi Świat i Jakuba Korbana. 
Kinga i Jakub w mistrzowski sposób zaczarowali Ju-
rorów i publiczność cudownym wykonaniem utwo-
ru "Yellow" grupy Coldplay. 

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach 

Decyzją Jury w składzie: Paulina Tarasińska, Piotr 
Sitkowski, Anna Nguyen przyznano następujące 
miejsca:

1 KATEGORIA
Wyróżnienie – Barnaś Antonina - Straszęcin
III MIEJSCE – Lilianna Grudzień - Nowiny
II MIEJSCE – Emilia Wijas - Kielce
I MIEJSCE – Filip Robak – Wojkowice Kościelne 

2 KATEGORIA
Wyróżnienie – Natalia Stolarczyk - Włoszczowa
Wyróżnienie – Emilia Głodek - Garwolin
II MIEJSCE – Elena Jakubiec – Rzeszów 
II MIEJSCE – Natalia Gazda – Nowa Dęba
I MIEJSCE – Kornelia Patro - Kielce

3 KATEGORIA
Wyróżnienie – Julia Chruściel - Police
Wyróżnienie – Julia Błachowicz - Gidle
Wyróżnienie – JuliaSechman - Krosno
III MIEJSCE – Katarzyna Bobowicz - Jarosławiec
III MIEJSCE – Kwartet ,,SAMI” - Kielce
I MIEJSCE – Klaudia Łacka – Nisko 

4 KATEGORIA
Wyróżnienie – Michalina Grzybowska - Głogów Ma-
łopolski
Wyróżnienie – Gabriela Król – Szaflary k/Zakopanego 
III MIEJSCE – Duet – Kamila Tylek, Wiktoria Gnot – 
Kraków 
II MIEJSCE – Sylwia Lasota - Nowiny
I MIEJSCE – Oskar Juryś – Ożarów 

GRAND PRIX – Duet – Kinga Świat, Jakub Korban – 
Kajetanów 
      
I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lat '80, '90 i '00 
"Dobra Nuta" - Nowiny 2021 za nami. 
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców, ogromne po-
dziękowania dla uczestników za wszystkie występy 
przedfinałowe - każdy z Was był wyjątkowy, wszyscy 
byliście cudowni. Do zobaczenia w kolejnej edycji 
festiwalu! •

Magdalena Świąder

• Jury konkursu.

• Laureaci konkursu.

• Grand Prix: Kinga Świat, Jakub Korban.
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Perłowe talenty
2 grudnia 2021 r., aula w GOK Perła w Nowinach 
zalśniła perłowymi talentami ! Uczestnicy zapre-
zentowali na scenie przeróżne umiejętności –  ta-
niec, śpiew, muzyka, instrumenty, recytacje, akro-
bacje... trzeba przyznać, że każde wykonanie było 
dopracowane i niepowtarzalne.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom Konkursu:
Miejsce I - Alicja Bzymek 
Miejsce II - Julia Połowniak 
Miejsce III - Marta Kruzel 
Wyróżnienie - Oliwier Ciosk 
Wyróżnienie - Kasia Kasperek 

Nagrody oraz dyplomy zwycięzcom konkursu wrę-
czali:
Pan Jacek Kania - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Perła w Nowinach.
Pani Julita Zając - Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowinach, członek Jury.

Ps. Specjalne brawa dla rodziców za fantastyczne 
motywowanie swoich pociech - byliście wspaniali!
Perłowe Talenty 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury 
Perła w Nowinach za nami.
Dziękujemy za piękne występy wszystkim uczestni-
kom - każdy z Was był wyjątkowy i niezwykły. •

Magdalena Świąder

• Alicja Bzymek.

Zabawa z Mikołajem
Fantastyczna zabawa z animatorami - tańce, zaba-
wy, konkursy, pokaz magicznych sztuczek, prezen-
ty oraz wizyta najprawdziwszego Świętego Miko-
łaja! 6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury Perła 
w Nowinach, na wszystkie grzeczne dzieci, czekała 
moc niespodzianek.

W tym roku ze względu na obostrzenia związane        
z pandemią Covid - 19, zabawa mikołajkowa została 
podzielona na dwie grupy, tak aby dostosować ilość 
uczestników do aktualnych ograniczeń. Całe po-
południe i wieczór dzieci świetnie się bawiły wraz 
z fantastycznymi animatorami. l, którzy cały czas 
dbali o to, aby Mikołajki z GOK Perła w Nowianch, 

mimo obowiązujących ograniczeń, na długo pozo-
stały miłym wspomnieniem. Na uczestników czekał 
słodki poczęstunek, tańce, zabawy, pokaz magicz-
nych sztuczek oraz wizyta św. Mikołaja, który rozdał 
paczki wszystkim obecnym dzieciom.  •

Magdalena Świąder

• Zabawa z Mikołajem.

• Zabawa z Mikołajem.
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Dobre Nowiny
Dobre Nowiny – postcovidowa inicjatywa kultural-
na – to projekt realizowany i koordynowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach, we 
współpracy i przy wsparciu Narodowego Centrum 
Kultury, w ramach programu Dom Kultury+ Inicja-
tywy Lokalne 2021. 
Cz. II projektu zakładała zrealizowanie 4 inicjatyw 
kulturalnych, które wygrały w Konkursie Inicjatyw 
przeprowadzonym w I części projektu. Zaplanowa-
no, zorganizowano oraz zrealizowano cztery inicja-
tywy, a były to:

1. Łączy nas śpiew. Inicjatywa miała na celu prze-
prowadzenie trzydniowych warsztatów muzycznych 
z wykwalifikowanym instruktorem, podczas których 
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat emi-
sji głosu, higieny głosu, pracowali nad repertua-
rem, kształcili wrażliwość muzyczną, umiejętności 
świadomego używania głosu. Udział w warsztatach 
pozwolił uczestnikom na zdobycie nowych, cennych 
umiejętności muzycznych i wokalnych, jeszcze bard-
ziej rozwinąć wrażliwość muzyczną, artystyczną, 
udoskonalić słuch harmoniczny, kształtować kul-
turę muzyczną oraz rozbudzić twórczą postawę 
wobec siebie i świata. Udział w warsztatach wokal-
nych umożliwił uczestnikom przede wszystkim uks-
ztałtowanie głosu oraz umiejętności prawidłowego 
posługiwania się nim, jak również znacznie zwięks-
zy zasób wiedzy i szeroko rozumianych umiejętnoś-
ci muzycznych.

2. Akordeonowe marzenia. W ramach tej inicjatywy 
zorganizowano warsztaty akordeonowe dla dzieci i 
młodzieży i dorosłych. Podczas spotkań uczestnicy 
mieli okazję zaznajomić się z instrumentem, a także 
rozwinąć swoje umiejętności. Na zakończenie zor-
ganizowano Letni Koncert Kameralny podczas któ-
rego wraz z uczestnikami warsztatów zagrali profe-
sjonalni akordeoniści oraz instrumentaliści.

• Łączy nas śpiew.

3. Wysoka kultura – wystawa inna niż wszystkie – Tyt-
uł dwudniowej wystawy był grą słów nawiązujących 
do charakteru eksponatów, które ze swojej natu-
ry potrafią wznieść się wysoko w niebo, ale także 
wykonane są w sposób wiernie oddający oryginał. 
Doskonałość formy, estetyka wzornictwa i dbałość                                                                                           
o szczegóły przekracza granice technicznych wy-
magań i przekłada się na bardziej artystyczny wy-
miar prezentowanych modeli. Podczas wystawy 
wyeksponowano kunszt wykonania modelu przez 
modelarzy, jak również zaprezentowano tło his-
toryczne i techniczne samolotów, których modele 
można było podziwiać na wystawie. Wydarzenie 
dotyczyło przede wszystkim makiet polskich sam-
olotów wojskowych i cywilnych zbudowanych                                     
w złotej erze polskiego lotnictwa (1920-1939), jak 
również wybitnych konstrukcji powojennych. Or-
ganizacja wystawy było wynikiem silnego zainte-
resowania młodzieży, która była poniekąd inicjato-
rem tego projektu zgodnie z wnioskami płynącymi                       
z przygotowanej wcześniej diagnozy potencjału kul-
turalnego mieszkańców Gminy Nowiny. Wystawie 
towarzyszyły spotkania z pasjonatami sztuki model-
arskiej oraz konstruktorami makiet.

• Akordeonowe marzenia.

• Wysoka kultura - wystawa inna niż wszystkie.
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4. Chleb – symbolika i rzeczywistość – sztuka                    
o pieczeniu chleba. Inicjatywa polegała na zorga-
nizowaniu sztuki przedstawiającej dawne obrzędy                           
i zwyczaje w związku z wypiekiem chleba na wsi. 
Kolejnym elementem inicjatywy był koncert karao-
ke – wspólne śpiewanie pieśni ludowych, przyśpie-
wek tradycyjnych. Degustacja potraw regionalnych 
przygotowanych przez Zespół Obrzędowy Kowalan-
ki, a także konkurs dla dzieci związany z tematyką 
wydarzenia.

• Chleb - symbolika i rzeczywistość.

13 listopada 2021 r., zakończyliśmy projekt „Dobre 
Nowiny – post covidowa inicjatywa kulturalna" – re-
alizowany oraz koordynowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury Perła w Nowinach, dofinansowany pr-
zez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

W ramach realizacji II części projektu wspólnie z au-
torami inicjatyw zorganizowaliśmy cztery ciekawe 
wydarzenia. Dziękujemy autorom poszczególnych 
inicjatyw za pozytywną i wartościową współpracę.  
1. Łączy nas śpiew – autor – Sylwia Bartkiewicz.
2. Akordeonowe marzenia – autor – Stowarzyszenie 
Siła Woli.
3. Chleb – symbolika i rzeczywistość – autor – Rada 
Sołecka Kowali, Zespół Obrzędowy Kowalanki.
4. Wysoka Kultura – wystawa  inna niż wszystkie – 
autor – Adrian Daleszak, Piotr Gołacki, Klub Model-
arstwa Sportowego.

Na realizację I i II części projektu Dobre Nowiny 
GOK Perła otrzymał dofinansowanie z Narodowego 
Centrum Kultury w kwocie 30 000 zł. •

Magdalena Świąder

Po drugiej stronie okna
16 grudnia w auli GOK Perła w Nowinach, gości-
liśmy Teatr Niewielki Poezji Własnej działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, które-
go aktorzy zaprezentowali widzom, pełen trud-
nej prawdy, skrajnych emocji, uczuć, głębokich, 
osobistych przeżyć i doświadczeń, spektakl pt.: 
Podróż do wnętrza nas samych, czyli po drugiej 
stronie okna.

Spektakl stworzony został z utworów poetyckich 
napisanych przez samych wykonawców - aktorów: 
Alicję Dzidę, Miłosza Bogacza, Samuela Łucjana          
i Oskara Frydeckiego, Wojciecha Stryczka – stu-
dentów i licealistów, pasjonatów poezji i sztuki.

Spektakl to bardzo intymna, szczera rozmowa z sa-
mym sobą o problemach młodych ludzi... To waż-
ny przekaz młodych, wrażliwych osób, poruszający 
tematykę relacji z rzeczywistością , innymi osoba-
mi, mówiący o miłości, przyjaźni, obecności Boga 
w życiu młodych ludzi, a także o uzależnieniach, co 
miało wydźwięk profilaktyczny. Między kolejnymi 
recytacjami zwracającymi się do widzów pojawiły 
się trzy plastyczne wizje symboliczne opatrzone je-
dynie muzyką… zrobiły one wrażenie i zmusiły do 
refleksji.

Odbiorcami spektaklu byla młodzież z nowińskich 
szkół podstawowych i liceum sportowego. Po spek-
taklu rozmawiali oni z aktorami na temat odbioru 
sztuki i codziennych problemów.

• Po drugiej stronie lustra.

Spektakl był kreacją zbiorową wyreżyserowaną 
przez opiekuna grupy – Adama Radosza.
 
Dziękujemy gościom oraz wspaniałej publiczno-
ści. •

Magdalena Świąder



GŁOS NOWIN  • GRUDZIEŃ 2021 

20

LCW nie ustaje w działaniu
Ostatnie tygodnie to bardzo intensywny czas dla 
naszych wolontariuszy. Włączają się oni w akcje 
pomocowe i podnoszą swoje kwalifikacje.

Szkolenia specjalistyczne
Za nami pierwsze szkolenia tematyczne dla naszych 
wolontariuszy. Tematyka szkoleń została wybrana 
przez samych wolontariuszy. Jako pierwsze na ta-
petę poszło szkolenie z kreatywnego fundraisingu. 
Trenowaliśmy naszą kreatywność - za pomocą kon-
kretnych gier i zadań stworzyliśmy nowe, innowa-
cyjne pomysły. Na zajęciach gimnastykowaliśmy na-
sze umysły poprzez aktywną zabawę, aby sprawdzić 
jak wiele sami jesteśmy w stanie wymyślić. Pozna-
liśmy również nowe metody i sposoby działania w 
promowaniu wolontariatu (np. z wykorzystaniem 
internetu). To były bardzo aktywne dwa dni. Przed 
nami kolejne szkolenie z pedagogiki cyrku, które 
obejmować będzie historię i założenia pedagogiki 
cyrku, czyli skąd, jak, dlaczego i po co nam umie-
jętności sztuki cyrkowej. Na nas samych poznamy 
terapeutyczne właściwości śmiechu. Nauczymy się 
różnych trików i sztuczek. Będziemy gimnastykować 
się z kręceniem talerzami, żonglerką chustkami, 
modelowaniem zwierzątek z balonów i... Owocem 
szkolenia będzie zdobycie umiejętności cyrkowych, 
które można wykorzystać przy organizacji eventów, 
zabaw i warsztatów dla młodszych i starszych.

Wizyty studyjne naszych wolontariuszy
W ramach działalności naszego centrum wolonta-
riatu uczniowie odwiedzili w ostatnim czasie 2 róż-
norodne ośrodki, by zaczerpnąć jak najwięcej do-
świadczenia i dobrych praktyk dla dalszych działań 
lokalnych. Pierwsza grupa wolontariuszy wyjechała 
do Radomia do Stowarzyszenia Centrum Młodzie-
ży Arka, gdzie wolontariat młodzieżowy jest bar-
dzo dobrze rozwinięty, a sieć klubów wolontariatu 
działa wzorcowo. Stowarzyszenie gościło nas w 4 
miejscach pokazując swoją działalność: spotkaliśmy 
się w klubie szkolnego wolontariatu w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu. Następnie 
mieliśmy spotkanie w Klubokawiarni prowadzonej 
dla młodzieży. Odwiedziliśmy także Międzynarodo-
we Centrum Wolontariatu. Ostatnim punktem od-
wiedzin w instytucjach Centrum Młodzieży Arka był 
Klub dla dzieci i młodzieży.

Druga grupa wolontariuszy wyjechała do Krakowa  
do Spółdzielni Socjalnej Równość. Tam spotkaliśmy 
się z p. Jaśkiem Melą z Fundacji Poza Horyzonty, 
który przedstawił naszym wolontariuszom swoją 
drogę życia, swoją ścieżkę pomagania, to co osią-
gnął, jak zwalczał przeciwności wbrew swojej nie-
pełnosprawności. Było to bardzo inspirujące i mo-
tywujące spotkanie dla naszych wolontariuszy.

Świętokrzyski Laur Wolontariatu
5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. Przy tej okazji nasi wolontariusze 
wzięli udział w Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu 
w Kielcach. Reprezentacja LCW Nowiny pojawiła 
się na scenie dzięki zgłoszonej nominacji naszych 
wolontariuszy do Świętokrzyskiego Lauru Wolonta-

• Szkolenie LCW.

• Wizyta studyjna w Krakowie.

• Wizyta studyjna w Radomiu.
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riatu. Nagrody głównej nie udało się uzyskać, ale 
nie wróciliśmy do Nowin z pustymi rękami. Damian 
Zegadło, koordynator LCW Nowiny otrzymał na-
grodę im. Macieja Korycińskiego za szerzenie idei 
wolontariatu w regionie. Tego dnia symbolicznie 
otwarliśmy siedzibę naszego centrum mieszczącego 
się od pewnego czasu w Gminnym Ośrodku Kultury              
w Nowinach. 

Przedświąteczne zbiórki żywności
We współpracy z Kieleckim bankiem Żywności i Ca-
ritas Diecezji Kieleckiej odbyły się świąteczne zbiór-
ki żywności w Biedronce w Nowinach. W organiza-
cję i przeprowadzenie zbiórek aktywnie włączyli się 
uczniowie ii nauczyciele z Zespołu Placówek Oświa-
towych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bole-
chowiach i Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach. Dzięki zbiórce udało się zebrać 
prawie 200 kg żywności i przygotować ponad 20 
paczek żywnościowych, które trafią do najbardziej 
potrzebujących rodzin i osób w naszej gminie. Dzię-
kujemy wszystkim wolontariuszom i opiekunom za 
wsparcie tej ważnej inicjatywy.

#PODUSZKAdlaSTARUSZKA
Wymiernym efektem szkolenia z kreatywnego fun-
draisingu jest akcja „Poduszka dla staruszka”. Akcja 

• Nagroda dla Damiana Zegadło.

ma na celu zbiórkę nowych poduszek-jaśków dla 
podopiecznych Domów Pomocy Społecznej i ho-
spicjów w regionie świętokrzyskim. Wolontariusze 
zachęcają do przekazania nowej poduszki ze sztucz-
nym wypełnieniem przeznaczonej dla dorosłych. 
Miejsca zbiórek to min.: GOK w Nowinach, MOPR 
Wolontariat Kielce i Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Maryi z Nazaretu w Kielcach, Gmina Nowiny, 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. 
Akcję można także wesprzeć symboliczną kwotą na 
zakup jaśka na: pomagam.pl/poduszka. Za zebrane 
pieniądze zostaną zakupione poduszki i przekazane 
do potrzebujących placówek. Akcja trwa do końca 
2021 roku. Stoisko naszego LCW, na którym będzie 
można także przynieść poduszkę będzie podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego w Nowinach.

Pomóż nam! Wesprzyj akcję finansowo bądź mate-
rialnie, zrób zdjęcie z poduszeczką, wrzuć na swój 
profil ze skopiowaną treścią posta i NOMINUJ kolej-
ne osoby/instytucje. Im więcej poduszek - tym wię-
cej uśmiechniętych twarzy samotnych seniorów. •

Kamila Piotrowicz
koordynator projektu „Lokalne Centra Wolontariatu

w Gminie Nowiny i Chęciny”

• Zbiórka żywności.

• Zbiórka żywności.

• Poduszka dla staruszka.
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Badania potwierdziły, że szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat są bezpieczne i zmniejszają ryzyko cięż-
kiego przebiegu choroby. Nie zwlekaj i już 14 grudnia zarejestruj swoją pociechę na szczepienie przeciw 
COVID-19. Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się 16 grudnia 2021 r. Mali pacjenci otrzymają 
preparat Pfizer w przystosowanej dla dzieci dawce – 10 mikrogramów. Każde szczepienie to krok w stronę 
zwalczenia pandemii, a jednocześnie wyraz troski o bezpieczeństwo swoje i innych!

Dlaczego warto szczepić dzieci?
Szczepienia są skutecznym sposobem walki z pandemią COVID-19. Szczepiąc najmłodszych, dbamy o bez-
pieczeństwo starszych i osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Jednocześnie – troszczymy się             
o nasze dzieci, które również mogą przechodzić koronawirusa w sposób ciężki.

Nauka stacjonarna przez cały rok ma szansę być realizowana właśnie dzięki szczepieniom. Zaszczepiony 
uczeń lub przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, kiedy w klasie lub w grupie pojawia się przy-
padek zachorowania na COVID-19.

Harmonogram szczepień dzieci w wieku 5-11 lat
• Od 12-13 grudnia 2021 r. zostaną wystawione automatyczne skierowania na szczepienie.
• Od 14 grudnia 2021 r. rozpocznie się rejestracja dzieci w wieku 5-11 lat.
• Od 16 grudnia 2021 r. ruszą szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. •

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

Dawka przypominająca
Jeśli masz więcej niż 50 lat i od Twojego szczepienia minęło 5. miesięcy, to już teraz możesz przyjąć przypo-
minającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę 
przypominającą, po 6. miesiącach od pełnej dawki szczepionki. Szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce 
z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią.

Szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmier-
cią. Pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Ryzyko zgonu        z powodu 
COVID19, wśród osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych, jest blisko 60 razy większe.

Wzmocnij swoją odporność przeciw COVID-19 i przyjmij dawkę szczepionki
Nie wszystkie szczepionki zapewniają odporność na całe życie. W przypadku niektórych szczepień nabyta od-
porność maleje z czasem. To zjawisko tzw. słabnącej odporności, znane na długo przed pandemią koronawirusa. 
Dlatego powtarzanie niektórych szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne. U osób szczepionych 
dawką przypominającą można stosować szczepionki Pfizer lub Moderna.
Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem 
jako dawką przypominającą. 
Szczepienia przypominające przeciw koronawirusowi dostępne były dotychczas m.in. dla wszystkich osób, które 
ukończyły 50 lat, a także pacjentów leczonych onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub 
zakażonych wirusem HIV.

Skrócony czas oczekiwania na dawkę przypominającą dla osób powyżej 50 roku życia
Po 5. miesiącach od przyjęcia pełnej dawki szczepionki przeciw COVID-19 osoby powyżej 50 lat mogą przyjąć 
dawkę przypominającą. Będą one otrzymywać SMS-y z informacją o możliwości wcześniejszego zapisania się na 
szczepienia. Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą zostanie wydłużona ważność Unijnego Certyfikatu 
COVID (UCC) na rok od daty wykonanego szczepienia. 

Prosta rejestracja na szczepienie
Na szczepienie zarejestrujesz się nie tylko w placówkach medycznych. Do akcji szczepień dołączyły apteki, galerie 
handlowe oraz pracodawcy. Dzięki temu dostęp do preparatu przeciw COVID-19 jest jeszcze prostszy. 
Cały czas można także klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę 
i możliwa jest przez: bezpłatną infolinię 989; SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333; pobliski punkt 
szczepień; stronę www.pacjent.gov.pl.
Pamiętaj, że lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie. Dzieje się tak 
w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania. Każdorazowo lekarz ocenia odstęp od ostatnie-
go szczepienia – minimum 180 dni w przypadku dawki przypominającej. •
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drogi powiatowe:
tel. 41 354 90 34

WYKONAWCA: FIRMA USŁUGOWA HANDLOWO-TRANSPORTOWA 
ANDRZEJ CEDRO, PRZĄSŁAW 61 28-300 JĘDRZEJÓW

Służba dyżurna: Pan Andrzej Cedro

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWINACH

Pan Jacek Górecki tel. 41 347 56 92 (7:00 do 15:00)
tel. kom. 695 591 419 (całodobowo)

Pan Valerij Latyševič tel. 41 347 56 96 (7:00 do 15:00)
tel. kom. 534 687 589 (całodobowo)

tel. 605 785 510
tel. 500 73 43 73

drogi gminne:

obwód drogowy Celiny

System łączności Wykonawcy ze sprzętem użytym w akcji tel. kom. 500 73 43 73

Akcja zima 2021/2022



GŁOS NOWIN  • GRUDZIEŃ 2021 

24

s t y c z n i a

SPACER

godz.
12.00-15.00

ORSZAKOWY

6
S Z C Z E G ÓŁY :
w w w . n o w i n y . c o m . p l  


