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Szanowni Państwo!

 Nadchodzi czwarta fala. Niestety, nie chodzi o popularny kabaret, a o epidemię koronawirusa,          
z którą zmagamy się od kilkunastu miesięcy. Aby osiągnąć odporność populacyjną, około 70% dorosłych 
powinno być zaszczepionych. Odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na 
koronawirusa wynosi 46,66 proc. Odsetek zaszczepionych dwiema dawkami to 40,12 proc. całego społe-
czeństwa. To wciąż za mało, by mówić o tym, że jesteśmy bezpieczni. Nowe mutacje wirusa sprawiają, że 
stopniowo wzrasta liczba zachorowań na koronawirusa oraz, niestety, umieralność. Nadchodzący sezon 
jesiennych zachorowań z pewnością spowoduje dalszy ich wzrost. Zachęcam Was do zaszczepienia się         
w jednym z czterech punktów szczepień przeciwko COVID-19 w naszej gminie. Na początku sierpnia będzie 
też można zaszczepić się w remizach strażackich – wszystkie informacje znajdziecie w tym numerze Głosu 
Nowin.

A, póki co, korzystajmy z możliwości spotykania się. 12 sierpnia zapraszam Was na spotkanie z historykiem 
Józefem Szczepańczykiem, tydzień później – ze znanym w naszej gminie gawędziarzem i poetą Adamem 
Ochwanwskim. 21 sierpnia czeka nas wyprawa do lasu – zachęcam do wzięcia udziału w niej wszyst-
kich, nie tylko miłośników survivalu. Powoli szykujcie tez formę na Gminną Spartakiadę Rodzinną. To będą 
ogromne sportowe emocje i doskonała zabawa!

wójt gminy Nowiny
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Przetarg na usunięcie odpadów ogłoszony
Gmina Nowiny ogłosiła przetarg na usunięcie od-
padów przy ulicy Składowej w Nowinach. Zain-
teresowani mają czas do 2 sierpnia na składanie 
ofert.

Na działce w głównej mierze magazynowane były 
odpady zaliczane do kategorii odpadów niebez-
piecznych. – Wyniki analiz laboratoryjnych próbek 
pobranych przez eksperta wskazują na zróżnico-
wane stężenie węglowodorów ropopochodnych            
w próbkach – wyjaśnia Sławomir Sobczyk, zastępca 
kierownika referatu inwestycji i ochrony środowi-
ska Urzędu Gminy. Szacowana ilość odpadów to ok. 
1223 Mg, w tym około 708 Mg odpadów niebez-
piecznych i 514 Mg odpadów inne niż niebezpiecz-
ne. Odpady te są w większości w stanie ciekłym          
i są przechowywane w pojemnikach typu „mauzer” 
oraz metalowych beczkach. Odpady w stanie sta-
łym przetrzymywane są w bigbagach i luzem.

– Przez ostatni rok borykaliśmy się z formalno-
ściami, które uniemożliwiały nam podjęcie dzia-
łań – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Przez 
wiele miesięcy spółka, która pozostawiła po sobie 
niebezpieczne odpady na działce przy ulicy Składo-
wej w Nowinach nie miała żadnych władz, do któ-
rych gmina mogłaby wystąpić administracyjnie o 
podjęcie działań umożliwiających rozpoczęcie prac 
na działce – wyjaśnia. Prezesem spółki był Tade-
usz D., który, po usłyszeniu zarzutów uczestnictwa                       
w mafii śmieciowej, został wykreślony z rejestru 
sądowego. Od tego czasu formalnie nikt spółką nie 
zarządzał. Dopiero pod koniec ubiegłego roku Sąd 
Rejonowy w Kielcach ustanowił kuratora dla spół-
ki, który może reprezentować ją w postępowaniu 
administracyjnym dotyczącym usunięcia odpadów. 

Po ustanowieniu kuratora gmina wydała decyzję 
administracyjną skierowaną do właściciela działki,                                                                                
na której znajdują się odpady, nakazującą włada-
jącemu powierzchnią ziemi udostępnienie terenu 
nieruchomości w celu wykonania przez Wójta Gmi-
ny Nowiny usunięcia odpadów. Niestety, kurator 
spółki, która zwiozła odpady, odwołał się od tej 
decyzji, powołując się na interesy posiadacza odpa-
dów, a sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego.

W ostatnim czasie SKO wydało ostateczną decyzję, 
na mocy której wójt gminy Nowiny został zobowią-
zany do podjęcia działań polegających na usunię-
ciu odpadów i gospodarowaniu nimi w przypadku, 
gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne 
usunięcie wskazanych odpadów. – Niezwłocznie 
podjęliśmy działania w celu ogłoszenia przetargu                                                         
w oparciu o sporządzoną jeszcze w maju 2020 r. in-
wentaryzację. Z szacowania rynku wynika, że usu-
nięcie odpadów może kosztować nawet między 6
a 12 mln zł – wyjaśnia Sławomir Sobczyk. – Usunię-
cie odpadów będzie miało istotny wpływ na budżet 
gmin. Koszt usunięcia odpadów to ponad 10% na-
szych przychodów, co w istotny sposób wpłynie na 
nasze działania przez kolejne lata. Już w ubiegłym 
roku ograniczyliśmy wiele inwestycji i wydatków 
bieżących, by zebrać środki niezbędne do zlikwido-
wania problemu niebezpiecznych odpadów – mówi 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Jesteśmy w zupeł-
nie innej sytuacji, niż powiat kielecki, który każde-
go roku dysponuje budżetem ok. 230 mln zł, czyli 
3,5-krotnie większym, niż nasza gmina, a koszt usu-
nięcia odpadów ze składowisk jest porównywalny – 
dodaje.

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

Marta Sowińska

• Odpady są zlokalizowane przy ul. Składowej w Nowinach.
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Rusza nowa linia bezpłatnych busów w gminie
Już po raz kolejny gmina Nowiny otrzymała dofi-
nansowanie w ramach Rządowego Funduszu Prze-
wozów Autobusowych. W najbliższym czasie zo-
stanie uruchomiona nowa linia busów gminnych 
kursująca do Woli Murowanej i Bolechowic.

– Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu nasi miesz-
kańcy będą mogli wkrótce korzystać z bezpłatnych 
busów gminnych na linii Zawada – Nowiny – Kowala 
nie tylko w dni powszednie, ale i weekendy, a po 
wakacjach uruchomimy kolejną linię w weekendy – 
tym razem do Woli Murowanej i Bolechowic – mówi 

wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Bardzo dziękuję 
wojewodzie świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniu-
szowi za wsparcie naszych działań już po raz kolejny 
– dodaje.

Od sierpnia linia Zawada – Nowiny – Kowala w dni 
powszednie będzie kursować bez zmian – 10 razy 
w każdym kierunku w dni powszedni. Dodatkowo 
uruchomione zostaną kursy na tej trasie w soboty             
i niedziele – w soboty będą to cztery kursy, a w nie-
dzielę trzy.

Ood września gmina planuje wprowadzenie bez-
płatnych busów na trasie Nowiny – Wola Murowa-
na – Bolechowice dodatkowo do istniejących kur-
sów linii autobusowej w dni powszednie (będą to 
trzy kursy bez ingerencji w rozkład jazdy linii 19),               
a w weekendy wprowadzenie bezpłatnych busów 
na trasie Nowiny – Wola Murowana – Bolechowice 
w soboty i niedziele i skrócenie linii autobusowej nr 
19 do Nowin w te dni. – Przez kilka miesięcy będzie-
my sprawdzać, czy jest zainteresowanie mieszkań-
ców busami na nowej trasie i wówczas podejmiemy 
ostateczną decyzję co do jej istnienia – wyjaśnia 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

 Na uruchomienie nowej linii gmina otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 18.420 zł. •

Marta Sowińska

• Podpisanie umowy. Fot.: Krzysztof Krogulec.

Remonty dróg w gminie Nowiny
Każdego roku gmina Nowiny wydatkuje kilkaset ty-
sięcy na remonty dróg tłuczniowych. Nie inaczej jest        
w tym roku – właśnie podpisano umowy na realizację 
dwóch zadań w ramach remontów dróg tłuczniowych 
i asfaltowych na terenie gminy Nowiny.

– Stan ponad 80% dróg znajdujących się w zarządzie 
gminy został oceniony jako dobry, jednak po każdym 
sezonie zimowym konieczne jest uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchniach asfaltowych i drogach tłucznio-
wych – mówi wicewójt Łukasz Barwinek. – Chcemy, by 
użytkownicy dróg gminnych mogli się po nich poruszać 
komfortowo, nawet, jeśli ze względu na brak docelowej 
infrastruktury wod-kan nie zostały jeszcze wykonane 
nakładki asfaltowe – dodaje.
6 lipca doszło do zawarcia dwóch umów na realiza-
cję remontów dróg tłuczniowych i asfaltowych. Drogi 
tłuczniowe wyremontuje firma ŁUKASZ JANIGA TRANS-
-BUD Usługi Transportowo-Budowlane, a drogi asfalto-
we: ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT Sp. z o. o.
Wartość obu umów opiewa łącznie na kwotę ponad 300 
tys. zł, a termin ich realizacji mija 6 września 2021 r. •

Marta Sowińska

• Część dróg wyremontuje DUKT Sp. z o.o.
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Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca 
budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków.

Każdy, kto ma w domu piec, kominek, a nawet kuch-
nię węglową – musi indywidulanie zgłosić to do 
bezpośrednio „online” lub do swojej gminy. Katalog 
urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bar-
dzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzej-
niki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, in-
stalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.
Z kolei za  mieszkańców budynków wielorodzinnych, 
deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej 
lub spółdzielni. Na zgłoszenie będzie 12 miesięcy. 
Po tym czasie za zaniedbanie tego obowiązku moż-
na dostać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do 
sądu – grzywnę do 5 tys. zł.   W przypadku budyn-

ków oddanych do użytku po 1 lipca 2021r. oraz wy-
miany źródła ciepła na zgłoszenie będzie 14 dni.
Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez 
portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl   Należy kliknąć 
w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku 
przeprowadzi przez cały proces składania formula-
rza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą  
złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają 
profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bo-
wiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.
Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków będzie można złożyć także tradycyjnie,                  
w wersji papierowej. Mieszkańcy gminy Nowiny 
mogą pobrać deklarację ze strony gminy lub uzyskać 
wersję papierową bezpośrednio w Urzędzie Gminy 
Nowiny. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć 
do  Urzędu Gminy Nowiny. •

Witold Mroczek

Droga w Kowali już gotowa
Dzięki współpracy powiatu kieleckiego i gminy No-
winy zmodernizowano ponad trzy kilometry drogi 
powiatowej w Kowali. Można już z niej korzystać 
bez problemu – właśnie została oddana do użytku.

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj         
i wybuduj” rozpoczęła się jeszcze w 2019 r. – Mo-
dernizacja kosztowała 4,3 mln zł. Pieniądze pocho-
dziły z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz z budżetu powiatu kieleckiego i gminy Nowi-
ny – zaznaczył starosta Mirosław Gębski. – Cieszę 
się, że udało się zrealizować tę inwestycję. Droga 
powstawała od 2019 roku w systemie „zaprojektuj 
i zbuduj”. Samorząd gminy Nowiny przeznaczył na 
ten cel ponad 1,4 mln zł. Chcę podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi – 
powiedział zastępca wójta Nowin Łukasz Barwinek.

Nowy asfalt, chodniki i aktywne przejścia dla pie-
szych gwarantują bezpieczeństwo uczestników ru-
chu drogowego, zwłaszcza – uczniów szkoły pod-
stawowej w Kowali. – W imieniu mieszkańców 
chciałam bardzo serdecznie podziękować Staro-
stwu Powiatowemu w Kielcach i Urzędowi Gminy               
w Nowinach za tę inwestycję. Zabiegaliśmy mocno 
o te drogę, bo na pewno poprawi bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców i uczniów chodzących do 
szkoły – powiedziała Renata Posłowska, sołtys Ko-
wali, wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Nowinach. 
Podkreśla ona jednak, że  konieczne będzie  ograni-
czenie ruchu ciężarówek  na drodze. – Zniszczenia 
powodują tiry, beczki, cysterny i wszystkie te zesta-
wy ciężarowe ważące po kilkadziesiąt ton. Mam na-
dzieję, że w najbliższym czasie Inspekcja Transportu 
Drogowego  zajmie się tą sprawą, od wielu miesięcy 
się o to staram – podkreśla  Renata Posłowska. •

Marta Sowińska

• Uroczyste przecięcie wstęgi.

• Nowa droga już gotowa.
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Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 29 paź-
dziernika 2021 r. przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

Powyższe reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006 r. 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz. Uz 2019 r. poz. 2188 z póź. zm.) i Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 
roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. 
(Dz.U z 2019 r. poz. 2489).

Wzór wniosku został ogłoszony w drodze Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia       
w20 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018,poz.2466), który 
dostępny jest na stronie internetowej: www.minrol.
gov.pl. •

Marta Trojan

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produk-
cji rolnej powinien w terminie od 2 sierpnia 2021 
r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wnio-
sek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,                     
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie                    
od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła

Zwrot podatku akcyzowego – ważne informacje

Martyrologia i pamięć
12 lipca został w 2017 r. z inicjatywy Klubu Parla-
mentarnego PSL ustanowiony przez sejm RP jako  
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Wybrano tą datę nieprzypadkowo. To pierwszy dzień 
bestialskiej pacyfikacji Michniowa, wsi położonej       
w obecnej gminie Suchedniów. 12 i 13 lipca 1943 r.                                                                                                           
w tej miejscowości Niemcy zamordowali jej 203 
mieszkańców, z których część spalili żywcem w sto-
dołach. Nielicznych wywieźli do obozów koncen-
tracyjnych i na roboty przymusowe, a zabudowania 
po wcześniejszym obrabowaniu spalili. Michniów 
stał się symbolem martyrologii mieszkańców setek 
polskich wiosek włączonych do III Rzeszy, leżących                                                                                                  
w Generalnym Gubernatorstwie i na Kresach 
Wschodnich. Przed ponad 40 laty środowisko świę-
tokrzyskich przewodników turystycznych wyszło               
z inicjatywą upamiętnienia w Michniowie ofiar pacy-
fikacji wszystkich polskich wsi z okresu II wojny świa-
towej poprzez wybudowanie Mauzoleum. Koleje lo-
sów tej inicjatywy przedstawiono w książce „Śmierć 
i pamięć. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Od 
idei do realizacji”. Jej wydawcą są : Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i kielecki 
oddział Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultural-
nego. Wprowadzeniem do zasadniczego tematu są 
dwa rozdziały, w których można przeczytać o for-
mach represji okupantów wobec mieszkańców wsi 
w latach 1939 – 1945 oraz o przyczynach i przebie-
gu pacyfikacji Michniowa. W dalszych rozdziałach 
można prześledzić kolejne etapy michniowskiego 
upamiętnienia od wybudowania w latach czter-
dziestych pomnika na zbiorowej mogile ofiar pacy-
fikacji poprzez odsłonięcie rzeźby „Pieta Michniow-

ska”, oddanie do użytku Domu Pamięci Narodowej                                                                                                             
i otwartego 12 lipca br. nowego budynku muzeal-
nego. W książce zamieszczono listę ofiar pacyfika-
cji Michniowa, wykaz spacyfikowanych wsi polskich                   
i wsi na Zamojszczyźnie objętych niemieckimi wysie-
dleniami w ramach „Sonderaction Zamość”. W anek-
sach znajdziemy też kopie ważniejszych dokumentów 
oraz liczny zestaw zdjęć tematycznie związanych z la-
tami okupacji i budową Mauzoleum. Drugą książką 
poświęconą tragicznym dniom w Michniowie jest pu-
blikacja autorstwa Longina Kaczanowskiego „Zagłada 
Michniowa”. To już czwarte wydanie tej pożytecznej 
książki. Jej autor, historyk i publicysta, znawca dzie-
jów Regionu Świętokrzyskiego, wieloletni kierownik 
Biura Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Kielcach drobiazgowo odtworzył przebieg                 
i skutki bezgranicznej zbrodni, jaka miała miejsce                                                                                       
w Michniowie. Obie te pozycje mialy swoją promo-
cję w Kielcach 9 lipca 2021 r., a więc w dniach po-
przedzających 78. rocznicę pacyfikacji. Jak mówili 
ich autorzy, napisali je z myślą zachowania dla przy-
szlych pokolen pamięci o naszej przeszlości, ocalenia 
od zapomnienia ludzi i dzialań, których efektem jest 
michniowskie Mauzoleum. Obie książki mżna ku-
pić w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego                                                     
w Warszawie, także przez stronę internetową.

Zapraszamy na spotkanie z jednym z autorów, Jó-
zefem Szczepańczykiem, 12 sierpnia 2021 r. o godz. 
18.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury Perła w No-
winach.
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Odkręć marnowanie – nakręć pomaganie
Stowarzyszenie Siła Woli dołączyło do eko-akcji: 
ODKRĘĆ marnowanie – NAKRĘĆ pomaganie orga-
nizowanej przez Diecezjalne Centrum Wolontaria-
tu. Akcja zachęca do działania mającego na celu 
budowanie postawy ekologicznej i miłosierdzia.

– Codziennie każdy z nas korzysta z wielu butelek 
czy kartonów. Zamykane są one plastikowymi na-
krętkami, które łatwo poddać recyklingowi. W skali 
nawet tylko naszej gminy są ich tysiące – mówi Ka-
mila Piotrowicz, prezeska stowarzyszenia Siła Woli.  
-Zachęcamy do wyrobienia nawyku ich zbierania. 
Dzięki każdej odłożonej nakrętce na świecie będzie 
kilka cm3 mniej odpadów. Zebrane tworzywo zosta-
nie sprzedane do ponownego użycia, a z uzyskanych 
pieniędzy wsparcie otrzyma Hospicjum Caritas im. 
św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Fundusze 
przeznaczone zostaną na zakup niezbędnego sprzę-
tu medycznego – wyjaśnia.

Dlaczego to takie ważne?
Za 80 kg nakrętek można kupić stolik do łóżka cho-
rego, za 400 kg – materac przeciwodleżynowy, za 
2,5 tony – elektryczne łóżko rehabilitacyjne. Każda 
nakrętka to konkretna pomoc. Wrzucając nakrętki 
do przeznaczonego na nie pojemnika nie tylko po-
magamy, ale i chronimy środowisko.

Nakrętki można składać do specjalnego metalo-
wego pojemnika w kształcie liścia zlokalizowanego 
przy placu zabaw w Woli Murowanej.

Zakup pojemnika został dofinansowany przez Fun-
dacja Lafarge Wspólnie. •

Stowarzyszenie Siła Woli

• Pojemnik na nakrętki w Woli Murowanej.

Jak zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci
W ostatnim roku opłaty za śmieci drastycznie 
wzrosły w samorządach w całej Polsce. Drożejące 
śmieci to przede wszystkim konsekwencja zmian 
przepisów prawa, ale także rosnącej ilości odpa-
dów.  Na to drugie mają wpływ sami mieszkańcy.

Na skok cen za gospodarowanie odpadami wpływ 
ma wiele czynników. Do najważniejszych zaliczyć 
należy:

1. Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej – z 74 
zł w 2017 roku do 270 złotych w 2020 roku za tonę. 
Przy100 tys. ton odpadów koszty w 2017 wynosiły 
7,4 mln zł, podczas gdy w 2020 roku to prawie 20 
mln więcej. Opłata trafia do województwa,

2. Wzrost produkcji śmieci przez mieszkańców. 
Dane GUS i Eurostatu pokazują, że na przestrze-
ni ostatnich 15 lat ilość produkowanych w Polsce 
śmieci wzrosła o około 40 proc.,

3. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji – 
papier czy szkło mogłyby być odbierane rzadziej. 
Często firma przewozowa robi niepotrzebne kilo-
metry, ponieważ mieszkańcy terenów wiejskich wy-
stawiają worki z różnymi frakcjami aż się zapełnią 
czyli co kilka miesięcy,

4. Nieszczelność systemu. System odpadowy po-
winien się bilansować – jeżeli na danym obszarze 
mieszka x osób, to tyle samo powinno zostać wy-
kazanych w deklaracjach śmieciowych. Ukrywanie 
konkretnej liczby osób w wielu gospodarstwach do-
mowych prowadzi do tego, że reszta musi do nich 
dopłacić,

5. Uwzględnienie w warunkach realizacji umowy 
obowiązku ważenia wszystkich pojazdów przed re-
alizacją usługi i po jej zakończeniu na wadze wska-
zanej przez zamawiającego. Powoduje to koniecz-
ność odbywania codziennie nieuzasadnionej liczby 
kursów, co generuje dodatkowe koszty,

6. Nadmierna sprawozdawczość powodująca ko-
nieczność zatrudnienia większej liczby pracowni-
ków biurowych.

Na większość z powyższych czynników mieszkańcy 
nie mają wpływu. Jednak każdy z nas może praco-
wać nad tym, aby ograniczyć ilość powstających od-
padów. Wyrzucanie odpadów czy nawet segregacja 
nie jest rozwiązaniem. Najlepiej zagospodarowane 
odpady to takie odpady, które w ogóle nie powsta-
ją. Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy        
w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już w trakcie 
robienia zakupów. Poniżej wskazówki jak ograniczyć 
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• używaj długopisów z wymiennym wkładem lub 
długopisów z surowców z odzysku albo biode-
gradowalnych,

• zamieszczaj informacje na swojej skrzynce pocz-
towej, że nie życzysz sobie wrzucania ulotek do 
niej – takie proste działanie może zmniejszyć 
ilość makulatury nawet do 5 kg rocznie!

• pożyczaj czasopisma i książki zamiast je kupo-
wać.

• wymieniaj się rzeczami, których już nie używasz
• sprzedaj lub oddaj to, czego masz za dużo.

Warto wdrożyć powyższe zasady, żeby odpadów po-
wstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otocze-
nie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opła-
tach.

Dlatego właśnie Stowarzyszenie Mieszkańców Pia-
secznej Górki „Z górki” podjęło działania projekto-
we pn. „Wrzuć puszkę do puszkomatu”. Ideą pro-
jektu jest wykształcenie nawyku mającego na celu 
odkładanie puszek aluminiowych i wyeliminowanie 
ich z gminnego systemu odbioru odpadów komu-
nalnych. W ten sposób puszki nie trafiałyby razem 
z plastikami na wysypiska śmieci tylko dużo szybciej 
wracałyby do obiegu surowców wtórnych.

Projekt zakłada utworzenie sieci 9 punktów odbio-
ru puszek aluminiowych na terenie gmin Morawica        
i Nowiny. Puszkomaty wykonane są z siatki ocynko-
wanej i zespawanej w kształcie walca o pojemności 
200 l, z wąskim otworem umożliwiającym wrzucenie 
puszki tylko po uprzednim zgnieceniu. Środki finan-
sowe pozyskane ze sprzedaży złomu przeznaczane 
będą na odpłatną działalność statutową w obszarze 
ekologii, ochrony środowiska i zwierząt.

Projekt stowarzyszenia jest realizowany w ramach 
projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ 
w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokal-
nych”, realizowanego przez Caritas Polska, został 
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść 
artykułu odpowiada wyłącznie Caritas Polska. •

 

Alicja Jamorska-Kurek
Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki

„Z górki”

ilość odpadów:
• rób listę zakupów – wtedy kupujesz tylko to, co 

naprawdę potrzebujesz i zmniejszasz prawdo-
podobieństwo wydawania pieniędzy na rzeczy 
niepotrzebne,

• nie używaj opakowań jednorazowych, np. re-
klamówek, a w ich miejsce stosuj opakowania 
wielorazowego użytku np. płóciennej torby, ko-
szyka,

• kupuj produkty na wagę lub mniej opakowane, 
np. pasty do zębów bez kartonika i folii, kremu 
bez pudełka z kartonu,

• kupuj produkty w jednym, większym opakowa-
niu zamiast w kilku mniejszych,

• zużywaj produkt do końca, by nie wyrzucać 
resztek,

• dwustronnie zapisuj lub drukuj kartki,
• kupuj tylko produkty potrzebne i dobrej jakości, 

których niska trwałość nie spowoduje, że szybko 
je wyrzucisz,

• korzystaj z wielorazowych opakowań: używaj 
pojemników na lunch zamiast worków folio-
wych, napełniaj/noś własną butelkę na wodę 
zamiast ciągłego kupowania napojów,

• używaj akumulatorków zamiast jednorazowych 
baterii,

 
EKO
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Poetka Lidia Jędrocha i wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz zostali uhonorowani tytułami „Osobowość 
Roku” w plebiscycie Echa Dnia za rok 2019. Uro-
czysta gala odbyła się w ogrodzie Domu Środowisk 
Twórczych Pałacu Tomasza Zielińskiego w Kielcach.

To mieszkańcy powiatu i województwa swoimi gło-
sami decydują, kto zasłużył na tytuł osobowości 
roku. Są one przyznawane w kategoriach: Kultura, 

Mamy Dobre Nowiny!

Osobowość Roku 2019
Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz 
Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Spo-
śród trójek laureatów z największymi liczbami gło-
sów w każdej kategorii kapituła wyłania Osobowość 
Roku 2019.

Mieszkańcy naszej gminy: Lidia Jędrocha i Sebastian 
Nowaczkieiwcz, zostali wyróżnieni za swoje działa-
nia w roku 2019. Pani Lidia Jędrocha została „Oso-
bowością Roku” w powiecie kieleckim w kategorii 
Kultura, natomiast Sebastian Nowaczkiewicz –
w kategorii Polityka, samorządność i społeczność 
lokalna.

Ze względu na epidemię koronawirusa w ubiegłym 
roku uroczysta gala nie mogła się odbyć, dlatego     
w tym roku w ogrodzie Domu Środowisk Twórczych 
Pałacu Tomasza Zielińskiego w Kielcach uhonoro-
wani zostali laureaci edycji 2019 i 2020. W imieniu 
wójta Sebastiana Nowaczkiewicza nagrodę odebrał 
jego zastępca Łukasz Barwinek. •

Marta Sowińska

fot.: Echo dnia

• Gala wręczenia nagród.

„Dobre Nowiny – post covidowa inicjatywa kultu-
ralna” – ostatni etap I części projektu – Konkurs 
Inicjatyw – realizowanego przez Gminny Ośro-
dek Kultury Perła w Nowinach w ramach progra-
mu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021, dofi-
nansowanego przez Narodowe Centrum Kultury,                 
za nami!

Z przyjemnością informujemy, że w drugiej części 
projektu zrealizujecie następujące inicjatywy:
– „Akordeonowe marzenia”
– „Chleb – symbolika i rzeczywistość – Spektakl         
o pieczeniu chleba”
– „Łączy nas śpiew”
– „Wysoka kultura – wystawa inna niż wszystkie”.
Autorzy pomysłów będący mieszkańcami gminy No-
winy mieli czas na zgłoszenie swoich projektów do 
28 czerwca. Następnego dnia prezentowali swoje 
pomysły i oceniali je.  
Gratulujemy autorom projektów, a Was wszystkich 
zapraszamy do udziału w tych ciekawych wydarze-
niach, które będą realizowane już niebawem, bo od 
30 lipca.
 

Magdalena Świąder

• Laureaci konkursu.
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4 lipca w świetlicy w Szewcach mieszkańcy i sym-
patycy gminy Nowiny zgromadzili się tłumnie, by 
wesprzeć Jadwigę Barańczak, która zachorowała 
na COVID-19 kilkanaście dni przed porodem.

– Mam nadzieję, że przede wszystkim będziecie się 
dobrze bawić, a przy okazji pomożecie mojej żonie 
w powrocie do zdrowia – mówił mąż Pani Jadwigi, 
Paweł. Tak też się stało – do puszek wolontariuszy    
z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Nowinach 
chętnie wrzucano pieniądze, a licytacje fantów osią-
gały zawrotne sumy. Ogromnym powodzeniem cie-
szyło się stoisko z domowymi potrawami. – Mamy 
gołąbki, paszteciki, pierogi, mnóstwo ciast i pyszna 
lemoniadę – Justyna Kuchta zachwalała dania przy-
gotowane przez współpracowników Pana Pawła                  
z firm Wektor i Konekt, zespoły ludowe Szewczanki 
i Bolechowiczanie oraz mieszkańców.

Na scenie zaprezentowali się judocy z klubu 
uczniowskiego Fukutenjin i piosenkarka Sylwia 
Bartkiewicz. Po ich występach przez 1,5 godziny 
królowała zumba – w rytm skocznej muzyki instruk-

torki zumba fitness zagrzewały publiczność do tań-
ca. Później nadszedł czas na recital barda Marka 
Tercza. Towarzyszyła mu Magdalena Jarek-Matla, 
która wprowadziła widzów do krainy świętokrzy-
skiej gwary, opowiadając o  babach, chłopach, dia-
błach, aniołach i czarownicach.

Atrakcje dla wszystkich czekały także poza sceną. 
Najmłodsi budowali miasto z kartonu, drukowali 
foremki 3d, odgadywali zagadki w grze terenowej 
i grali w piłkę na torze przeszkód Socatots. Można 
było zbudować las w słoiku, nauczyć się udzielać 
pierwszej pomocy i zdobyć informacje o sterowaniu 
modelami samolotów. Na odważnych czekały 7-me-
trowa ścianka wspinaczkowa oraz armatka wodna.

Feerię barw wywołał festiwal kolorów, ale i poma-
lowane buźki, które później uwieczniano na zdję-
ciach w fotobudce.  Rozegrano międzypokoleniowy 
turniej ping-ponga, w którym nie liczył się wiek.            
W ponad dwugodzinnych zmaganiach zwycięzcą 
okazał się Łukasz Robak, drugie miejsce zajął Ma-
riusz Szewczyk, a trzecie Piotr Piotrowicz.

Przez cały czas trwały licytacje – wiele fantów zna-
lazło już swoich nabywców, a inne wciąż na nich 
czekają. – Środki na leczenie Pani Jadwigi wciąż są 
zbierane. Na facebookowym profilu gminy Nowiny 
założona została grupa licytacyjna, do której ser-
decznie wszystkich zapraszam – zachęca wójt No-
win Sebastian Nowaczkiewicz. – Obecnie licytujemy 
koszulkę klubu Skała Tumlin z autografem Grzegorza 
Piechny, ale na ofiarodawców czekają obrazy, vo-
uchery, książki i rękodzieło. Pomagajmy – dodaje.•

Marta Sowińska

Tłumy na festynie w Szewcach

• Mini-maraton zumby.

• Zwycięzcy turnieju tenisa stołowego.

• Dzieci samodzielnie zbudowały miasteczko..
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Pomagamy!
By spojrzenie Mariusza nareszcie zaczęło być świa-
dome...
Każdego dnia Mariusz wracał do domu o tej samej 
porze. Szczęśliwy Franek biegł w jego stronę, rzuca-
jąc się mu na szyję. Codziennie cieszył się, że uko-

chany tata wrócił z pracy. Tego dnia było inaczej. 
Mijały godziny, a nikt nie otwierał drzwi. Żona cze-
kała, martwiąc się coraz bardziej. W telefonie sły-
szała tylko głuchą ciszę. Cały stres związany z bra-
kiem kontaktu, zmienił się w ogromną rozpacz.

Mariusz na co dzień pracował w mieszalni farb, jed-
nak najbardziej interesował się motoryzacją. Bardzo 
się cieszył kiedy wolne dni mógł spędzać w garażu. 
Lubił pomajsterkować przy samochodach. Chętnie 
pomagał znajomym i sąsiadom. Naprawiał samo-
chody, a z czasem też motocykle… Bardzo często 
towarzyszył mu jego starszy syn, który z ogromną 
chęcią pomagał mu i uczył się tego, co pokazywał 
mu Mariusz.

10 maja 2021 roku Renata, żona Mariusza odebra-
ła telefon ze szpitala. Okazało się, że jej mąż miał 
poważny wypadek komunikacyjny. Auto wymusiło 
pierwszeństwo. Uderzenie było tak silne, że został 
przewieziony nieprzytomny do szpitala i wymagał 
jak najszybszej operacji. Rozpacz, która ogarnęła 
całą naszą rodzinę, była nieporównywalna do nicze-
go, co wcześniej nas spotkało. Nigdy nikt z nas nie 
bał się tak bardzo o życie bliskiej osoby. 

W szpitalu przekazano nam wiele przerażających 
informacji. Odbite płuca, liczne złamania, obrzęk 
mózgu… Każda kolejna diagnoza jeszcze bardziej 
nas niepokoiła. Czekaliśmy, aż operacja dobiegnie 
końca. Lekarz, który operował brata, powiedział, 
że wszystko się udało, a jego stan jest stabilny. Dni 
mijają, a Mariusz cały czas musi być wspomagany 
oddechowo przez respirator. Niestety, do dziś nie 
odzyskał świadomości. Otwiera oczy, reaguje na 

światło… Wydaje nam się, że gdy do niego mówi-
my, wszystko rozumie. Kilka dni temu lekarze po-
wiedzieli, że pojawiły się także próby przełykania. 
Mamy ogromną nadzieję, że już niedługo Mariuszo-
wi wróci świadomość, rozpozna nas i powie choćby 
jedno słowo… 

Mimo że Mariusz przez cały czas jest nieświadomy, 
wiemy już, że czeka go intensywna rehabilitacja. 
Bardzo zaangażowaliśmy się w zorganizowanie mu 
miejsca w ośrodku, jednak by móc rozpocząć reha-
bilitację, konieczne jest, aby zaczął samodzielne od-
dychać. Turnusy, zabiegi, terapie - to wszystko jest 
bardzo kosztowne. Niestety, nie uda nam się tego 
opłacić bez Twojego wsparcia. Zależy nam na za-
pewnieniu mu profesjonalnej pomocy, aby jak naj-
szybciej mógł wrócić do sprawności.

MOŻESZ POMÓC:
GRUPA FB: Licytacje Obudźmy Tatusia dla Wiktora     
i Franusia :)
SIEPOMAGA: https://www.siepomaga.pl/ma-
riusz-wierzbicki?fbclid=IwAR0H4KV1n-fvuxjRB2j-
d3LV-7gzkBz3doVgB2-2Uc8nqa0pjnM9h3BF4ZfE

Rodzina i bliscy Mariusza Wierzbickiego

Chora na COVID urodziła córkę, potem dostała 
udaru! Pomóż Jadzi wrócić do domu!
Nie tak wyobrażaliśmy sobie narodziny naszej có-
reczki… W ciągu jednego miesiąca w naszym życiu 
wydarzyło się więcej niż przez ostatnie lata… Moja 
żona zachorowała na COVID w zaawansowanej cią-
ży. Potem było tylko gorzej… W całym dramacie 
wciąż mamy nadzieję, że Jadzia wróci do domu i po-
zna w końcu nasze dziecko. Bardzo proszę o pomoc!

Dopiero co rozpoczął się kwiecień. Na podstawie 
objawów zbliżonych do przeziębienia, zacząłem 
podejrzewać u siebie Covid-19. U mojej żony Ja-
dzi pierwsze objawy pojawiły się 5 kwietnia. Już 

• Mariusz Wierzbicki.

• Jadwiga Barańczak.
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następnego dnia wykonaliśmy test, który okazał 
się pozytywny. Moja żona była w ciąży, a termin 
porodu wyznaczony na koniec kwietnia zbliżał się 
nieuchronnie. Jadzia od samego początku bardzo 
ciężko przeżywała zakażenie. Zmęczenie i uporczy-
wy kaszel nie dawały za wygraną.  Byliśmy pełni na-
dziei, że do czasu porodu uda nam się zwalczyć wi-
rusa, przeżyjemy piękne narodziny naszej córeczki    
i razem, zdrowi wrócimy do domu. Tak się jednak 
nie stało. Żona nie widziała córki aż do dzisiaj...

15 kwietnia kończył się czas naszej izolacji, a Jadzia 
wciąż odczuwała dolegliwości związane z zakaże-
niem. Wezwaliśmy karetkę. Żona miała wykonany 
test, który potwierdził, że wirus nie odpuszcza... 

Jadzia trafiła do szpitala w Starachowicach, przezna-
czonego dla kobiet w ciąży zakażonych COVID-19.  
Tam po dwóch dniach - 17 kwietnia - przyszła na 
świat nasza córka Ania, która niemal natychmiast 
została oddzielona od swojej chorej mamy. Nie je-
stem w stanie wyobrazić sobie, co wtedy czuła moja 
Jadzia, jak bardzo musiała tęsknić, jak bardzo mu-
siała się bać o naszą córeczkę, której do tej pory nie 
miała okazji poznać i przytulić...
Cały następny tydzień jeździłem do córeczki, by  ją 
kangurować, karmić i przytulać. Jadzia była tuż za 
ścianą, jednak nie miała dostępu do córeczki. 23 
kwietnia odebrałem Anię ze szpitala i opiekuję się 
nią wraz z moją mamą do dziś. Pomaga nam w tym 
na miarę swoich dziecięcych możliwości nasz blisko 
2-letni synek Mateusz, który jest niezwykle dzielny. 
W nocy z 23/24 kwietnia moja żona dostała pierw-
szych skoków ciśnienia tętniczego. Pomiędzy godzi-
ną 2 a 5 bezskutecznie wzywała pomocy. Ciśnienie 
zaczęto zbijać dopiero nad ranem, początkowo za 
pomocą tabletek. W dalszych godzinach skoki ci-
śnienia się utrzymywały, leczenie nie przynosiło 
efektów. Tragedia wisiała w powietrzu... 

Ostatecznie 25 kwietnia wieczorem moja żona do-
stała udaru. Po wykonanym tomografie kompute-
rowym okazało się, że w głowie Jadzi są aż cztery 
krwiaki w obrębie mózgu, nastąpił wylew, który do-
prowadził do paraliżu prawej części ciała. 

Jadzia jest obecnie na oddziale rehabilitacji. Ściska 
moją dłoń, kiedy ją o to poproszę, wodzi wzrokiem 
za rozmówcą, porusza już sparaliżowaną nogą, jed-
nak afazja negatywnie wpływa na proces myślenia 
i komunikowania się. Widzę, jak nasz synek tęskni 
za mamą. Wciąż powtarzam mu, że mama wróci... 
Wierzę, że Jadzia w końcu przytuli naszą córeczkę, 
jak dawniej utuli Mateuszka. Przed nią ogromna 
droga, po której będziemy kroczyć zawsze razem, 
droga do celu, jakim jest nasze dawne życie, z dwój-
ką cudownych dzieci u boku. W zdrowiu i chorobie 
będę przy niej, będę o nią walczyć, jednak dziś mu-
szę prosić Cię o pomoc. 

Nie posiadam pieniędzy, które pozwolą zapewnić 
rehabilitację, dzięki której Jadzia będzie mogła wró-
cić do zdrowia. W imieniu swoim, mojej ukochanej 

żony, a także naszych malutkich dzieci proszę, po-
móż...

MOŻESZ POMÓC:
GRUPA FB: Licytujemy dla Jadzi
SIEPOMAGA: https://bit.ly/jadwigabaranczak

Paweł - mąż Jadzi

Dziękujemy!
W lipcu odbył się szereg imprez, których celem było 
zebranie funduszy na leczenie Jadwigi Barańczak        
i Mariusza Wierzbickiego. 
20.781,30 zł zebrano na rzecz Jadwigi Barańczak 
podczas festynu charytatywnego w Szewcach, 
zbiórki w kościele w Chęcinach oraz charytatyw-
nych zajęć jogi.
5.255,50 zł zebrano na rzecz Mariusza Wierzbic-
kiego podczas Turnieju Piłki Siatkowej w Nowinach 
oraz Turnieju FIFY w Nowinach.
W chwili składania tego wydania Głosu Nowin nie 
wiedzieliśmy jeszcze, jaką kwotę zebrano podczas 
pikniku w Kowali  Jak prezentować posatwę obywa-
telską.
Wciąż trwają licytacje na Facebooku, z których do-
chód przeznaczony jest na leczenie potrzebujących.

Dziękujemy wszytskim, którzy zaangażowali się        
w organizację imprez charytatywnych:
Krystianowi Bodziochowi, Katarzynie Lurzyńskiej, 
Małgorzacie Wilk, Stowarzyszeniu Siła Woli, Stowa-
rzyszeniu Między Rajem a Piekłem, Stowarzyszeniu 
Kocham Świętokrzyskie, Lokalnemu Centrum Wo-
lontariatu w Nowinach, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury Perła w Nowinach, OSP w Szewcach, Klubowi 
Modelarstwa Sportowego w Kielcach, UKS Fuku-
tenjin, radnej Edycie Giemzie, radnemu Piotrowi 
Piotrowiczowi, sołtys Ewie Fudali, Markowi Terczo-
wi, Magdalenie Jarek-Matli, Sylwii Bartkiewicz, in-
struktorkom zumba fitness: Katarzynie Kramarczyk, 
Monice Putowskiej-Kulińskiej, Agnieszce Zarychcie, 
Justynnie Kuchcie, Natalii Curyło,  instruktorce nor-
dic walking Jolancie Drezno, instruktorce jogi Annie 
Czerwiec, firmom: Wektor, Konekt, a także 4ECO, 
Socatots i Patigo, KGW Szewczanki, zespołowi ludo-
wemu Bolechowiczanie, Rycerzom Kolumba, księ-
dzu Janowi Kukowskiemu oraz wszystkim osobom, 
firmom i instytucjom, którzy dotychczas przeka-
zali fanty na licytacje: Instytut Kosmetyki Emilux, 
Cukiernia Kalinka, Centrum Handlowe „Pszczółka”          
I „Bartosz”, Gabinet Kosmetyczny Antares, Kwiaciar-
nia Meranti, KCMB, Hotel I Restauracja Magnolia, 
Liogam Sp. J. Zakład Liofilizacji, Alwina Trans, Sklep 
Spożywczy Evip, Gks Nowiny Fizjo Estetic, Sklep Le-
wiatan (Alex ), Apr System, Skała Tumlin, 4ECO, Park 
Wodny Perła,  Tadeusz Kucharczyk, Beata Chudzic-
ka, Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Walas 
i wielu innym, których nie sposób wymienić.
Nade wszystko dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się do akcji i przekazali środki finansowe           
na leczenie. •
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z Krosna, Arkadiusz Witkowski, Cezary Janas i Michał 
Sokołowski z Warszawy oraz Rafał Budzoń z Bielska-
-Białej. Wszyscy oni znajdują się w pierwszej dzie-
siątce rankingu kadry narodowej. Regularnie, od lat 
stają na podium wszystkich zawodów rozgrywanych 
w Polsce. Rafał Budzoń i Cezary Janas trzykrotnie 
reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata                                                                                     
i Europy w latach 2017-2019. Michał Sokołowski, 
dwukrotny Mistrz Polski, wystąpił na Mistrzostwach 
Europy w 2018 roku, natomiast Łukasz Dańczyszyn 
reprezentował Polskę w 2019 na Mistrzostwach 
Świata – zapowiadał przed zawodami Piotr Gołac-
ki, przedstawiciel Klubu. W zawodach wystąpili też 

Zawody szybowcowe na lotnisku w Kowali

Sąsiedzkie pogaduszki
Wola Murowana dołączyła do ogólnopolskiej akcji 
#kamyczki. 16 lipca, w piątkowe popołudnie, jej 
mieszkańcy spotkali się na sąsiedzkich pogadusz-
kach, by porozmawiać i wspólnie pokolorować 
kamyki, które za chwilę wyruszą w wakacyjną po-
dróż.

#kamyczki to zabawa, która zawędrowała do Polski 
od naszych południowych sąsiadów – z Czech. Po-
lega na kolorowaniu kamyków i pozostawianiu ich 
w dowolnych miejscach w całym kraju. Na pomysł 
dołączenia do ogólnopolskiej akcji wpadła Kamila 
Piotrowicz, prezeska stowarzyszenia Siła Woli. – 
Spacerowałam z synami po kieleckim rynku, kiedy 
dostrzegliśmy kolorowy kamyk na ziemi. Dołączy-
łam do grupy #kamyki na Facebooku, by dowiedzieć 
się, o co chodzi – mówi Kamila Piotrowicz. – Zarów-
no mnie, jak i moim dzieciom pomysł przypadł do 
gustu i postanowiliśmy go rozpropagować wśród 
mieszkańców gminy – dodaje.
Zasady zabawy są proste. W skrócie polega ona na 
malowaniu i znajdowaniu kamyków. Po znalezieniu 
kamyka należy dołączyć do grupy, zrobić zdjęcie ka-
myka i dodać w grupie post wraz ze zdjęciem swo-

jego znaleziska. W poście należy również umieścić 
kod pocztowy zapisany na kamyku w celu ułatwienia 
odnalezienia autorowi swojego dzieła na stronie. 
Kamyk można zatrzymać lub pozostawić w innym 
miejscu, można też samemu zacząć malować, uży-
wając do tego farb akrylowych, lakieru i mazaków. 
Na odwrocie kamyk oznaczamy logiem Facebooka
i nazwą grupy #kamyczki. Należy również wpisać 
kod pocztowy miasta, w którym kamyk powstał. Ca-
łość zabezpieczamy lakierem akrylowym. Tak przy-
gotowany kamyczek jest już właściwie gotowy na 
swoją podróż.

Członkowie stowarzyszenia Siła Woli postanowili 
pokolorować kamyczki wspólnie i przy okazji spę-
dzić ze sobą trochę czasu. – Był czas na malowanie 
kamyczków, na prace ogrodowe. Był czas na grill, 
zabawę, dobrą muzykę, wspólne kino i po prostu 
pobycie ze sobą – mówi Kamila Piotrowicz, preze-
ska stowarzyszenia Siła Woli.
To było niezapomniane popołudnie. Oby jak najwię-
cej takich w gminie. •

Marta SowińskaMarta Sowińska

• Malujemy #kamyczki.

• Spotkanie zakończyło się wspólnym oglądaniem filmów.

Przez całą sobotę na lotnisku Klub Modelarstwa 
Sportowego w Kielcach rozgrywano towarzyskie 
zawody szybowców F3K - Puchar Lafarge DLG Cup.  
W zawodach wzięło 21 uczestników z całej Polski.
 
Dyscyplina polega na wyrzucaniu modeli szybow-
ców z ręki, zawodnicy w trakcie zawodów muszą 
wykonać określone zadania. Status klasy mistrzow-
skiej nadano jej w roku 2007, a cztery lata później 
odbyły się pierwsze mistrzostwa świata.

– O Puchar Lafarge DLG Cup rywalizować będą 
między innymi: Łukasz Dańczyszyn i Paweł Królicki                                                                                                 
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• Lafarge DLG Cup.

Nowiny liderem w szczepieniach
Gmina Nowiny znalazła się na pierwszym miejscu 
wśród gmin wiejskich, a  na dwunastym wśród 
wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego 
oraz pierwszym w powiecie kieleckim w zesta-
wieniu poziomu zaszczepienia gmin. Na kolejnych 
miejscach w powiecie kieleckim znalazły się Mo-
rawica, Masłów, Chęciny i Zagnańsk. Najwyższy 
poziom zaszczepieni w województwie świętokrzy-
skim jest w Sandomierzu, gdzie w pełni zaszczepio-
nych zostało 44,2% mieszkańców.

W gminie Nowiny w pełni zaszczepionych zostało 
2983 mieszkańców, czyli 37,7%. Pierwszą dawkę 
przyjęło 3555 mieszkańców, czyli 44,9%. – Myślę, ze  
w dużym stopniu jest to spowodowane dużą liczbą 

punktów szczepień, w których można się zaszcze-
pić – mówi wicewójt Łukasz Barwinek. – Choć na-
sza gmina jest mała, są aż cztery punkty, zaszczepić 
można się bez wcześniejszego umawiania wizyty – 
dodaje.

W najbliższym czasie gmina planuje rozpocząć akcję  
popularyzującą szczepienia wśród osób powyżej 60 
roku życia. – Chcemy dotrzeć do nich bezpośrednio, 
by rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze szcze-
pieniami. Zapewnimy też transport i pomoc w umó-
wieniu wizyty, jeśli będzie taka konieczność – wyli-
cza wicewójt. •

Marta SowińskaMarta Sowińska

młodsi, m.in. utalentowana zawodniczka z Mielca – 
Emilia Wojdyło, a także Wojciech Koszelski. 18-latek 
z Mielca, Mistrz Świata w konkurencji modeli ko-
smicznych, laureat Stypendium Międzynarodowej 
Federacji Sportów Lotniczych FAI dla utalentowanej 
młodzieży.

Po całym dniu konkurencji ostateczne wyniki przed-
stawiają się następująco:
I miejsce - Arkadiusz Witkowski
II miejsce Cezary Janas
III miejsce Łukasz Dańczyszyn •

Marta SowińskaMarta Sowińska

GMINNA SPARTAKIADA RODZINNA

4 WRZEŚNIA 2021  

szczegóły: www.nowiny.com.pl
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Narodowy Program Szczepień
Informacje ogólne
Szczepionki przeciwko COVID-19 mają przyczynić się 
do zminimalizowania, a docelowo do wygaszenia 
epidemii wirusa. Celem strategicznym jest osiągnię-
cie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożli-
wiającego zapanowania nad pandemią COVID-19 
do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowa-
niu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Proces szczepień jest oparty o zaproszenie (doku-
ment e-skierowania) ważne 90 dni od dnia wysta-
wienia. Skierowania są generowane automatycznie 
w systemie P1 w transzach zgodnych z kolejnością 
szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawo-
dowych itd.).
Ponadto, lekarze mogą wystawić dla pacjenta in-
dywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposia-
dającej numeru PESEL, dla osoby, która nie mogła 
poddać się szczepieniu w okresie ważności pierw-
szego e-skierowania).

Sposoby rejestracji na szczepienie
Jest kilka możliwości rejestracji na szczepienie:
● Infolinia 989,
● SMS (o treści SzczepimySie) pod numer 664 908 
556,
● e-rejestracja,
● rejestracja telefoniczna bezpośrednio w punkcie 
szczepień.

Zadzwoń na infolinię 989
Infolinia jest bezpłatna i całodobowa. Jeśli nie je-
steś w stanie sam zadzwonić, poproś o pomoc ro-
dzinę lub sąsiada. Przed połączeniem przygotuj 
Twój numer PESEL i kod pocztowy. Po połączeniu                       
z konsultantem podaj swoje imię i nazwisko, PESEL 
i numer kontaktowy (opcjonalnie). Wybierz dokład-
ny termin oraz miejsce szczepienia. Po rozmowie na 
p o d a n y  n u m e r  t e l e f o n u  o t r z y m a s z  S M S
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 
Jeśli nie uda Ci się połączyć z konsultantem, zosta-
niesz przekierowany do automatycznej rejestracji. 
Automat zaproponuje Ci kilka opcji, wybierz „Chcę 
zapisać się na szczepienie”. Zostaniesz poproszony 
o podanie numeru PESEL i Twojego kodu pocztowe-
go. Potem wybierzesz dla siebie dogodny termin na 
przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19.

Ważne! Dla każdego pacjenta, który nie otrzyma 
terminu po kontakcie z infolinią, konsultanci od-
dzwonią, gdy dostępne będą nowe terminy szcze-
pień.

Wyślij SMS – Z jednego numeru telefonu możesz 
zarejestrować tylko trzy osoby.
Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 
o treści: SzczepimySie. System pokieruje Cię krok 
po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o prze-
kazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu 

pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy ter-
min na szczepienie w punkcie położonym blisko 
Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie 
będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać 
inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szcze-
pieniem otrzymasz SMS przypominającego o termi-
nie i miejscu wizyty.
Koszt SMS – według taryfy operatora.

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wol-
nego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS 
oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych 
terminów szczepień.

Jak zarejestrować się poprzez SMS?
Z jednego numeru telefonu możesz zarejestrować 
tylko trzy osoby.
1. Wyślij SMS-a o treści SzczepimySie na numer 664 
908 556 lub 880 333 333.
2. Powinieneś otrzymać SMS-a zwrotnego, w któ-
rym zostaniesz poproszony o numer PESEL.
3. Wpisz swój numer PESEL i odeślij SMS-a.
4. Zostaniesz poproszony o Twój kod pocztowy. 
Dzięki temu, zaproponujemy Ci najbliższy termin 
szczepienia w miejscu, w którym mieszkasz.
5. Wpisz kod pocztowy w formacie: 00222 lub 00-
222.
6. Otrzymasz informację o:
a. najbliższym możliwym terminie szczepienia,
b. adresie placówki, w której to szczepienie ma być 
wykonane, a także
c. godzinie szczepienia.
7. Jeśli akceptujesz termin i miejsce, odpowiedź      
na tę wiadomość TAK.
8. Jeżeli odpowiedziałeś TAK, otrzymasz wiado-
mość, że wizyta została umówiona.
Dostaniesz SMS z przypomnieniem na dobę przed 
szczepieniem. W celu zmiany terminu szczepienia 
zadzwoń pod numer 989.
9. Jeśli termin i lokalizacja Ci nie odpowiada, od-
powiedz NIE. PAMIĘTAJ! Brak odpowiedzi w czasie       
5 minut przerwie proces rejestracji!
10.Jeżeli odpowiedziałeś NIE, otrzymasz SMS-a         
z propozycją nowego terminu, godziny oraz lokali-
zacji.

UWAGA! Jeżeli się pomylisz i wpiszesz błędny nu-
mer PESEL lub kod pocztowy, dostaniesz SMS-a                   
z prośbą o poprawne wprowadzenie danych.

Skorzystaj z e-Rejestracji
e-Rejestracja dostępna jest na stronie pacjent.gov.
pl. Pamiętaj, że możesz skorzystać z tego sposobu, 
jeśli masz Profil Zaufany. System zaproponuje Ci 
pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, 
które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli ża-
den z proponowanych terminów nie będzie Ci pa-
sował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym 
punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. 
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Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwar-
ki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. 
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiado-
mienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci 
o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Zapisz się w punkcie szczepień
Do dyspozycji osób, które chcą skorzystać z darmo-
wej szczepionki przeciwko Covid-19 jest blisko 6000 
punktów szczepień w całym kraju. Także bezpośred-
nio w punkcie może zarejestrować się na szczepie-
nie. Mapa z lokalizacjami wszystkich punktów do-
stępna jest tutaj (strona gov.pl/szczepimysie).

Miejsca, w których mogę się zaszczepić
Obecnie szczepionkę można przyjąć w następują-
cych miejscach:
● przychodnie POZ i inne stacjonarne placówki me-
dyczne,
● szpitale tymczasowe,
● Punkty Szczepień Powszechnych,
● punkty drive thru,
● zakłady pracy,
● punkty tymczasowe tworzone w miejscach często 
uczęszczanych przez mieszkańców lub turystów,
● miejsce zamieszkania: poprzez wyjazdowe punkty 
szczepień, mobilne zespoły szczepień oraz Mobilne 
Jednostki Szczepień,

● prywatne gabinety profesjonalistów medycznych 
szczepiących jako Mobilne Jednostki Szczepień,
● apteki.
Mapa punktów szczepień dostępna jest na stronie 
gov.pl/szczepimysie.

Osoby uprawnione do szczepień
Obecnie szczepienia dostępne są dla wszystkich 
obywateli od 12. roku życia.

Szczepienia cudzoziemców
Jeśli pacjent nie posiada numeru PESEL powinien 
zgłosić się do dowolnego lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej celem uzyskania e-skierowania. 
Lekarz POZ ma prawo wystawić skierowanie na 
szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.
gov.pl.

Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjen-
ta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast 
„Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu 
tożsamości, jakim posługuje się uprawniony obco-
krajowiec. Najlepiej, żeby był to numer paszportu 
lub zagraniczny dowód osobisty.

Szczegółowe informacje w językach obcych na stro-
nie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/e-skie-
rowanie-na-szczepienie-dla-cudzoziemcow. •

P U N K T Y  S Z C Z E P I E Ń
P R Z E C I W  C O V I D - 1 9

tel.: 608 541 020  (piątki, godz. 8.00-18.00)

Przychodnia Nowiny SPZOZ
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32, tel.: 41 3475600

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRANSMED Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32 (wejście do strony
posterunku Policji),
tel.: 798791295 (od godz. 12:00)

Poradnia Lekarza POZ
Nowiny, ul. Zakładowa 3,
tel.: 413466516

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRANSMED Nowiny, ul. Gimnazjalna 1,

Z A S Z C Z E P  S I Ę  U  S I E B I E

4  s i e r p n i a ,  g o d z .  1 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0  -  S z e w c e  ( r e m i z a  O S P )
5  s i e r p n i a ,  g o d z .  1 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0  -  K o w a l a  ( r e m i z a  O S P )
1 1 s i e r p n i a ,  g o d z .  1 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0  -  W o l a  M u r o w a n a  ( r e m i z a  O S P )

s z c z e p i o n k i  P f i z e r  i  J o h n s o n  &  J o h n s o n
b e z  w c z e ś n i e j s z e j  r e j e s t r a c j i
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Profilaktyka 40 plus
Badania dla milionów Polaków
Od 1 lipca każda osoba, która w tym roku koń-
czy 40 lat i więcej (nie ma górnej granicy wieku) 
może skorzystać z darmowych badań medycznych 
w ramach ogólnopolskiego, zdrowotnego projektu 
„Profilaktyka 40 plus”.

Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę na-
szego stylu życia. Nagłe ograniczenie aktywności 
fizycznej, zła dieta, stres, ograniczenie wizyt u le-
karza i badań diagnostycznych zwiększyły ryzyko 
zachorowania na choroby cywilizacyjne. By odbu-
dować zdrowie Polaków rozpoczął się duży program 
badań Profilaktyka 40 PLUS.

Każdy, kto ma 40 lat lub więcej otrzyma  jednorazo-
wy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagno-
stycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów ba-
dań.

Trzy pakiety badań
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet  zawiera:
• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odset-

kowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrol-

ny profil lipidowy
• stężenie poziomu glukozy
• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawie-
ra:
• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odset-

kowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrol-

ny profil lipidowy
• stężenie poziomu glukozy
• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
• PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:
• pomiar ciśnienia tętniczego
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie 

oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
• ocena miarowości rytmu serca

Jak skorzystać z programu?
Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent musi wypeł-
nić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzy-
ka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta 
(IKP). Wypełnienie ankiety będzie powodować wy-
generowanie zlecenia pakietu badań odpowiednie-

go dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych 
u danej osoby.

Osoby, które nie korzystają z internetu, nie mają 
Profilu Zaufanego i nie logują się do IKP mogą sko-
rzystać z pomocy konsultantów programu pod nu-
merem infolinii 22 735 39 53.

Informacja o tym, że dla danego uczestnika progra-
mu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skie-
rowanie na badania, nie wymaga wydrukowania 
ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. 
Placówka medyczna, która będzie miała umowę                
z NFZ na prowadzenie badań, pobierze tę informa-
cję z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić 
się do niej z dowodem osobistym.

Gdzie wykonać badania?
Lista placówek (wraz z mapką), które wykonują 
badania znajduje się na stronie PACJENT.GOV.PL – 
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-
-e-skierowanie-na-badania. Ich liczba jest ciągle 
aktualizowana –  podmioty medyczne chętne do 
wykonywania świadczeń mogą się zgłaszać do NFZ 
przez cały czas. •
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AKORDEONOWE
MARZENIA

Warsztaty dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

TERMINY :  03 ,  06 ,  13 ,  24 ,  27 ,  31 .S I ERPNIA  2021
MIE JSCE :  GOK  "PERŁA"  W NOWINACH

GODZ .  1 7 :00

ZAPISY             506-753-970                KONTAKT@SILAWOLI.EU               FB

STOWARZYSZENIE "SIŁA WOLI"
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
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wyprawa z GEOPARKIEM - (zapisy: redakcja@nowiny.com.pl)                                  
 zbi�rka: Zelejowa (szlaban),  godz. 10.00
malowanie naturą ,  tworzenie lampion�w, układanie zielnika
spacery przyrodnicze: godz. 13.00, 15.00, 17.00
warsztaty kaletnicze, snycerskie,  herbaciane, łucznicze, budowanie szałasu
kuchnia le�na
wystawa noży i  broni czarnoprochowej
prelekcje:  sztuka rozpalania ognia, apteczka pierwszej pomocy, ziołolecznictwo,
hipotermia, tradycje łowieckie,  fauna �więtokrzyska, program Zanocuj w lesie
spotkanie z Piotrem Marczewskim - ekstremalnym morsem, rekordzistą  Guinnessa                 
w morsowaniu sztafetowym, uczestnikiem wyprawy do Jakucji,  instruktorem survivalu
pokazy sokolnicze
gry i  zabawy rodzinne, podchody

PUSZCZOWISKOPUSZCZOWISKOPUSZCZOWISKO
VII Konwent Grupy Bushcraft  Poland

dzie otwarty

21 sierpnia 2021 r.21 sierpnia 2021 r.21 sierpnia 2021 r.
godz. 13.00-20.00godz. 13.00-20.00godz. 13.00-20.00

lokalizacja:
Zawada,  kierunek Ga łęzice

50°50'35.5"N 20°26'15.2"E


