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9 mln 230 tys. zł dla Miasta i Gminy
Nowa Słupia w ramach drugiej edycji
Rządowego Funduszu Polski Ład
30 maja br. została ogłoszona
lista inwestycji, które zostaną
dofinansowane w ramach drugiej
edycji Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
Wśród dofinansowanych projektów znalazły się dwa zadania gminy Nowa Słupia:
1. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta
i Gminy Nowa Słupia – kwota dofinansowania – 5 mln zł,
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa
oświetlenia ulicznego, budowa OZE
i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia – kwota
dofinansowania – 4 mln 230 tys. zł.
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.
W imieniu samorządu oraz mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Słupia składam

serdeczne podziękowania na ręce minister
Anny Krupki oraz poseł Agaty Wojtyszek
za okazaną pomoc i wspieranie inwestycji
na terenie gminy - podziękował burmistrz.

Jubileusz Koła Wędkarskiego w Rudkach

W

sobotę, 25 czerwca 2022 r., na zbiorniku wodnym Rudawka, jubileusz 40-lecia celebrowało Koło PZW Rudki.
W ramach obchodów odbył się turniej wędkarski w którym zawodnicy rywalizowali o jak najwięcej złowionych ryb i najcięższy kilogramowo połów. Po zakończeniu zmagań i zważeniu

zdobyczy, wszystkie ryby wróciły do Rudawki. W zawodach oprócz
przedstawicieli Koła PZW Rudki uczestniczyli zaprzyjaźnieni
członkowie kół: Ostrowiec Miasto, Ostrowiec Kamienna, Ostrowiec Huta, Brody, Bodzentyn, Klub Dream Team Kielce.
Łącznie do sportowej rywalizacji przystąpiło 26 zawodników.
Pierwsze miejsce zajął Karol Karwiński (Koło Rudki), drugie miejsce Andrzej Maciejewski (Koło Ostrowiec Kamienna), trzecie miejsce Marcin Nowak (Koło Brody)
Wędkarzy na miejscu odwiedził burmistrz Andrzej Gąsior, który
wręczył w imieniu samorządu Miasta i Gminy Nowa Słupia prezesowi koła Pawłowi Koniarskiemu jubileuszowy pamiątkowy puchar. Wśród zaproszonych gości byli również: sekretarz Agnieszka
Lewandowska, radni Rady Miejskiej w Nowej Słupi Dawid Marzec
i Łukasz Nowak, sołtys Sołectwa Serwis Barbara Kowalska oraz
sołtys Sołectwa Rudki Grzegorz Marczewski.
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Rozpoczęto budowę kanalizacji
w Jeziorku, Dębnie i Nowej Słupi

VVTuż po podpisaniu umowy. To ważna inwestycja dla mieszkańców Jeziorka, Dębna oraz ul.Chełmowej w Nowej Słupi.

Wszystko wskazuje na to, że już
za kilkanaście miesięcy mieszkańcy
Jeziorka, Dębna i Nowej Słupi (ul.
Chełmowa) będą mogli podłączyć się
do gminnej sieci kanalizacyjnej.
25 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Nowa Słupia, podpisana
została umowa na realizację inwestycji,
będącej jednym z elementów projektu
pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia
oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programem
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 4.3
„Gospodarka wodno-ściekowa” oraz dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji
Strategicznych.
W imieniu Miasta i Gminy Nowa Słupia
umowę podpisali burmistrz Andrzej Gąsior
oraz skarbnik Edyta Durak, ze strony wykonawcy Robert Krakowski – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „Budomont” Sp. z o.o. z Rzeszowa.
Obecni przy podpisaniu umowy byli także,
radni Rady Miejskiej Stanisław Cisłowski,
i Grzegorz Rapcia zastępca burmistrza
Włodzimierz Zaręba kierownik referatu
gospodarczo – inwestycyjnego Marek Partyka, inspektor ds. inwestycji sanitarnych
Szymon Markiewicz oraz sołtys Jeziorka
Józef Świetlik.

Inwestycja obejmuje:
1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dębno, która to zostanie włączona do sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Jeziorko.
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jeziorko.
3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Słupia ul.
Chełmowa.
4. Budowę
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Mirocice (od oczyszczalni w kierunku Baszowic).
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirocice–Jeziorko z hydrofornią sieciową
w Mirocicach, która w przyszłości
zapewni zaopatrzenie w wodę mieszkańców Jeziorka i Dębna.
6. Budowę
oczyszczalnia
ścieków
w miejscowości Mirocice

Realizacja tej długo oczekiwanej inwestycji przyczyni się w głównej mierze
do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i gleby, a zatem do poprawy warunków życia
mieszkańców Jeziorka i Dębna. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Mirocic
i przekierowanie ścieków z Mirocic oraz
części Baszowic do nowej oczyszczalni
w Mirocicach według zapewnień specjalistów powinny wyeliminować nieprzyjemne zapachy przy przepompowni ścieków
w Mirocicach oraz na rynku w Nowej Słupi.
Prace nie byłyby możliwe gdyby nie
pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji
Strategicznych. – Jest to na pewno taki
zastrzyk finansowy, który pozwoli nam
w obecnej niestabilnej sytuacji na rynku
budowlanym bezpiecznie tę inwestycję zrealizować – mówi burmistrz Andrzej Gąsior.

VVRuszyły pierwsze prace budowlane przy budowie oczyszczalni ścieków w Mirocicach.
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Budowa kanalizacji w Bartoszowinach
Dnia 5 kwietnia 2022 r. została
podpisana umowa na realizację
zadania: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków
w miejscowości Bartoszowiny
w Gminie Nowa Słupia”.
Zakres zadania obejmuje budowę
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o długości ponad
2216 m oraz ponad 1600 m przyłączy.
Wartość zadania wynosi 3 867 367,40 zł
brutto.
Dofinansowanie inwestycji pochodzić
będzie ze środków europejskich dla operacji typu „Gospodarska wodno-ściekowa”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum
firm. Lider konsorcjum: „ADMA” Zakład
Remontowo–Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów.
Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo
Budowlano–Inżynieryjne „ADMA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów.

VVW kwietniu podpisano długo oczekiwaną umowę.

VVTrwa budowa kanalizacji w Bartoszowinach.

W imieniu Miasta i Gminy Nowa Słupia
umowę podpisali burmistrz Andrzej Gąsior
oraz skarbnik Edyta Durak, ze strony wykonawcy pełnomocnik konsorcjum Marian
Adamczyk.
Obecni przy podpisaniu umowy byli
także, zastępca burmistrza Włodzimierz
Zaręba kierownik referatu gospodarczo–inwestycyjnego Marek Partyka, inspektor ds.
inwestycji sanitarnych Szymon Markiewicz
oraz sołtys Bartoszowin Mariusz Cieślik.
Proces przygotowania budowy kanalizacji w Bartoszowinach do momentu podpisania umowy na jej budowę był wielkim
wyzwaniem, ponieważ Bartoszowiny jako
jedyna miejscowość z całej gminy Nowa
Słupia była położona w obszarze aglomeracji ściekowej w sąsiedniej gminie,
co uniemożliwiało pozyskanie na tą inwestycję środków europejskich. Wykonanie
takiej inwestycji z własnych środków nie
byłoby możliwe. Dopiero zmiana ustawy prawo wodne w 2018 roku stworzyła
możliwości do rozpoczęcia prac przygotowawczych, które zostały sfinalizowane
podpisaniem umowy.
– Cieszę się, że przy obecnym wzroście cen materiałów i robót budowlanych
udało nam się dodatkowo pozyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu Fundusz Inwestycji Strategicznych
na tą inwestycję – przyznaje burmistrz
Andrzej Gąsior. Dzięki pozyskanej dotacji
mogliśmy ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę zadania. Już za rok mieszkańcom
Bartoszowin będzie żyło się dużo bardziej
komfortowo – zapowiada burmistrz

Gmina z dofinansowaniem na termomodernizację budyn

20

kwietnia 2022 r. marszałek
Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali
umowę z Gminą Nowa Słupia – na dofinansowanie, w ramach instrumentu REACT-EU, projektu związanego z efektywnością energetyczną.
– Województwo świętokrzyskie pięknieje, a możliwe jest to między innymi dzięki środkom, którymi wspieramy
inwestycje prowadzone przez gminne
samorządy. Życzę beneficjentom, by realizowane przez nich zadania zostały zrealizowane skutecznie – mówił podczas

podpisywania umowy marszałek Andrzej
Bętkowski.
– Projekty termoizolacyjne są niezwykle
ważne ze względu na znaczne ograniczenie szkodliwych substancji emitowanych
do środowiska, ale też na poprawienie
funkcjonalności budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie kosztów ich
utrzymania. To projekty, na realizację których samorządy bardzo czekają – podkreślała wicemarszałek Renata Janik.
REACT-EU to unijne wsparcie dla regionów w okresie przejściowym między dwiema perspektywami finansowymi. Projekty

realizowane w ramach REACT-EU muszą
się zakończyć do grudnia 2023 r.
– Głównym celem naszego projektu jest
poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im.
św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku
oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Nowa Słupia
– mówił Andrzej Gąsior, burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Słupia, podpisując umowę.
Zakres prac do wykonania obejmuje m.in: modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, modernizację oświetlenia,
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Niebawem ogłoszony zostanie przetarg
na budowę świetlicy w Dębnie

VVMarszałek województwa świętokrzyskiego przekazuje podpisaną umowę na dofinansowanie budowy świetlicy w Dębnie.

W maju br. gmina Nowa Słupia
pozyskała dodatkowe środki
finansowe na budowę świetlicy
w Dębnie z Rządowego Programu
Inwestycji Strategicznych, co przy
obecnym wzroście cen materiałów
i robót budowlanych stwarza realną
szansę na przeprowadzenie tej
inwestycji.
Obecnie trwają prace dostosowujące
dokumentację projektową do wymogów
znowelizowanej ustawy prawo budowlane
co pozwoli na przygotowanie i przepro-

wadzenie przetargu na budowę świetlicy
w miejscowości Dębno.
Przypominamy, że 23 grudnia 2021 r.
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
odbyło się uroczyste podpisanie umowy
na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Dębnie.
Dofinansowanie realizowane jest w ramach operacji „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne” – działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Wysokość dofinansowania
499 000,00 zł oraz 500 000,00 zł wkładu
własnego przy obecnych cenach rynkowych nie dawało żadnej szansy na wy-

budowanie takiego obiektu. Dlatego burmistrz zawnioskował o dodatkowe środki
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i tym
samym po zapewnieniu dodatkowych
środków finansowych zwiększył prawdopodobieństwo realizacji tej inwestycji.
– To dobra informacja dla mieszkańców Dębna. Mam nadzieję, że przetarg
i realizacja inwestycji przebiegnie bardzo
sprawnie, a wybudowany w przyszłości
budynek świetlicy będzie miejscem spotkań mieszkańców Dębna, gdzie będą organizowane wydarzenia dla seniorów jak
i najmłodszych mieszkańców – twierdzi
umowy burmistrz Andrzej Gąsior.

nku Szkoły w Jeziorku
montaż instalacji OZE. Zaplanowany do realizacji zakres wpłynie na poprawę izolacyjności przegród budowlanych, charakteryzujących się dużą energochłonnością.
Całkowity koszt projektu wyniesie 3 144
097,75 zł, zaś wartość dofinansowania
to 2 671 437,59 zł.
– Takie koszty są przedstawione
w kosztorysach inwestorskich, jednakże
dla zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji tej inwestycji przy obecnym wzroście cen materiałów i robót budowlanych
wystąpiłem o dodatkowe środki do z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu

VVOd lewej: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, burmistrz Andrzej Gąsior, wicemarszałek
Renata Janik oraz skarbnik gminy Edyta Durak.

Inwestycji Strategicznych i po ich zapewnieniu aktualnie trwają prace przygoto-

wawcze do ogłoszenia przetargu – informuje burmistrz Andrzej Gąsior.
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Nagroda „Świadek historii”
17 grudnia 2021 r. w siedzibie
Instytutu Pamięci Narodowej
w Kielcach, Towarzystwo Przyjaciół
Nowej Słupi otrzymało nagrodę,,
Świadek historii’’. Nagrodę wręczali
Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej, dr Mateusz Szpytma
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Słupia Andrzej Gąsior.
Nagroda „Świadek historii” przyznawana jest przez Instytut Pamięci Narodowej
osobom lub stowarzyszeniom szczególnie
zasłużonym dla upamiętniania historii
narodu polskiego w regionie oraz wspierającym Instytut w realizacji jego ustawowej
działalności. Spośród kilkudziesięciu kandydatur z Województwa Świętokrzyskiego
i Małopolskiego w tym roku uhonorowano
sześć osób i instytucji.
Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi
otrzymało nagrodę za to, że od ponad
40 lat bada przeszłość, kultywuje tradycje regionu i zachowuje jego historię dla
przyszłych pokoleń, wydaje publikację
o tradycji i historii gminy Nowa Słupia,
pozyskuje środki i przeprowadza renowację zabytków, pomników i kapliczek. Pani
Anna Zyzman, prezes Towarzystwa takimi

słowami podziękowała za przyznanie tego
wielkiego wyróżnienia.
Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi
składa wyrazy podziękowania Szanownej
Kapitule, za przyznanie nagrody „Świadek historii” naszemu Towarzystwu. Jest
to dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy na rzecz naszej
Ojczyzny. Chcę podziękować burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia panu
Andrzejowi Gąsiorowi za to, że dostrzegł
naszą pracę na rzecz naszej małej Ojczyzny, przywiązania do narodowego
patriotyzmu, i historii, naszego regionu.
Za wsparcie naszych projektów. Dziękuję.
Składam podziękowania obecnemu zarządowi: wiceprezesowi Markowi Partyce,
skarbnikowi Antoniemu Pawlikowi, sekretarz Grażynie Majeckiej i członkom TPNS,

bez ich zaangażowania i pracy nie byłoby tych sukcesów. Ale przede wszystkim
chciałabym tę nagrodę dedykować byłym prezesom TPNS, za ich pasję, miłość
do ziemi Świętokrzyskiej i przekazanie jej
prawdziwej historii. Śp. Antoniemu Ponikowskiemu – założycielowi i pierwszemu
prezesowi Towarzystwa, Śp. Leonardowi
Zyzmanowi – drugiemu prezesowi, który
przez 23 lata kontynuował pracę w Towarzystwie, a w swoich publikacjach,
odkrywał i pokazywał piękną, i zarazem
tragiczną historię naszej ziemi.
To oni byli, dla nas członków Towarzystwa drogowskazem w pracy na rzecz
małej ojczyzny. Bez ich wcześniejszej pracy i wiedzy nie byłoby nas tutaj.
Jeszcze raz bardzo dziękuję Kapitule IPN
za tę nagrodę.

Michał Karbowniczek w Radzie Dzieci i Młodzieży

11

stycznia 2022 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław
Czarnek powołał Radę Dzieci
i Młodzieży, w której reprezentantem Województwa Świętokrzyskiego jest mieszkaniec naszej gminy Michał Karbowniczek.
Michał pochodzi i mieszka na Sosnówce. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej
w Rudkach, a obecnie uczęszcza do II LO im.
Jana Śniadeckiego w Kielcach. Dotychczas
nowopowołany radny pełnił funkcje: wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach,
wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Nowej Słupi i radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Zajmowane dotychczas
funkcje i zaangażowanie społeczne niewątpliwie przyczyniły się do powołania mnie
na członka rady oraz dostrzeżenie mojej

osobowości przez pana ministra. Kandydowałem tam z wieloma rekomendacjami,
w tym burmistrza Andrzeja Gąsiora oraz
przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
Rafała Piaseckiego, za co raz jeszcze bardzo dziękuję – podsumował swoją nominację Michał Karbowniczek.

W Radzie chciałby się zająć kwestiami zdrowia, profilaktyki i ekologii wśród
młodzieży, zgłosić uwagi uczniów oraz
nauczycieli w sprawie matury w 2023
roku, zgłosić uwagi w kwestii podstawy
programowej uczniów szkół ponadpodstawowych, jak również zwiększyć świadomość młodzieży, dlaczego dbanie o polską
gospodarkę jest istotne.
Rada Dzieci i Młodzieży jest najbardziej
znaną Młodzieżową Radą w kraju oraz jest
najwyższym możliwym szczeblem polityki
młodzieżowej. Zasiadają w niej reprezentanci 16 województw. Pierwszy raz Rada
została powołana w 2016 roku.
Radni VI. kadencji będą opiniować
bieżące działania Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także wychodzić z własnymi inicjatywami. Kadencja potrwa do 30
września 2023 roku.
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VVPamiątkowe zdjęcie Rady Seniorów z zaproszonymi gośćmi.

Dziewięcioosobowa Rada Seniorów
Gminy Nowa Słupia zainaugurowała
działalność. W piątek, 18 lutego,
odbyło się pierwsze posiedzenie,
podczas którego członkowie
rady wybrali przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.
Skład Gminnej Rady Seniorów:
1) Izabela Flakiewicz,
2) Kazimiera Domańska,
3) Danuta Trepka,
4) Maria Gąsior,
5) Janina Gołasa,
6) Irena Domańska,
7) Alicja Dąbrowska,
8) Anna Bis,
9) Marianna Kwiecień.
Spotkanie otworzył Daniel Binkowski,
który przywitał nowo wybranych radnych
seniorów oraz przedstawicieli władz województwa, powiatu oraz samorządu Miasta
i Gminy Nowa Słupia – Renatę Janik wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Stefana Bąka członka zarządu Powiatu
Kieleckiego, Andrzeja Gąsiora – burmistrza
Miasta i Gminy Nowa Słupia, Rafała Piaseckiego przewodniczącego Rady Miejskiej
w Nowej Słupi, Elżbietę Korus –dyrektora
regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
Agnieszkę Lewandowską sekretarza Miasta
i Gminy Nowa Słupia oraz Włodzimierza
Szczałubę dyrektora Muzeum Starożytne-

Rada Seniorów już działa

VVPrzewodnicząca Rady Seniorów Izabela Fla-

VVPrzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Pia-

kiewicz odbiera nominację z rąk burmistrza
Andrzeja Gąsiora.

secki gratulował Radzie Saniorów inicjatywy
oraz życzył owocnych obrad.

go Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej
Słupi. Zaproszenie na Sesję Rady Seniorów
przyjął również Wiesław Comber przewodniczący Powiatowej Rady Seniorów.
Zaproszeni goście podkreślali jak ważną rolę pełnią seniorzy w życiu lokalnej
społeczności.
– Gratuluję Państwu wyboru. Członkowie Rady Seniorów Gminy Nowa Słupia
reprezentują różne spojrzenia na problemy seniorów i te różne głosy zaowocują
z pewnością dobrą współpracą we wspólnych działaniach na rzecz osób starszych
– powiedział Andrzej Gąsior burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Słupia

Podniosłym momentem dla Radnych
Seniorów było złożenie ślubowania.
Jednym z najważniejszych punktów obrad były wybory władz Rady Seniorów.
Członkowie Rady Seniorów Gminy Nowa
Słupia w głosowaniu jawnym wybrali spośród siebie przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczącego. Przewodniczącą
Rady została Izabela Flakiewicz, funkcję
wiceprzewodniczącej będzie pełnić Alicja
Dąbrowska.
Po zakończeniu obrad dla seniorów została przygotowana niespodzianka, półgodzinny spacer po Muzeum z przewodnikiem.
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Jakub Tablica w nagrodę „zajął” fotel burmistrza
24 lutego 2022 r., na jeden dzień,
stanowisko burmistrza Miasta
i Gminy Nowa Słupia „zajął” pan
Jakub Tablica. To podziękowanie
i nagroda za pracę oraz poświęcenie
włożone podczas organizacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Burmistrz Andrzej Gąsior, który
w szczytnym celu przekazał swój urząd,
podziękował panu Jakubowi za okazane
serce i wsparcie podczas Wielkiej Orkiestry, a następnie pokazał, jak na co dzień
wygląda praca gospodarza gminy.
Jakub Tablica jest uczniem Technikum
Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi. Ma 17
lat. Interesuje się siatkówką, sportem oraz
gotowaniem. W wolnych chwilach lubi
spędzać czas z przyjaciółmi oraz udziela
się społecznie w WOŚP.
„Nowy burmistrz” o godzinie 8:00 zajął
miejsce w gabinecie przejmując fotel –
jednodniowy symbol władzy. „Nowy” burmistrz rozpoczął swój dzień od zapoznania

się z obowiązkami, z którymi gospodarz
gminy spotyka się na co dzień. Następnie,
w towarzystwie burmistrza Andrzeja Gąsiora, zrobił „obchód” po Urzędzie Gminy
zapoznając się z pracą wykonywaną przez
urzędników.
Kolejnym punktem dnia była wizytacja
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, podczas któ-

rej zastępujący burmistrz stwierdził, iż
w ostatnich latach dużo się zmieniło jeżeli
chodzi o powstałe inwestycję na terenie
Gminy Nowa Słupi. Z dyrektorem muzeum
Włodzimierzem Szczałubą odbył rozmowę na temat funkcjonowania placówki,
planowanych inwestycjach oraz przedsięwzięciach na terenie muzeum. Następnie
tymczasowy burmistrz zwiedził muzeum.
Ostatnim punktem była wizytacja inwestycji budowy Parku Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich, gdzie pan Jakub zapoznał się z aktualnym stanem budowy.
Na koniec tymczasowy burmistrz
w obecności dyrektor Zespołu Szkół Nr 8
w Nowej Słupi Elizy Tokarczyk oraz burmistrza Andrzeja Gąsiora wspólnie dyskutowali odnośnie planów inwestycyjnych
na terenie szkoły.
– To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć
jak wygląda zarządzanie gminą. Można
porozmawiać o aktualnej sytuacji w samorządzie, a także zgłosić własne pomysły, zrobić pamiątkowe zdjęcie – podkreśla
Jakub Tablica

Nasi sołtysi w Ciekotach

21

Teatr Święty
Spokój z nagrodą
indywidualną

W

dniach 26-27.03.2022 odbywały
się 39. Ogólnopolskie Spotkania
Teatrów Amatorskich „Proscenium 2022”. Przez dwa dni na deskach
Nyskiego Domu Kultury zaprezentowało
się trzynaście grup teatralnych. Werdyktem
jury, w którego skład weszli Marek Kędzierski, Zbigniew Kułagowski, Anna Pawliszyn,
zwyciężył spektakl grupy artystycznej T.C.R
z Tych pod tytułem „Disco Mori”.
Nagroda dla najlepszego aktora trafiła
w ręce Tomasza Andzela, który brawurowo
zagrał rolę Guślarza w spektaklu „Dziady”
przygotowanym przez Amatorski Teatr
„Święty Spokój” w reżyserii Bożeny Jop.

marca, o godz. 17.00 w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach odbył się
Dzień Sołtysa. Patronat nad uroczystymi
obchodami Dnia Sołtysa objęła Marszałek
Sejmu RP Elżbieta Witek.
Organizatorem wydarzenia był Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia
Przedsiębiorstw pod przewodnictwem poseł Agnieszki Soin, który reprezentowała
minister Anna Krupka. Na spotkaniu obecny był również senator Krzysztof Słoń.
Partnerami uroczystości byli: Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR, KOWR
Oddział Terenowy w Kielcach, KRUS Oddział Regionalny w Kielcach oraz Świę-

tokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach.
Gminę Nowa Słupia w wydarzeniu reprezentowali sołtysi: Halina Misiurska,
Krystyna Sielicka, Barbara Kowalska, Mieczysław Kozłowski, Stanisław Cisłowski,
Mariusz Cieślik, Paweł Sadrak.
Sołtysom towarzyszył Andrzej Gąsior
burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.
Podczas wydarzenia odbyła się m.in.
konferencja pt. „Pozyskiwanie środków
finansowych w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych na lata
2023-2027 oraz zmiany w dopłatach bezpośrednich i rolno-środowiskowo-klimatycznych w 2022 roku”.
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50 lat szkoły w Nowej w Słupi
Niezwykłe wydarzenie miało
miejsce 4 marca 2022 r. w Szkole
Podstawowej im. Bohaterów
Powstania Styczniowego w Nowej
Słupi. Szkoła obchodziła jubileusz
50–lecia nadania imienia
i przekazania sztandarów,
a w tym dniu odbyło się uroczyste
podsumowanie obchodów.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni
goście: burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Słupia Andrzej Gąsior, który objął obchody
honorowym patronatem, Anna Karcz – kierownik Zespołu Szkół, ks. Andrzej Górnik,
radni: Ewa Pastuszyńska, Bartosz Dutkiewicz, przedstawiciele Rady Rodziców: Joanna Rogula-Dziekan, Agnieszka Witkowska, Iwona Lichosik, Mariola Jakubowska
oraz nauczyciele i uczniowie szkoły.
Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie
głos zabrała dyrektor szkoły Renata Storzysz, która powitała zebranych na podsumowującym spotkaniu z okazji jubileuszu
50–lecia. W swoim wystąpieniu dyrektor
szkoły zaprezentowała krótką historię
szkoły oraz jej aktualną pracę i działania.
Wskazała na bogate w wydarzenia i działania życie szkolne. Zarysowała dorobek
oraz wieloaspektową pracę szkoły. Podkreśliła również, że na okoliczności rocznicowe złożyło się wiele działań mających
na celu uświetnienie i upamiętnienie tak
znaczącego wydarzenia. Dyrektor dodała,
że wszystkim tym zadaniom przyświecała pamięć, historia, patriotyzm i kult
świętowania. Z tej okazji zostały wykonane gazetki ścienne, wystawki pamiątek
z przeszłości tj. kroniki, dyplomy, gazetki
okolicznościowe ukazujące dorobek szkoły.
Odbyły się również konkursy: literackie,
plastyczne, historyczne i zawody sportowe
w myśl hasła uwidocznionego na sztandarze szkoły: „Dla Ciebie, Droga Ojczyzno,
biją nasze serca młode”.
Dla uświetnienia obchodów uczniowie
uczestniczyli w rajdzie szlakiem powstańców styczniowych, jak również pamiętali
o grobach powstańców. Na mogiłach bohaterów tego czasu zapalili znicze i złożyli
kwiaty.
Dokończenie na str. 10

Wystąpienie burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia:
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Słupia.
Za czyn dla Kraju, nagrody nie trzeba,
Gdy duch powstańca w zaświaty odleci
Skreślcie nad grobem przepustkę do nieba:
„Rok 186 trzeci”
Tymi słowy zwrócił się do przyszłych pokoleń Walenty Czerkawski weteran powstania styczniowego 1863 roku, autor wielu wierszy o tematyce patriotycznej.
W lutym 1863 roku w okolicach Nowej Słupi w miejscu, które nazywamy dziś
„Skałką” rozegrały się ostatnie krwawe epizody narodowego zrywu powstańczego.
Wkrótce w 1869 roku dobiegł również kres miejskiego bytu Nowej Słupi, którą
decyzjami rosyjskich władz zaborczych przekształcono w osadę jako srogą represję
za zaangażowanie jej mieszkańców w powstaniu. Po 153 latach Nowa Słupia znów
jest znów dumnym miastem. Sprawiedliwość dziejowa zatoczyła koło.
Dziś obchodzimy piękną rocznicę – 50 lat od nadania Szkole Podstawowej w Nowej Słupi imienia Bohaterów Powstania Styczniowego.
Jako społeczność Miasta i Gminy Nowa Słupia mamy historyczny obowiązek pielęgnowania tradycji powstania styczniowego. Corocznie w rocznicę powstańczego zrywu
1863 roku gromadzimy się w miejscach pamięci narodowej, aby oddać hołd naszym
bohaterom. Pamięć o heroizmie obrońców Ojczyzny z 1863 roku, była i jest zobowiązaniem wierności wyznawanym przez nich ideałom i marzeniom o wolnej Polsce.
To niezłomna wiara w równość, wolność i niepodległość. Te wartości bliskie są również młodzieży Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Powstania Styczniowego.
Naszym patriotycznym obowiązkiem jest upowszechnianie wiedzy o naszych
przodkach, którzy pośpieszyli ochotniczo do powstańczych szeregów. Przez długie
lata swojej działalności Szkoła w Nowej Słupi wykształciła wielu wartościowych,
mądrych Polaków. Dziś również pragniemy złożyć tym obecnym i lat minionych nauczycielom, pedagogom i dyrekcji wyrazy największego uznania i szacunku. Dziękuję.
Bo to właśnie oni – nasi nauczyciele, każdego dnia kształtowali i kształtują w naszych umysłach niezbywalne wartości Polaka i Chrześcijanina. Wartości, którymi
kierowali się niegdyś również Powstańcy. A słowo Bóg, Honor i Ojczyzna niech nam
towarzyszą w codziennej pracy, dla pomyślności naszego pięknego miasta i gminy.
Niech te dzisiejsze obchody 50 rocznicy nadania szkole w Nowej Słupi imienia Bohaterów Powstania Styczniowego będą żywą lekcją historii dla młodego pokolenia,
zachętą do dalszego dociekania prawdy o przeszłości regionu i impulsem do ustawicznego zagospodarowania wolności, która według słów św. Jana Pawła II została
nam dana do wypełnienia mądrością i pracą. Tego oczekują od nas także Ci, którzy
pod znakiem Orła i Pogoni, wyruszyli owej pamiętnej styczniowej nocy 1863 roku
do boju o wolną Polskę.
„Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” pisał C.K. Norwid – tak można
z perspektywy czasu określić upływający, a utrwalony czas.
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Gmina Nowa Słupia
dla Kobiet Ukrainy
VVW jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej
w Nowej Słupi wprowadziła zebranych dyrektor Renata Storzysz.

Dokończenie ze str. 9
Wszyscy uczniowie szkoły, którzy brali
udział w konkursach i zawodach za najwyższe osiągnięcia otrzymali nagrody, dyplomy i gratulacje.
Dopełnieniem wystąpienia dyrektor Renaty Storzysz była prezentacja multimedialna. Była to chwila wspomnień oparta
na pokazie zdjęć z różnych czasów pracy
szkoły, poparta wypowiedziami dawnych
pracowników, opatrzona datami i dobraną
starannie narracją.
Wyjątkowemu spotkaniu towarzyszyły występy uczniów z klas: VIII a, VIII b,
i VII a. Klasy VIII a i VIII b zaprezentowały scenkę w ostępach leśnych, gdzie powstańcy 1863 r. ustalali strategię działań
na terenie Nowej Słupi. W zaciszu leśnym
rozważali swój aktywny udział w walce
o wolność Polaków i Polski.
Zachwycającym występem był też taniec. Choreografia nawiązywała do wydarzeń z 1863 r. i prawa do wolności człowieka. Ten wyjątkowy spektakl, oparty
na subtelności, gracji i wdzięku, współgrał
z muzyką walki, boju i wiary w wolność.
Przeżyć tych dostarczyły widzom trzy tancerki ze Szkoły Tańca „Magic” w Nowej
Słupi.
Spotkanie uwieczniły liczne zdjęcia
z uroczystości oraz wystąpienia gości,
którzy docenili rangę i znaczenie spotkania. Przekazali w darze upominki z okazji
jubileuszu. W imieniu samorządu Miasta
i Gminy burmistrz Andrzej Gąsior podarował szkole reprodukcję obrazu „Powstańcy
na Świętym Krzyżu.”

VVBurmistrz Andrzej Gąsior podarował szkole
reprodukcję obrazu „Powstańcy pod Świętym
Krzyżem”.

9 marca 2022 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki
w Rudkach odbył się koncert „Miasto
i Gmina Nowa Słupia dla Kobiet
Ukrainy”, zorganizowany w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia
Kobiet.

Na zaproszenie burmistrza Andrzeja
Gąsiora przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalna społeczność przywitała przybyłe do Gminy Nowa Słupia kobiety i dzieci z pogrążonej wojną Ukrainy.
Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili między innymi: wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik,

Przemówienie burmistrza Andrzeja Gąsiora:
Drogie Panie, „Дорогі жінки з України.
Cytując słowa naszej noblistki Olgi Tokarczuk. „Chciałbym pokłonić się nisko
Ukrainkom i Ukraińcom brutalnie zaatakowanym przez Rosję i choć brakuje słów
na takie barbarzyństwo, chcę wyrazić moją – naszą – solidarność, wsparcie i dodać
otuchy.
Uważamy, że Polska ma moralny i polityczny obowiązek udzielić wszelkiej pomocy ukraińskiemu państwu i jego obywatelom, zwłaszcza uchodźcom wojennym.
Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Kobiety na całym świecie mają
do wypełnienia wobec ludzkości tę samą misję. Są żonami, matkami, babciami, córkami. Jakże czas wojny odmienił oblicza ukraińskich rodzin. Zamiast witać pierwszy dzień wiosny, syreny alarmowe zapraszały kobiety z dziećmi do schronów.
Ołena Zełenska żona prezydenta Ukrainy zamieściła w mediach społecznościowych wzruszający wpis dotyczący wojny w Ukrainie. Tymi słowami zwróciła się
do ukraińskich kobiet walczących o wolność ojczyzny:
„Nasza obecna opozycja/obrona ma wyjątkowo kobiecą twarz. Mój podziw i pokłon wam, niesamowite rodaczki! Swoje słowa uznania kieruje do kobiet, które
są w wojsku, które są w pogotowiu medycznym, które ratują, leczą, które karmią
swoje dzieci i rodzą w schronach, a także do tych kobietach, które cały czas dzielnie
wykonują swoją pracę w aptekach, sklepach…
Drogie Panie z Ukrainy, których los uchodźcy skierował do Polski. Wam przeznaczenie także wyznaczyło szczególną misję. Przyjeżdżając do Polski chronicie swoją
tożsamość narodową, swoje dzieci, swoje rodziny.
Gwarantuję Wam, że w naszej Gminie nie zabraknie Wam z naszej strony pomocy
i wsparcia. Jesteśmy dumnym polskim narodem, który z dumą podejmuje dumny,
niepodległy, wolny naród ukraiński.
Jesteśmy Waszymi przyjaciółmi na dobre i na złe.
Dla mieszkanek Gminy Nowa Słupia i Pań z Ukrainy kieruję z głębi płynące
życzenia: Życzę Paniom, aby we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach rodzinnych, zawodowych, społecznych zawsze znajdowały Panie radość i satysfakcję.
Są Panie skarbami każdej rodziny, społeczności. Zawsze delikatne i wrażliwe.
Silne swą dobrocią i miłością. Zawsze piękne, opiekuńcze i troskliwe.
Szanowne, Drogie Panie! Składam wszystkim Paniom życzenia przede wszystkim
dobrego zdrowia, pomyślności, uśmiechu i pogody ducha na co dzień. Za to wszystko raz jeszcze wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie.
Na koniec przywołam jeszcze raz słowa żony prezydenta Ukrainy Ołeny Zełenskiej:
Tak więc słońce już widać przez dym z ostrzału! Wszystko będzie wiosną, wszystko będzie zwycięstwem, wszystko będzie Ukrainą.
Слава Україні. Слава жінкам України.
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VVObchody Dnia Kobiet uświetnił
wspaniały koncert.

reprezentujący Starostę Kieleckiego członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan
Bąk, radne powiatowe: Agata Sałata oraz
Danuta Żebrowska, a także przewodniczący Rady Miejskiej Nowej Słupi Rafał Piasecki wraz radnymi.
W swoim wystąpieniu burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zwrócił się do
przybyłych kobiet składając im życzenia.
Specjalne słowa troski i otuchy skierował
do Kobiet z Ukrainy. Wypowiedź burmistrza
tłumaczyła na język ukraiński Janina ŻeVVKażda Pani od druhów z OSP orzymała żółtego tulipana.

Kwiaty dla Pań
Na zakończenie, w imieniu Pana
Burmistrza, odświętnie ubrani
w galowe stroje druhowie OSP
z terenu Gminy wręczyli wszystkim
Paniom kwiaty ufundowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Słupia.
Sołtyski uhonorowane.
Zadość uczyniono także corocznej
tradycji wyróżnienia najaktyw-

niejszych mieszkanek Gminy Nowa Słupia, honorując tym razem Panie Sołtyski
z miejscowości położonych na obszarze
gminy.
Organizatorzy dziękują
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim Gościom za przybycie
oraz hojne wsparcie działań pomocowych
na rzecz Ukrainy, prowadzonych przez
Fundację Opcja Benedykta, która po wydarzeniu zbierała na ten cel datki.

VVPodczas koncertu zbierano datki na rzecz Ukrainy.

browska z Nowej Słupi. To był szczególny
moment uroczystości, gdzie nie zabrakło
wzruszeń i łez ze strony ukraińskich kobiet.
Wyjątkowy koncert
Na głównej scenie GOKSiT w Rudkach, soliści Marzena Trzebińska (sopran), Jakub
Milewski (baryton) oraz muzycy Strauss
Ensemble pod kierunkiem Artura Jaronia
wykonali utwory muzyki klasycznej, filmowej i popularnej. W międzyczasie ukraińskie dzieci mogły bawić się pod okiem
animatorek w specjalnie przygotowanej
strefie gier i zabaw.

VVSołtyski odebrały nagrody rzeczowe.
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Złote gody w Nowej Słupi
„Złote pary” z gminy Nowa Słupia
obchodziły pięćdziesiątą rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego.
Była msza w intencji Jubilatów,
medale od Prezydenta Polski oraz
poczęstunek.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się
w piątek, 20 maja 2022 r. Rozpoczęła
je msza święta w kościele pw. św. Wawrzyńca w Nowej Słupi, którą odprawił ks.
Andrzej Górnik – proboszcz Parafii Nowa
Słupia.
Dekoracji Jubilatów „medalami” dokonał burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior w asyście przybyłych
na uroczystość gości: poseł na Sejm Agaty
Wojtyszek, wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego Renaty Janik, człon-

Być kobietą…

24

kwietnia w Domu Kultury
w Rudkach odbyła się premiera spektaklu „Być kobietą...
Być kobietą...” w wykonaniu amatorskiego
„Teatru Święty Spokój”. Dopisała nie tylko
publiczność, ale także humory...
80. urodziny obchodziła Barbara Wicha
(na zdjęciu obok), długoletnia dyrektorka
Domu Kultury w Rudkach. Były kwiaty,
prezenty, przepiękne życzenia...

ka Zarządu Powiatu Kieleckiego Stefana
Bąka. Radę Miejską w Nowej Słupi reprezentowali: Rafał Piasecki – Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Dutkiewicz
– Wiceprzewodniczący, radne Ewa Pastuszyńska, Lidia Wiącek, Halina Misiurska
oraz radni: Ryszard Karpiński, Stanisław
Cisłowski, Adam Sałata oraz Dawid Marzec. Obecna była także Sekretarz Gminy
Agnieszka Lewandowska.
Pary świętujące złote gody usłyszały
wiele ciepłych słów od gości przybyłych
na uroczystości, którzy dziękowali Jubilatom za piękny przykład trwania razem
i poszanowania największej wartości społecznej jaką jest rodzina – związek kobiety
i mężczyzny.
Tymi słowami zwrócił się do Jubilatów burmistrz Andrzej Gąsior: – Drodzy
Jubilaci jesteście wzorem dla młodego

pokolenia małżonków. Jestem pełen szacunku i podziwu dla Was, dla Waszej niezłomnej postawy budowania i podtrzymywania wartości rodziny. Bardzo dziękuję
za Waszą obecność. Życzę dużo zdrowia,
kolejnych jubileuszy razem, a Pan Bóg
niech Wam wszystkim Błogosławi.
Słowa uznania należą się Danucie Żebrowskiej – kierownikowi Urzędu Stanu
Cywilnego w Nowej Słupi, która po raz kolejny zorganizowała tak piękny jubileusz.
Słowa podziękowania należą się również
asyście technicznej uroczystości: paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich „Modrzewianki”, pracownikom UMiG Urszuli Kozłowskiej oraz Dianie Jop. Uroczystość uwiecznił na zdjęciach Mariusz Trepka.
Obchodzącym Złote Gody składamy
gratulacje i życzymy dotrwania kolejnych
jubileuszy.

NR 1/2022
Złoty Jubileusz obchodzili
i byli obecni:
Elżbieta i Tadeusz Duś
Janina i Stanisław Góźdź
Maria i Krzysztof Jakubowscy
Józefa i Sławomir Kaczmarscy
Zofia i Stefan Kasiccy
Krystyna i Janusz Kozera
Jolanta i Zdzisław Kozłowscy
Henryka i Zdzisław Krakowiak
Barbara i Józef Kusiak
Stanisława i Jan Kwiatek
Anna i Jerzy Lasek
Teresa i Tadeusz Michalscy
Danuta i Tadeusz Paluch
Janina i Piotr Przygoda
Danuta i Franciszek Starnawscy
Irena i Henryk Szustkiewicz
Lucyna i Stanisław Zakrzewscy

KRONIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

strona

13

strona

14

KRONIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

NR 1/2022

Samorządowcy z medalami

VVUrzędujacy sołysi.

Niezwykle uroczysty charakter
miały obchody Dnia Samorządowca
w Gminie Nowa Słupia połączone
z wręczeniem medali z okazji 30.lecia
odrodzonego Samorządu.
Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych
wyborów, które odbyły się do organów
gmin w 1990 r. Święto obchodzone jest
w związku z uchwałą Sejmu z 2000 r.,
podjętą z okazji 10-lecia samorządu terytorialnego.
Ze względu na pandemię Covid -19, obchody 30.lecia Samorządności były przekładane z 2020 roku.
Pamiątkowymi medalami zostali uhonorowani przybyli na uroczystość wójtowie
i radni ośmiu kadencji Samorządu Miasta
i Gminy Nowa Słupia, sołtysi, ochotnicze
straże pożarne, dyrektorzy szkół, najdłużej działające organizacje społeczne, społecznicy.
Doniosłą chwilą uroczystości było
uczczenie pamięci zmarłych samorządowców z Gminy Nowa Słupia „minutą
ciszy”.

VVWyróżnieni medalami społecznicy oraz organizacje.

VVMedale otrzymali także dyrektorzy szkół.

VVZa wzorową służbę medale otrzymały OSP z terenu gminy.

VVPrzybyli na uroczystość radni I kadencji.

VVPrzybyli na u

NR 1/2022

VVZa wspieranie gminy w przemianach spo-

KRONIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

VVPrzybyli na uroczystość radni III kadencji.

łeczno-gospodarczych medale otrzymali posłowie na Sejm RP, od lewej: Andrzej Kryj,
Agata Wojtyszek oraz Anna Krupka.

VVPrzybyli na uroczystość radni IV kadencji.

VVMedal odbiera wójt Jan Wiącek.

VVPrzybyli na uroczystość radni V kadencji.

VVMedal odbiera wójt Zdzisław Dudzic.

Swoją obecnością zaszczycili obchody
Dnia Samorządowca: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka,
posłanka Agata Wojtyszek oraz poseł Andrzej Kryj.
O swoich doświadczeniach w roli samorządowców opowiadali byli wójtowie:
Jan Wiącek – pierwszy wójt po 1990 roku,
Zdzisław Dudzic. Swoje wystąpienia mieli
także Jerzy Roman – najdłużej urzędujący
radny oraz Rafał Piasecki – obecny przewodniczący Rady Miejskiej.
Uroczystości uświetnił koncert muzyki
klasycznej.

uroczystość radni II kadencji.

VVPrzybyli na uroczystość radni VI kadencji.

VVPrzybyli na uroczystość radni VII kadencji.

VVPrzybyli na uroczystość radni VIII kadencji.
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Udany Piknik Rodzinny w Baszowicach
18 czerwca 2022 r. u podnóża Gór
Świętokrzyskich, przy wspaniałej
i słonecznej pogodzie w Baszowicach
odbył się Piknik rodzinny „Zdrowa
rodzina, trzeźwa rodzina”.
Przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, brały w nim udział całe rodziny. Jego
celem była popularyzacja zdrowego stylu
życia oraz promowanie aktywnych form
spędzania wolnego czasu. Piknik został
zorganizowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
Dla uczestników festynu przygotowano
wiele atrakcji:
Strefa animacji dla najmłodszych – pokazy wielkich baniek mydlanych, tatuaże brokatowe, malowanie buziek, modelowanie balonów,
Fotobudka
Strefa zabaw – dmuchane zamki i zjeżdżalnie
Strefa onoterapii – przejażdżki na osiołkach, karmienie osiołków marchewką
Strefa kulinarna – degustacja potraw
przygotowanych przez KGW oraz organizacje pozarządowe w ramach konkursu kulinarnego „Zdrowe przekąski”.
Strefa bezpieczeństwa – stoisko Komendy Miejskiej w Kielcach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nowej Słupi
Były występy lokalnych artystów, utalentowanych sióstr Gabrieli i Karoliny Marzec
oraz KGW „Modrzewianki”, „Jezioraneczki”,
„Chełmowianie” oraz „Wesołe Kumoszki”.
Nie zabrakło również występów solistów
ludowych. Brawurowo zaprezentowały się
panie: Elżbieta Brożyna i Irena Gąsior.
Na scenie odbył się również pokaz
pierwszej pomocy zrealizowany przez OSP
Nowa Słupia. Każdy uczestnik pikniku
mógł nauczyć się jak prawidłowo wykonać resuscytację, jak sprawdzić funkcje
życiowe. Były również konkursy profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Na festynie zaprezentował się policyjny
pies Rex. Przewodnik psa przeprowadził

VVPoseł Andrzej Kryj.

VVGospodarz imprezy KGW z Baszowic.

•
•
•
•
•
•

VVGwiazda wieczoru zespół Zbóje.

VVWystępy taneczne najmłodszych.

pokaz tresury oraz omówił podstawowe
zasady zachowania wobec psów. Dzieci
miały także możliwość pogłaskać policyjnego czworonoga.
Kolejną atrakcją przygotowaną przez
organizatorów był pokaz sztuk walki kobudo, jujitsu oraz kenjutsu w wykonaniu
uzdolnionej młodzieży, która ćwiczy pod
czujnym okiem sensei Mariusza Dąbka.
W trakcie trwania imprezy nie zabrakło niespodzianek. Podczas występów
artystycznych imprezę „najechali” Legioniści z Contvbernivm VAGINI oraz Barbarzyńcy toczący walki na terenie Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
w Nowej Słupi. Towarzyszyły im okrzyki
wojenne oraz pokaz musztry.
Nie zabrakło również tanecznych atrakcji. A zadbali oto tancerze z Akademii
Tańca Magic oraz zespołu „Gwiazdeczki”,
które od niedawna wspólnie z choreografem Izabelą Pańtak ćwiczą w Domu Kultury w Rudkach.
Gwiazdą wieczoru byli „Zbóje” - jeden
z bardziej znanych zespołów folklorystycznych na Podhalu. O dobrą zabawę od samego początku zadbał prowadzący imprezę Wojciech Janus.

Dla tych, którzy zgłodnieli przygotowano zupę gulaszową z kuchni polowej, rozdawaną bezpłatnie przez grupę wsparcia
AA „Emeryk”.
Podczas festynu rozstrzygnięty został
konkurs „Profilaktyczny latawiec” oraz
konkurs kulinarny „Zdrowa przekąska”.
Zostały również rozdane puchary dla zwycięzców Turnieju Piłkarskiego o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawiciela Sejmu RP w osobie
Andrzeja Kryja, samorządowców: Danuty Żebrowskiej i Agaty Sałaty - radnych
Powiatu Kieleckiego, Rafała Piaseckiego
– przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
sołtysów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nowej Słupi na czele z przewodniczącym Sławomirem Świetlikiem składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia,
a wszystkim obecnym na pikniku rodzinnym za miłą i bezpieczną zabawę.
Dziękujemy, że byliście z nami!
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