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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu
radosnego przeżywania Chrystusowej miłości.
Niech tajemnica Bożego Narodzenia wypełnia nasze serca miłością i nadzieją
na lepsze jutro. Niech wreszcie pośród codziennych zmagań
zaowocuje niekończącą się radością.
Niech nowonarodzone Dziecię Błogosławi wszystkim w Nowym 2022 Roku
Rafał Piasecki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Gąsior

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

Miliony na inwestycje w gminie Nowa Słupia
Już prawie 84 mln zł z unijnych
oraz różnego rodzaju krajowych
funduszy pozyskała gmina Nowa
Słupia w ciągu ostatnich siedmiu
lat na inwestycje.
Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest wiele inwestycji i projektów,
które wpływają na polepszanie warunków życia mieszkańców oraz na rozwój
miasta i gminy. W latach 2014-2021
miasto i gmina Nowa Słupia pozyskała środki zewnętrzne z następujących
programów i funduszy pomocowych:
Regionalny Program Operacyjny EFS,

EFRR oraz „projektów miękkich” ponad
55,7 mln zł, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 EFRR, Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich 3,1 mln
zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg blisko 2,3 mln zł, Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych - ponad 9,3 mln
zł, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9,9
mln zł, Rządowe dofinansowanie projektów wodno–kanalizacyjnych - 3,4
mln zł.
Wartość całkowita dotychczas zrealizowanych inwestycji z dofinansowaniem unijnym to 48 833 210,55 zł.
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Pieniądze na cyfryzację gminy. Będzie
elektroniczne biuro obsługi i nie tylko
Promesy w ramach projektu „Cyfrowa
Gmina” przekazał świętokrzyskim
samorządowcom Janusz Cieszyński,
sekretarz stanu ds. cyfryzacji
w Kancelarii Premiera. W spotkaniu
uczestniczył wojewoda Zbigniew
Koniusz. Gmina Nowa Słupia otrzymała
promesę w wysokości 280 830,00 zł.
Dofinansowanie w ramach grantów dla
poszczególnych Jednostek Samorządu Terytorialnego zostało określone zgodnie z metodologią, opartą o wskaźnik G „wskaźnik
podstawowych dochodów podatkowych na
1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania
subwencji wyrównawczej w 2021 r., publikowany przez Ministerstwo Finansów”, a także
liczby mieszkańców w danej jednostce.
- Najpierw trzeba złożyć wniosek, w którym należy przedstawić szczegółową koncepcję cyfryzacji, a wszystko powiązać z cyberbezpieczeństwem procesów w Urzędzie
Miasta i Gminy w Nowej Słupi.
NA NOWE KOMPUTERY I DLA WYGODY
MIESZKAŃCÓW
- Planujemy wymianę przestarzałego
sprzętu komputerowego, serwerów czy wdrożenie nowoczesnych systemów backupu
danych, tak aby nasze dane były bezpieczne. Kolejnymi zagadnieniami będą szkolenia
z cyberbezpieczeństwa dla urzędników, zakup
platform wymiany danych z planowania przestrzennego czy miniportalu eboi (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - przypis red.),

VVBurmistrz Andrzej Gąsior (trzeci od prawej strony) odbiera promesę od Janusza Cieszyńskiego
(trzeci od lewej).

gdzie znajdą się karty usług i formularze
elektroniczne. Planujemy również sfinansowanie sprzętu i oprogramowania do zabezpieczenia sieci komputerowej – wylicza burmistrz Andrzej Gąsior.
Po wdrożeniu tych działań mieszkańcy
gminy Nowa Słupia będą mogli znacznie
więcej urzędowych spraw załatwić za pośrednictwem internetu, bez wychodzenia
z domu.
TRZEBA DZIAŁAĆ SZYBKO, ABY
NADĄŻYĆ ZA ROZWOJEM
„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany
do wszystkich gmin w Polsce, finansowany

z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU.
– Chcemy, by każdy samorząd mógł zainwestować w infrastrukturę informatyczną
na najwyższym poziomie – mówił Janusz
Cieszyński podczas spotkania w Europejskim
Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
– Aby nadążyć za rozwojem, nieodzowne
jest, by działo się to szybko. Prędkość przepływu informacji jest kluczem do sukcesu. Polska
ma przed sobą ogromną szansę. Możemy rozmawiać o tym, co jeszcze można zrobić i unowocześnić oraz jak możemy nasz kraj wprowadzać w XXI czy już XXII wiek – powiedział
Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Trwa budowa oczyszczalni w Starej Słupi
Wykonane zostały fundamenty, murarze pracują przy
wznoszeniu ścian zewnętrznych. Mimo zimy, budowa
nowej oczyszczalni w Starej Słupi idzie „pełną parą”.
Wykonawca na realizację zadania ma czas do końca 2022 roku.
Koszt inwestycji to blisko 9 milionów złotych. Gmina Nowa Słupia na realizację przedsięwzięcia zdobyła stuprocentowe dofinansowanie z zewnątrz.
- Część pochodzi z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, reszta
z rządowego Fuduszu Inwestycji Lokalnych - informuje Włodzimierz Zaręba, wiceburmistrz Nowej Słupi.
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Miliony złotych od rządu na inwestycje
strategiczne w gminie Nowa Słupia
25 października premier Mateusz
Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej
edycji pilotażowego Programu
Inwestycji Strategicznych –
Rządowego Funduszu Polski
Ład, skierowanego do jednostek
samorządu terytorialnego.
Gmina Nowa Słupia otrzyma rządowe
wsparcie w wysokości 9 mln 900 tysięcy
złotych na budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Dębno, Jeziorko i Bartoszowiny. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.
Wykonana w ramach planowanej inwestycji infrastruktura umożliwi podłączenie
do kanalizacji sanitarnej mieszkańców,
którzy do tej pory nie mieli takiej możliwości, to jeden z ważniejszych punktów
na mapie inwestycji w gminie Nowa Słupia - twierdzi burmistrz Andrzej Gąsior.
Burmistrz podkreśla, że realizacja inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie montaż finansowy środków z budżetu gminy,
funduszy unijnych oraz pieniędzy z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- To właśnie rządowe wsparcie pozwoli
nam tę inwestycję zrealizować bez obaw,
które wynikają z sytuacji epidemicznej
i z wysokich cen na rynku materiałów budowlanych – podkreślił burmistrz Andrzej
Gąsior.

VVBurmistrz Andrzej Gąsior (z lewej) z parlamentarzystami: posłanką Agatą Wojtyszek
i senatorem Krzysztofem Słoniem.

Ponadto należy zaznaczyć, że Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pozyskał
20 milionów na budowę i oznakowanie
ścieżek rowerowych na terenie 11 gmin,
należących do związku, w tym na terenie
gminy Nowa Słupia.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych,
realizowanych przez gminy, powiaty
i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne, udzielane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od
obszaru priorytetowego, w którym mieści
się planowana inwestycja.

Kolejne 3 369 452 zł na inwestycje
kanalizacyjne dla gminy Nowa Słupia

W

ykorzystując solidne fundamenty
w finansach publicznych przeznaczamy kolejne 4 mld zł de-

Gmina
MNIÓW
NOWA SŁUPIA
PIEKOSZÓW
PIERZCHNICA
RAKÓW

dykowane tylko na projekty kanalizacyjne,
wodociągowe - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Powiat

Województwo

kielecki
kielecki
kielecki
kielecki
kielecki

świętokrzyskie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
świętokrzyskie

Poniżej fragment tabeli z kwotami dofinansowania dla samorządów. Cała tabela
dostępna na www.nowaslupia.pl.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie
wodociągów i zaopatrzenia
kanalizacji
w wodę
2 240 409
3 369 452
2 105 096
1 541 054
1 510 198
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Nowy bus dla niepełnosprawnych
mieszkańców gminy Nowa Słupia
W ramach projektu grantowego
pod nazwą „Usługi indywidualnego
transportu door-to-door w Gminie
Nowa Słupia”, gmina pozyskała
dofinansowanie w kwocie 355 475,42
zł, gdzie udział środków z Unii
Europejskiej wyniósł aż 299 594,68 zł.
Z pozyskanych środków został zakupiony nowy samochód w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
mających problem z mobilnością, którzy
zagrożeni są wykluczeniem społecznym,
zawodowym i edukacyjnym. Kwota zakupu
samochodu, przystosowanego do przewozu
osób z niepełnosprawnościami, wyniosła
129 326,00 zł. Realizatorem grantu i dysponentem busa jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy będą świadczyć usługi door-to-door.
Już od 1 lutego 2021 roku w Miejsko–
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi świadczona jest indywidualna usługa transportowa dla osób z niepełnosprawnością (powyżej 18 r.ż.), mających problem z przemieszczaniem się.
W uroczystym przekazaniu kluczy do
zakupionego w ramach grantu samochodu uczestniczyli: pan Krzysztof Słoń
– senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan
Stefan Bąk – członek Zarządu Powiatu
Kieleckiego, pan Andrzej Michalski – dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON,
pan Rafał Piasecki – przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi, pan Andrzej Gąsior – burmistrz miasta i gminy
Nowa Słupia, pani Anna Bielna – dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach, pani Edyta Durak – skarbnik
gminy Nowa Słupia, pani Anna Moruś
-Mergalska – kierownik M-GOPS w Nowej Słupi z pracownikami. Uroczystego
poświęcenia samochodu dokonał ks. Andrzej Górnik – proboszcz parafii pw. Św.
Wawrzyńca w Nowej Słupi.
- Zaproszeni na uroczystość goście
w swoich wystąpieniach podkreślali ogromną rolę samorządu w likwidacji barier transportowych dla osób niepełnosprawnych, ale
również takich osób, których trudna sytu-

VVPodczas uroczystego oddania do użytku nowego samochodu.

acja życiowa utrudnia na co dzień dostęp
do ośrodków rehabilitacji, lekarza czy załatwienia spraw socjalno-bytowych. Mówcy stawiali gminę Nowa Słupia w gronie
liderów w pozyskiwaniu funduszy z PFRON
na zakup pojazdów, świadczących usługi
transportowe. - Pieniądze przekazywane
samorządom od Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są
zawsze bardzo celnie wydawane. Dzięki
wysiłkom takich gmin jak Nowa Słupia,
tworzy się wspólna przestrzeń do niesienia
pomocy dla osób niepełnosprawnych i starszych - podkreślił Krzysztof Słoń, senator z
Prawa i Sprawiedliwości.
Na koniec krótkiej uroczystości burmistrz Andrzej Gąsior podziękował zaproszonym za okazaną pomoc w pozyskaniu dofinansowania, za wspieranie
samorządu miasta i gminy Nowa Słupia w wysiłkach na rzecz poprawy życia
osób najbardziej potrzebujących. - To już
w gminie trzeci nowy bus, przystosowany
do przewozu osób z niepełnosprawnością
na przestrzeni ostatnich lat. Pojazdy dowożą codziennie niepełnosprawne dzieci
do szkół czy specjalistycznych ośrodków
terapii psychofizycznej. W czasie pandemii koronawirusa doskonale sprawdzają
się w transporcie osób do punktów szczepień. Wraz ze „starzejącym się społeczeństwem” skala potrzeb i problemów w tej
grupie wiekowej narasta. Jako samorząd
dostrzegamy te potrzeby, a poprzez wywiad środowiskowy staramy się docierać również do takich osób, które będąc

VVNowy samochód do przewozu niepełnosprawnych - toyota proace.

w trudnej sytuacji życiowej, o taką pomoc
nie proszą. Pomoc społeczna to wyjątkowa misja wyjątkowych osób. Pragnę
podziękować całemu zespołowi pracowników MGOPS w Nowej Słupi na czele z panią kierownik Anną Moruś–Mergalską za
niesioną pomoc, za codzienną wrażliwość
i troskę o swoich podopiecznych – podsumował burmistrz Andrzej Gąsior.
Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych”, ogłoszony przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, jest realizowany
w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój
usług społecznych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
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Nowy wóz gaśniczy dla strażaków
ochotników z Nowej Słupi
Fabrycznie nowy, średni wóz
ratowniczo-gaśniczy, dotarł właśnie
do jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowej Słupi. Zakup
samochodu wartego blisko 900 tys. zł
nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc
władz naszej gminy.
Podziękowania za to, druhowie
złożyli na ręce burmistrza Andrzeja
Gąsiora.
Nowy pojazd został włączony do służby
i jest już dysponowany do akcji (od poniedziałku 18 października 2021 r.).
- To średni wóz ratowniczo-gaśniczy
na podwoziu marki Man z kompletnym
wyposażeniem – mówi Sławomir Janik, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi. - Posiada zbiornik
o pojemności czterech tysięcy litrów
oraz zbiornik na środek pianotwórczy
o pojemności 400 litrów. Szybkie natarcie znajduje się z boku samochodu, na
dachu ma zainstalowane działko wodne. Pojazd posiada napęd na cztery koła
oraz niezależne ogrzewanie przestrzeni
autopompy, co ułatwi prowadzenie akcji w czasie dużych mrozów – informuje
prezes Janik.
OGROMNE PIENIĄDZE
– OGROMNA RÓŻNICA
Wóz kosztował 889 tys. zł, na jego
zakup pozyskano 340 tys. zł z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej wyasygnował na ten cel 55 tys. zł, pozostałą część,
blisko 500 tys. zł, dołożyła gmina Nowa
Słupia. Strażacy twierdzą, że pojazd wart
jest swojej ceny. - Komfort jazdy jest nieporównywalny, w środku jest cicho i ciepło. Nasz stary wóz nie miał ogrzewania
kabiny, jadąc zimą do akcji marzliśmy,
a huk był taki, że dłuższa jazda była
bardzo uciążliwa. Strażacy cieszą się
z nowego wozu. Na pewno ułatwi nam
pracę, a i sami mieszkańcy mogą czuć się
bezpieczniej – stwierdza nasz rozmówca.

VVDruhowie z OSP w Nowej Słupi przyjechali
przed Urząd Miasta pochwalić się fabrycznie
nowym wozem. Na zdjęciu strażacy z burmistrzem Andrzejem Gąsiorem. Na zdjęciu obok
podziękowanie dla władz gminy.

Starego samochodu, choć to pochodzący z 1984 roku star 266, strażacy się nie
zamierzają pozbywać. Niewątpliwym atutem tego wozu jest napęd na wszystkie
sześć kół. - Będziemy go nadal używać
w sytuacjach, gdy trzeba będzie prowadzić
akcję w trudno dostępnym terenie – informuje szef jednostki OSP w Nowej Słupi.
PODZIĘKOWALI ZA POMOC
Strażacy podziękowali burmistrzowi Andrzejowi Gąsiorowi i Radzie Gminy
za pomoc w zakupie wozu gaśniczego.
W specjalnych podziękowaniach, przekazanych burmistrzowi, czytamy:
Zarząd oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi składają serdeczne podziękowanie za zaangażowanie
w pozyskanie środków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi. Dzięki Pana staraniom udało nam się
spełnić nasze wieloletnie marzenia oraz
podnieść sprawność bojową naszej jednostki. Zakup ten z pewnością przyczyni
się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Słupia.

- OSP Nowa Słupia w pełni zasłużyła na ten wóz. To jednostka mająca dużo
osób, nowych zaangażowanych. Nowy pojazd wniósł spore ożywienie w szeregach
strażaków – mówi Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi. Zaznaczyć przy tym
należy, że to już czwarty, fabrycznie nowy
samochód gaśniczy zakupiony w ostatnich latach dla jednostek OSP, działających na terenie gminy.
Jednostka OSP w Nowej Słupi liczy
obecnie 43 strażaków, z czego ponad 30
czynnych. Dwudziestu posiada szkolenia,
uprawniające do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Każdego roku notują około 60 wyjazdów. W tym mieli ich
już więcej.
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Stare muzeum w nowej odsłonie

VVEkspozycja pokazująca wytop żelaza

VVNowoczesna sala kinowa

VVMieszkanie rzymskiego dostojnika

VVWarsztat kowala sprzed tysięcy lat

Zdjęcia Wojciech Głowacki

Od 17 grudnia 2021 r. będzie można
zwiedzać wystawę w formie ścieżki edukacyjnej, korzystać z tematycznych lekcji muzealnych oraz warsztatów, związanych ze
starożytnym hutnictwem i życiem codziennym w okresie kultury przeworskiej. Podczas około godzinnego zwiedzania wystawy dowiemy się, skąd się wzięło żelazo we
wszechświecie, jak tworzyły się złoża rud
żelaza, kiedy i jak powstawały pierwsze wyroby z żelaza. Duża część ekspozycji poświęcona jest historii staropolskiego hutnictwa
w regionie świętokrzyskim i jego badaniom.
Bogactwo form przekazu: filmy, dioramy,
rzeźby postaci, mapy i plansze, kioski informacyjne, artefakty, w atrakcyjny sposób
przekazuje wiedzę o historii żelaza ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. Zapraszamy.

Fot. Jarosław Matla

Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Świętokrzyskiego im. Mieczysława
Radwana w Nowej Słupi otwiera się
dla zwiedzających. Widzieliśmy, jak
wygląda w środku. Specjalnie dla
czytelników „Kroniki Świętokrzyskiej”
publikujemy kilka zdjęć.

GODZINY OTWARCIA MUZEUM DLA ZWIEDZAJĄCYCH:
1. Listopad, grudzień, styczeń, luty:
Poniedziałek–niedziela: 9–15.

2. Marzec, kwiecień, wrzesień, październik:
Poniedziałek–niedziela: 9–16.

Ostatnie wejście na wystawę godzinę przed zamknięciem muzeum. Więcej na www.muzeum-nowaslupia.pl

3. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień:
Poniedziałek–piątek: 8–18.
Sobota–niedziela: 9–17.

Kolejne szkoły przeszły termomodernizację
Kolejne dwie szkoły w gminie Nowa
Słupia przeszły termomodernizację.
W trzeciej prace są na ukończeniu.
W Jeleniowie i Starej Słupi szkoły wyglądają jak nowe. W Mirocicach pozostało jeszcze

otynkować ściany zewnętrzne. Wszystkie budynki zostały docieplone, wyposażone w nową
instalację centralnego ogrzewania oraz nowe
piece. Na dachach pojawiły się instalacje fotowoltaiczne, we wszystkich trzech obiektach zabłyśnie energooszczędne oświetlenie typu LED.

- Dzięki termomodernizacji wszystkie
te obiekty będą energooszczędne i ekologiczne, co w przyszłości pozwoli na duże
oszczędności w ich utrzymaniu - zaznacza
Włodzimierz Zaręba, zastępca burmistrza
miasta i gminy Nowa Słupia.
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Tak dziękowaliśmy za plony
Dożynki gminne odbyły się
w niedzielę, 22 sierpnia, przy Szkole
Podstawowej w Jeziorku.
Po tradycyjnej mszy dziękczynnej burmistrz Andrzej Gąsior podzielił chleb,
upieczony z tegorocznych plonów, a starostowie częstowali nim zgromadzonych.
Zagrała Orkiestra Dęta z Bodzentyna,
były pokazy tańca Szkoły Magic. Zaprezentowały się też koła gospodyń wiejskich
z terenu gminy. Wiele atrakcji czekało na
najmłodszych, były dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy i włosów. Imprezę
zakończył koncert zespołu Czaro.
W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści: Anna Krupka, Agata Wojtyszek oraz Krzysztof Słoń.

Wojsko zajęło plac targowy w Rudkach
Legendarne amerykańskie Hummery,
działa przeciwlotnicze, granatniki
przeciwpancerne i różnego rodzaju
broń ręczna. Wszystko to można
było zobaczyć podczas pikniku
wojskowego, który się odbył
w niedzielę, 15 sierpnia, w Rudkach.
Przy okazji można było się dowiedzieć,
jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, posłuchać występów lokalnych
artystów oraz skosztować prawdziwej wojskowej grochówki, której przygotowano
kilka tysięcy porcji.
Piknik wojskowy w Rudkach odbył się
dzięki staraniom burmistrza Andrzej Gąsiora oraz posłanki Agaty Wojtyszek.
/AP/
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Kopiec Czartoryskiego odbudowany i

14 września 2021 roku w obecności
parlamentarzystów, władz kościelnych,
samorządu województwa
świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego
oraz miast i gmin naszego regionu,
a także oficerów Wojska Polskiego, policji,
straży pożarnej oraz leśników odbyło się
uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Kopca
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na
Świętym Krzyżu.
Patronat honorowy nad uroczystością objął
Prezydent RP Andrzej Duda. Specjalny list skierowany do organizatorów od Prezydenta odczytał podczas ceremonii Andrzej Kryj – poseł na
Sejm RP.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w klasztorze na Świętym Krzyżu, której przewodniczył biskup sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz. Po niej zgromadzeni na
eucharystii goście w asyście Orkiestry Wojskowej z Radomia, przemaszerowali przed odbudowany kopiec księcia Adama J. Czartoryskiego.
W PODZIĘKOWANIU ZA BOHATERSTWO
Andrzej Gąsior, burmistrz miasta i gminy
Nowa Słupia, witając przybyłych na uroczy-

stość, wygłosił wzruszające, patriotyczne przemówienie (oto fragmenty):
(…)„Miasto i gmina Nowa Słupia to od stuleci testament wieków pracy wielu pokoleń na
rzecz urzeczywistniania się idei narodowościowych.
To ziemia przesycona trudną i bolesną historią wielu zrywów wyzwoleńczych, gdzie
z każdą figurą czy kapliczką wiąże się jakaś
ludzka historia czy nadzieja. Często są to
świadectwa śmierci, ofiary wojen czy dokonania znamienitych rodaków. Wiele z tych
znaków czasu jest zapominanych.
Naszym patriotycznym obowiązkiem jest
dbałość o dziedzictwo narodowe, przechowywanie w pamięci dorobku tych, co poświęcili
za nas swoje marzenia, ideały.
Bo przecież słowa powiedziane przez marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane tak
dawno, jakże są aktualne i dziś: „Naród, który
nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do
przyszłości.”. Niech to przesłanie towarzyszy
nam w życiu codziennym, w pracy dla dobra
naszej umiłowanej Ojczyzny.
Dziś w sposób symboliczny pragniemy
podziękować i przywołać pamięć o postaci

wybitnej w dziejach narodu polskiego, narodowym bohaterze, księciu Adamie Jerzym
Czartoryskim.
Jako społeczność Ziemi Świętego Krzyża pragniemy wyrazić wdzięczność dla ludzi, którzy
swoim poświęceniem i bohaterską postawą zaczynali długi marsz ku niepodległości Państwa
Polskiego.
Dzisiejsza data uroczystości – 14 września
jest dokładnie 160. rocznicą poświęcenia Kopca
z roku 1861. To również data odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego.
Krzyż również wieńczy odbudowany kopiec.
Parafrazując słowa świętego Jana Pawła II
„I niech ten krzyż mówi całej Polsce: „Sursum
corda” – „W górę serca”. Bo w najważniejszych
chwilach narodu ten symbol chrześcijańskiego
zwycięstwa dawał kolejnym pokoleniom siłę,
nadzieję oraz wiarę w lepszą przyszłość.
Dziś dziękujemy również naszym przodkom,
którzy wznieśli krzyż na kopcu przed 160 laty
jako symbol wiary i polskości i zawierzenia
spraw Rzeczypospolitej Panu Bogu.”(…)
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poświęcony
OD 1861 DO 2021 ROKU
Kopiec Czartoryskiego na Świętym Krzyżu został
usypany w 1861 roku. Po upadku powstania listopadowego książę Adam Jerzy Czartoryski, Prezes
Rządu Narodowego, udając się na emigrację, wraz
z grupą oficerów odwiedził Święty Krzyż. Wygłosił
tu ważne przemówienie patriotyczne, a następnie
udał się na najwyższy balkon wieży kościelnej, aby
ostatni raz popatrzeć na ziemię ojczystą i aby z jej
wysokości wznieść prośby do Boga za ginącą Ojczyznę. Wydarzenie to szerokim echem odbiło się
wśród miejscowej ludności i pozostało w ich pamięci. Kopiec Czartoryskiego został usypany z kamieni w 1861 r. przez społeczeństwo na pamiątkę
pobytu księcia Adama Czartoryskiego na Świętym
Krzyżu. Kamienny kopiec jako symbol polskości został zburzony i rozebrany przez rosyjskiego zaborcę
po upadku powstania styczniowego.
Inicjatorami jego odbudowy byli Anna Zyzman
- prezes Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi oraz
Zbigniew Pękala - prezes Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Ostrowieckiej.
POŚWIĘCENIE I KONCERT PATRIOTYCZNY
Na budowę kopca gmina Nowa Słupia otrzymała
dofinansowanie w wysokości 42 000 zł ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Całość inwestycji to koszt 88 950,67 zł.
Uroczystości odsłonięcia – 14 września przypadły dokładnie w 160. rocznicą poświęcenia kopca
z roku 1861. Kopiec został poświęcony przez oblatów ze Świętego Krzyża. Następnie po krótkich
przemowach okolicznościowych złożono wieńce.
Uroczystości zakończył krótki koncert utworów
patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej
z Radomia.

VVOSP Paprocice, przewodniczący RM Rafał Piasecki, radna powiatowa Danuta Żebrowska, burmistrz Andrzej Gąsior, Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi (Monika i Marek Partykowie, Halina
Dwojewska) oraz dyrektor Zespołu Szkół w Rudkach Alina Cieśla.

W hołdzie Niepodległej

11

listopada br. mszą świętą
w kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej uczczono
Święto Niepodległości w gminie Nowa
Słupia. Po mszy świętej w asyście honorowej druhów z OSP Paprocice na czele
z prezesem Antonim Pawlikiem, delegacja samorządowców (przewodniczący
Rady Miejskiej Rafał Piasecki, burmistrz
Andrzej Gąsior, radna powiatowa Danuta
Żebrowska), przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Nowej Słupi (Monika i Marek
Partykowie, Halina Dwojewska) oraz dy-

rektor Zespołu Szkół w Rudkach Alina Cieśla złożyli wieniec przy mogile na Skałce
w Nowej Słupi.
Dalsza część obchodów 11 listopada
odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Rudkach.
Uczestnicy Przeglądu Pieśni Patriotycznej wzruszyli widownię, wykonując pięknie
pieśni patriotyczne. Wszyscy uczestnicy
przeglądu reprezentowali bardzo wysoki
poziom artystyczny.
Został również rozstrzygnięty konkurs
kulinarny „W barwach patriotycznych”.

Za współpracę przy realizacji odbudowy
KOPCA oraz uroczystości burmistrz miasta
i gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior dziękuje:
Posłowi na Sejm RP Panu Andrzejowi Kryj, Wojewodzie Świętokrzyskiemu – Panu Zbigniewowi
Koniuszowi, Staroście Kieleckiemu – Panu Mirosławowi Gębskiemu, Wójtowi Gminy Bieliny – Panu
Sławomirowi Kopaczowi, Superiorowi ze Świętego
Krzyża – Ojcu Marianowi Puchale, Dyrektorowi
Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Panu Janowi Reklewskiemu, Dyrektorowi Generalnemu Lasów
Państwowych - Panu Józefowi Kubicy, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – Panu Andrzejowi Matysiakowi.
Szczególne słowa podziękowania burmistrz kieruje do inicjatorów odbudowy kopca. Dziękuję Pani
Annie Zyzman - Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Nowej Słupi oraz Panu Zbigniewowi Pękala - Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej.

VVBurmistrz Andrzej Gąsior składa wieniec przed mogiłą na Skałce w Nowej Słupi.
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Udana premiera „Dziadów”
„Dziady” cz. II Adama Mickiewicza to
najnowsza propozycja Amatorskiego
Teatru „Święty Spokój”. Premiera
spektaklu odbyła się w Domu Kultury
w Rudkach.
Dopisała publiczność. Na widowni zasiadł między innymi poseł Andrzej Kryj.
Powiedział, że chciał sprawdzić, co tym
razem przygotowała, jego zdaniem, bardzo ciekawa grupa artystów-amatorów.
- Trzeba zobaczyć, co z tej pasji twórczej udało im się zrobić. Kiedyś jeden
z najwybitniejszych polskich dyrygentów
Kazimierz Kord, który zmarł kilka miesięcy temu, wypowiedział takie charakterystyczne słowa, że dobry teatr to nie
kwestia środków, tylko kwestia zapału
twórców. I myślę, że będziemy świadkami
bardzo ciekawego wydarzenia z udziałem
zapaleńców, którzy chcą poświęcać swój
wolny czas, chcą się spotykać na próbach.
Cieszę się, że w takim ośrodku jak Rudki, w takim domu kultury jak ten, który
stworzyła gmina Nowa Słupia, takie inicjatywy się pojawiają. Myślę, że to będzie
uczta duchowa dla nas wszystkich – mówił przed premierą.
Spektakl powstał przy dofinansowaniu
ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz burmistrza miasta i gminy Nowa Słupia, a także dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
Zdrowy Człowiek Emeryk.
Burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior
wyjaśnił, że działający od 2013 roku Teatr
„Święty Spokój” zasłużył sobie na wsparcie.
- Wspieramy teatr, to jest nasza perełka, chwalimy się nią, jest to też wizytówka naszej gminy, forma promocji. Jego

działalność cieszy mnie jako gospodarza
gminy, dlatego że jest to teatr, który daje
radość mieszkańcom. To jest godne pochwały, że tą swoją pasją dzielą się z innymi. Choć jest to teatr amatorski, to prezentuje bardzo dobry poziom – zaznaczył.
Choć dotychczas Teatr „Święty Spokój”
specjalizował się w lżejszym, komediowym repertuarze, z klasycznym dramatem
poradził sobie bardzo dobrze. Bożena Jop,
reżyser przedstawienia, wyjaśniła, że zespół chciał w całości oddać dzieło Adama
Mickiewicza, ale uwspółcześniając je.
- Starałam się dołożyć elementy, które by ewidentnie wskazywały łączenie
tych dwóch światów: świata pogańskiego
ze światem chrześcijańskim. Dodatkowo
wprowadziliśmy taniec, elementy choreograficzne, śpiew. Skupiłam się na tym,
żeby ten dramat jeszcze lepiej dotarł do
widza, zwłaszcza żeby jeszcze wyraźniej
przemówił do młodzieży – wyjaśniła.
Ciekawym rozwiązaniem było sięgnięcie
do tradycji teatru ulicznego. Bohaterowie
dramatu pojawiali się nie tylko na scenie,

ale także wyłaniali się z widowni, tym
samym wciągając publiczność w klimat
spektaklu.
Spektakl został pokazany po premierze
już kilkukrotnie. Na razie nie ma zaplanowanych kolejnych prezentacji, ale twórcy nie ukrywają, że chcieliby z tą wersją
„Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza dotrzeć do młodych ludzi.
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Wyremontowana hala sportowa
w Nowej Słupi uroczyście otwarta
Prawie 1,1 mln zł kosztowała
modernizacja hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Nowej Słupi.
Dziś obiekt został oficjalnie oddany
do użytku.
Budynek służy uczniom od 2012 roku, ale
jak mówi Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej
Słupi, od początku miał wiele wad, które
były związane z ogrzewaniem, oświetleniem
obiektu czy z podłogą. Teraz to się zmieniło.
- Hala zupełnie inaczej wygląda. Jest to
nowoczesny obiekt, z nowoczesną podłogą. Wymieniliśmy okna, drzwi, przeprowadziliśmy termomodernizację oraz montaż
nagrzewnic, które dodatkowo ogrzewają
halę - wymieniał.
Inwestycja została dofinansowana
przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
- informuje wiceminister Anna Krupka.
- Przeznaczyliśmy na ten cel prawie
400 tys. zł. Dzięki tej inwestycji, dzieci
i młodzież z Nowej Słupi, ale także dorośli, będą mogli aktywnie spędzać czas,
korzystać z nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury sportowej, uprawiać sport,
a także krystalizować swoje sportowe talenty - podkreśliła wiceminister.
Obecny na otwarciu hali senator Krzysztof Słoń zauważył, że zmodernizowana

hala poprawia warunki nauczania w szkole w Nowej Słupi.
- Przyczyni się również do tego, że dzieci i młodzież będą chętniej korzystać z tej
hali. Ten obiekt zyskał nowe życie. Będzie
tu ciepło, przyjaźnie. Ocieplone ściany,
wymienione okna, to również wymiar
ekologiczny, bo obiekt o tej kubaturze na
pewno wymagał ogromnych nakładów, by
go ogrzewać i utrzymać w pełnej gotowości - powiedział.
Te słowa potwierdza Renata Storzysz,
dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej
Słupi. Przypomina, że dotychczas w porze
jesienno-zimowej korzystanie z obiektu
było niemożliwe z powodu niskiej temperatury, która w nim panowała.
- Zostały stworzone warunki, które pozwolą uczniom rozwijać sportowe zainteresowania i umiejętności. To nie tylko budynek, ale miejsce do spędzania wolnego
czasu, organizowania spotkań i uroczystości. Hala została zagospodarowana w taki
sposób, by mogli z niej korzystać nie tylko
uczniowie, ale również mieszkańcy naszej
gminy - zapowiedziała.
Otwarcie nowo zmodernizowanej hali
było również okazją do złożenia podziękowań firmie Dotacje Rafał Graczkowski
z Jeleniowa, która pomaga gminie w pozyskiwaniu Funduszy z Unii Europejskiej.

Nowego sponsora tytularnego pozyskała III-ligowa drużyna Emeryk SK Nowa
Słupia, gdzie podczas uroczystości została
podpisana umowa sponsorska z Firmą Semav Stones.
Na zakończenie został rozegrany mecz
pokazowy, gdzie zespół Emeryk SK Nowa
Słupia pokonał drużynę Forum Siatkówki
Skarżysko–Kamienna 3:0.

Nasi młodzi sportowcy zostali nagrodzeni

B

urmistrz Andrzej Gąsior
nagrodził
medalistów
Mistrzostw Polski w Sztukach Walk. Młodym sportowcom podczas wizyty w magistracie towarzyszyli rodzice
oraz trener - sensei Mariusz
Dąbek – prezes Stowarzyszenia
Aktywni i Zdrowi NOVUM.
Sekcja Japońskich Sztuk
Walk DOJO MAJO powstała
z inicjatywy Mariusza Dąbka
we wrześniu 2015 r. Na początku swej działalności zaj-

mowała się prowadzeniem zajęć Kobudo. Od września 2018
r. w sekcji prowadzone są również JuJitsu oraz Kenjutsu.
Burmistrz pogratulował rodzicom wychowania wspaniałych młodych ludzi, którzy realizują swoje marzenia i pasje
sportowe. Podziękował również
Mariuszowi Dąbkowi i całemu stowarzyszeniu za pracę
i poświęcenie w przygotowaniu
zawodników do startu w mistrzostwach Polski i godne re-

prezentowanie miasta i gminy
Nowa Słupia.
W spotkaniu burmistrzowi
towarzyszyli – Bartosz Dut-

kiewicz – wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej oraz Agnieszka
Lewandowska – sekretarz miasta i gminy Nowa Słupia.
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Nasi piłkarze zakończyli rozgrywki rundy
jesiennej na trzecim miejscu w tabeli!
Były brawa i gratulacje,
prezenty od władz gminy dla
drużyn i wspólna zabawa.
GKS Rudki miał powody do
świętowania. Drużyna seniorów
zakończyła rundę jesienną na
trzecim miejscu w tabeli.
- To historyczny moment. Jeszcze nigdy nasza drużyna nie była
tak wysoko w rozgrywkach - mówił burmistrz Andrzej Gąsior podczas spotkania z zawodnikami, trenerami i działaczami klubu, które
odbyło się 20 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach.
- Wasza gra to ogromna promocja gminy i za to wam dziękuję
- mówił burmistrz. Włodarz gminy, doceniając osiągnięty wynik,
wręczył na ręce trenerów bony
wartości tysiąca złotych na zakup
nowych strojów dla zawodników.
Trenerzy gratulowali zawodnikom i dziękowali władzom klubu,
władze klubu trenerom i gminie.
Spotkanie zakończyła wspólna
biesiada przy muzyce.

VVWspólne zdjęcie zawodników, trenerów, władz klubu, sponsorów i sympatyków GKS Rudki z burmistrzem.

VVBurmistrz wręczył na ręce trenerów bony wartości tysiąca złotych. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa.

Hummel IV Liga Świętokrzyska seniorów - runda jesienna, sezon 2021/2022
Lp. Nazwa drużyny

mecze

punkty

bramki
zdobyte

bramki
stracone

1.

STAR Starachowice

17

40

32

12

2.

KORONA SA II Kielce

17

39

46

18

3.

GKS Rudki

17

38

34

12

4.

GKS ZIO-MAX Nowiny

17

37

41

19

5.

GRANAT Skarżysko-Kamienna

17

30

36

16

6.

MKS NEPTUN Końskie

17

27

28

35

7.

AKS 1947 Busko-Zdrój

17

25

27

24

Grzegorz Gąsior

Paweł Jaworek

8.

ALIT Ożarów

17

24

25

30

prezes klubu GKS Rudki:

trener drużyny seniorów:

9.

WIERNA Małogoszcz

17

23

31

34

10. MORAVIA Anna-Bud Morawica

17

22

34

29

11. KLIMONTOWIANKA Klimontów

17

22

21

22

12. SPARTAKUS Daleszyce

17

20

23

31

13. ORLICZ Suchedniów

17

19

26

30

14. MKS OLIMPIA-POGOŃ Staszów

17

18

23

29

15. SPARTA Kazimierza Wielka

17

18

23

36

16. ŁYSICA Bodzentyn

17

13

15

31

17. TS 1946 NIDA Pińczów

17

10

13

34

18. LUBRZANKA Kajetanów

17

2

17

53

Wynik, jaki osiągnęliśmy
w rundzie jesiennej, to dla
mnie ogromna radość. Zawsze wierzyłem w nasz zespół
i jestem z tego wyniku bardzo
zadowolony. Daj Boże, aby ten
sam wynik, albo jeszcze lepszy
udało nam się osiągnąć wiosną i latem. Życzę tego sobie
i wszystkim zawodnikom.

Przede wszystkim chciałbym
podziękować
zawodnikom
za superwynik. Brawa za tę
rundę. Dziękuję sztabowi,
bez którego nie byłoby tego
sukcesu, prezesowi oraz burmistrzowi i całej gminie, bo
bez nich, bez wsparcia finansowego nie udałoby się tego
wszystkiego osiągnąć.
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