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Wywiad z wójtem Andrzejem Gąsiorem
na podsumowanie 2 lat kadencji

 Andrzej Gąsior - Wójt Gminy Nowa Słupia

Minęło już 2 lata od objęcia
przez Pana stanowiska wójta. Jest to półmetek kadencji,
pora podsumowań, oceny dotychczasowych osiągnięć oraz
wniosków na przyszłość. Jak
ocenia Pan te dwa lata? Czy
były trudne, jakie problemy
napotykał Pan na swej drodze?
Co udało się wszystko zrealizować?
- Przede wszystkim były
to dla mnie bardzo pracowite lata. Jednak z perspektywy
czasu oceniam je jako korzystne dla urzędu oraz mieszkańców. Trudności z pewnością
było wiele, ale krok po kroku
staram się je pokonywać.
Według mnie największy problem stanowiła organizacja
pracy urzędu gminy oraz gospodarowanie finansami gminy. Postanowiłem wprowadzić
kilka zmian, gdyż uważam,
że taka niegospodarność jest
nie do przyjęcia. W jej wyniku nasza gmina, a co za tym
idzie także mieszkańcy stracili
ogromne środki, które można
było spożytkować dla dobra
całej społeczności. Zmiany
wprowadzone w sferze organizacyjnej i merytorycznej
pracy urzędu już przynoszą
wymierne korzyści. Już drugi
rok z rzędu spada zadłużenie
i zdecydowanie poprawia się
nasza sytuacja finansowa, co
stawia nas w dobrej pozycji,
jeśli chodzi o pozyskiwanie
środków unijnych na inwestycje. Do udanych przedsięwzięć
mijających lat należy zaliczyć
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uruchomienie linii MPK 207 na
trasie Rudki- Kielce. W ciągu
dwóch lat wykonaliśmy wiele
nowych odcinków dróg, udało
się zakupić na potrzeby urzędu i mieszkańców koparko-ładowarkę. Na bieżąco dokonujemy remontów budynków
użyteczności publicznej tj.
chociażby świetlica środowiskowa w Starej Słupi czy Orlik
w Rudkach. Sukcesywnie porządkujemy teren targowiska
w Rudkach oraz terenów do
niego przyległych. W 2016
roku wprowadziliśmy zmiany
w organizacji pracy targowiska, częściowo ogrodziliśmy
teren oraz zamontowaliśmy
monitoring dla poprawy bezpieczeństwa. W mijającym
roku przygotowaliśmy wiele
wniosków, które posłużą jako
baza do starań o dofinansowanie projektów ze środków
unijnych.
Wielkim wydarzeniem
mijającego roku były jubileuszowe 50-te Dymarki
Świętokrzyskie. Jak ocenia
Pan organizację tego przedsięwzięcia? Czy uważa Pan,
że jest to impreza promująca gminę Nowa Słupia na
szeroką skalę? Co można by
ewentualnie jeszcze zmienić
jeśli chodzi o organizację tej
imprezy?
-50-ta edycja Dymarek to
było wielkie wydarzenie dla
całej społeczności naszej gminy. Długo przygotowywaliśmy
się do tego przedsięwzięcia
i zdawaliśmy sobie sprawę
z tego, że jubileuszowe wydanie musi być naprawdę
dopracowane w każdym detalu. W dodatku tegoroczne
dymarki zbiegły się z obchodami 750 rocznicy lokalizacji
Nowej Słupi i ten historyczny
fakt postanowiliśmy włączyć
w ogólne obchody dymarkowe. O skali tego przedsięwzięcia bardzo dobitnie świadczą
chociażby same liczby, ponad
40 tys. turystów z Polski i zagranicy, 34 tys. sprzedanych
biletów. Budżet tegorocznych

Dymarek to nie bagatela 800
tys. zł , w tym 400 tys. pozyskane z różnych dofinansowań.
W imprezie uczestniczyła rekordowa liczba dziennikarzy
z ogólnopolskich mediów.
Niewątpliwie do sukcesu tej
edycji przyczyniła się prowadzona na szeroką skale kampania promocyjna. Myślę,
że mieszkańcy naszej gminy
powinni być dumni z tego, że
kultywowane są tradycje tej
ziemi poprzez kontynuację
tego typu projektów. Potencjał turystyczny naszego regionu jest ogromny, należy go
umiejętnie wykorzystać. Jubileuszowa edycja na pewno zamyka pewien rozdział w historii tego wydarzenia. Obecnie
stoimy przed decyzjami jak
maja wyglądać kolejne.
W roku 2016 na terenie
gminy miało miejsce kilka
nieszczęśliwych
zdarzeń
w wyniku, których mieszkańcy niejednokrotnie stracili dorobek całego życia,
w jaki sposób gmina włączyła się w pomoc poszkodowanym?
-To prawda w tym roku nasza gminę dotknęły trzy nieszczęśliwe wydarzenia, które
w bardzo trudnej sytuacji
postawiły kilka rodzin. Jako
gmina nie mogliśmy zostawić
naszych mieszkańców samych
sobie w obliczu nieszczęścia.
Pierwsze zdarzenie miało
miejsce w Rudkach. Spłonął
tam dom państwa Karczów,
w którym zamieszkiwała
6-osobowa rodzina. Włączyliśmy się czynnie w pomoc
poszkodowanym organizując
publiczną zbiórkę pieniędzy,
wnioskując o wsparcie dla
rodziny w Caritasie i innych
organizacjach pomocowych.
Ponadto uchwałą Rady Gminy
przyznaliśmy rodzinie pomoc
finansowa w kwocie 10 tys.
oraz mieszkanie zastępcze
w Jeleniowie. Na chwilę obecną dom został w dużej mierze
odbudowany. Jestem pod
ogromnym wrażeniem samo-

zaparcia i wielkiej siły do walki
z przeciwnościami losu jaką
wykazała się rodzina Karczów.
Drugie zdarzenie miało miejsce w Paprocicach, gdzie spaleniu uległa stodoła wraz z całym dobytkiem oraz częścią
inwentarza. W tym przypadku
Rada Gminy również stanęła
na wysokości zadania podejmując decyzję o przekazaniu
kwoty 10 tys. dla pogorzelców.
Pomogliśmy też wykorzystując gminny sprzęt oraz wsparcie strażaków i pracowników
interwencyjnych uporządkować teren wokół gospodarstwa. Obecnie stodoła jest
już odbudowana. Najtragiczniejsze w skutkach było jednak zdarzenie w Nowej Słupi,
gdzie w wyniku wybuchu butli
gazowej cały dorobek życia
straciła rodzina Staniewskich.
Dom nie nadawał się już do
odbudowy więc przy pomocy
specjalistycznej firmy dokonaliśmy rozbiórki budynku. Na
szczęście podczas wybuchu
nikt nie ucierpiał. Całe zdarzenie odbiło się ogromnym
echem w ogólnopolskich mediach. Również i tym razem
nie zabrakło pomocnej dłoni.
Urząd gminy przekazał poszkodowanym pomoc finansową w wysokości 10 tys. zł,
Wojewoda Świętokrzyski także podarował taką kwotę, zaś
ze strony Starostwa Powiatowego Kielcach poszkodowana rodzina otrzymała 5 tys. zł.
Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się
w pomoc poszkodowanym
rodzinom.
Wracając natomiast do
spraw inwestycji, to proszę
powiedzieć jakie w 2017
roku projekty zamierza realizować gmina? Czy uważa
Pan, że do końca kadencji
uda się uregulować kwestie związane z gospodarką
wodno-ściekową?
-Rok 2017 z pewnością będzie dla urzędu gminy bardzo
ważny z powodu wzmożone-
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 W 2016 roku podpisano wiele umów na przebudowę dróg gminnych z udziałem funduszy
Wojewody Świętokrzyskiego

go wysiłku skierowanego na
składanie wniosków o dofinansowanie. Tak naprawdę to
właśnie w 2017 roku zacznie
się prawdziwa batalia o środki
unijne. Nasza gmina także szykuje kilka bardzo ważnych projektów głównie w sferze infrastruktury, kanalizacji, turystyki
oraz rewitalizacji. Najtrudniejszym chyba wyzwaniem dla
gminy będzie rozbudowa
sieci kanalizacyjnej. W 2015
roku jako wójt podjąłem decyzję o opracowaniu koncepcji
kompleksowego zagospodarowania ścieków na terenie
całej naszej gminy. W wyniku
wielu spotkań i rozmów udało się zaakceptować tę koncepcję w 2016 roku. Według
mnie jest to najlepszy wariant
jeśli idzie o gospodarkę ściekami. Zakłada ona budowę
dwóch większych oczyszczal-

ni w Rudkach i Starej Słupi
oraz trzy małe Jeziorko-Dębno, Bartoszowiny i Paprocice.
Niebawem będziemy składać
wniosek o dofinansowanie na
budowę kanalizacji dla miejscowości Cząstków, Pokrzywianka i Stara Słupia łącznie
z budową oczyszczalni w Starej Słupi. W 2017 roku wchodzi
w życie nowe prawo wodne,
które daje nam szanse na uporządkowanie kwestii z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej.
W poprzedniej kadencji władze nie skorzystały niestety
z możliwości uporządkowania
tej kwestii. Poprawne załatwienie tej sfery umożliwi otwarcie
nowej ścieżki do pozyskiwania
środków na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Jeziorku,
Bartoszowinach i Paprocicach
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dołożymy
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 50 Dymarki Świętokrzyskie

 Zakupiona koparka na potrzeby Urzędu Gminy w Nowej Słupi

wszelkich starań aby problem
gospodarki wodno-ściekowej
uregulować jak najszybciej.
Ponadto Gmina Nowa Słupia wspierała merytorycznie
Projekt budowy „Placów Zabaw” przy Szkole Podstawowej
w Nowej Słupi, Rudkach czy
Pokrzywiance. Z pomocą urzę-

du gminy wnioski złożył na te
zadania Gminny Klub Sportowy w Rudkach. Kolejnym
ważnym projektem z udziałem
Gminy Nowa Słupia będzie
złożenie wniosku na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Rozmawiała Magdalena Kwiecień

Zestawienie wykonanych dróg i będących w trakcie realizacji 2016/2017
Program dofinansowania
dróg

Liczba/długość dróg

Koszty całkowite

Dotacja

PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ
I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ
PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE
SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
W 2016 R.
FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW
ROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH – PROW

5 dróg / 1 934,50 mb

578 440,31 zł

291 620,00 zł (budżet państwa)

2 drogi / 1 255 mb

320 272,81 zł

214 749,00 zł (budżet państwa)

1 droga / 570 mb

56 580,00 zł

25 000,00 zł (budżet państwa)

3 drogi / 2 050 mb

471 526,39 zł

306 776,00 zł –(dofinansowanie
EFRROW)
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Projekt budżetu na 2017 rok
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa
Słupia z 19 listopada 2016 r. Radzie Gminy został przedstawiony Projekt Budżetu Gminy na
2017 rok. To projekt autorski Wójta uwzględniający wnioski radnych gminy, sołtysów oraz
mieszkańców gminy. Procedura prac nad projektem budżetu przewiduje również jego zmiany zgłaszane w formie wniosku przez Komisje Rady lub radnego. Wnioskodawca zmiany
zobowiązany jest jednakże wskazać źródło finansowania wydatku, w sytuacji gdy proponowane jest wprowadzenie nowego wydatku lub
zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu. Na każdą zmianę powodującą
zwiększenie deficytu musi wyrazić zgodę każdorazowo wójt gminy.
Zadania inwestycyjne
roczne - 2017
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów
- Dębno na odcinku ok 590 m.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
drogi powiatowej nr 0639T
wraz z poszerzeniem jezdni
i budową chodnika w msc.
Jeleniów km od 0+000 do
2+520.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0632T w msc. Włochy.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
drogi powiatowej o nr 0634T
wraz z poszerzeniem jezdni
i budową chodnika w msc.
Stara Słupia km od 2+675 do
3+890.
5. Przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu
rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”
6. Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach.
7. Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę targowicy
w Rudkach.
8. Budowa ogrodzenia wokół
remizy strażackiej OSP Stara
Słupia.
9. Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym przy
szkole w Paprocicach.
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10. Remont sal lekcyjnych i korytarza na drugim piętrze Zespołu Szkól w Rudkach.
11. Remont sal lekcyjnych oraz
pomieszczeń świetlico-jadalni
w Szkole Podstawowej w Starej Słupi.
12. Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej
w Mirocicach.
13. Wymiana stolarki okiennej,
oraz naprawa schodów szkoły
podstawowej w Pokrzywiance.
14. Adaptacja pomieszczeń
budynku SP w Nowej Słupi na
potrzeby przedszkola.
15. Wymiana dwóch bram
ogrodzeniowych przy Szkole
podstawowej w Jeleniowie.
16. Zakup autobusu szkolnego.
Wieloletnie przedsięwzięcia,
na które wydatki planowane
są do poniesienia
w 2017 roku
1. Realizacja projektu „Idź dalej
i prowadź swoją drużynę przez
Europę” - projekt partnerski
ERASMUS+ (2015-2018).
2. Realizacja projektu „Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo
materialne i niematerialne”
(2016-2018).
3. Rozbudowa sieci kanaliza-

cji sanitarnej w aglomeracji
Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji
projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi
oraz wymiana i uzupełnienie
sieci wodociągowej w Gminie
Nowa Słupia (2016-2022).
4. Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnią ścieków dla
msc. Jeziorko i Dębno (20162022).
5. Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnią ścieków dla
msc. Paprocice i Bartoszowiny
(2016-2022).
6. Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz
uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Budowa
północnej obwodnicy Nowej
Słupi w ciągu DW 751” (20162017).
7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na
odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce
Milanowskiej (2016-2017)
8. Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji
środowiskowej i pozwoleń
wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania
pt. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km
20+400,00 do km 52+650,00
(2016-2017).
9. Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę drogi
gminnej publicznej dla potrzeb Dymarek - długość ok.
900 m w miejscowości Nowa
Słupia (2016-2017).
10. Opracowanie projektu
i budowa
ul. Ogrodowej
w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2018).

11. Zmiana nawierzchni dróg
gminnych w msc. Dębno
(przysiółek Siedliszki dz. nr 232
i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5
i 172/1, obręb 4) oraz w msc.
Sosnówka (przysiółek Łąki dz.
nr 429 obręb 16) Gmina Nowa
Słupia (2016-2017).
12.
Rewitalizacja
Gminy
Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności
przestrzeni publicznej w tym
przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej
Słupi (2016-2022).
13. Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki
w Nowej Słupi - rozbudowa
Centrum Kulturowo - Archeologicznego (2016-2020).
14. Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów
publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór
Świętokrzyskich (2016-2020).
15. Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2019).
16. Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w msc. Stara
Słupia (2016-2017).
17. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strażnicy w Sosnówce (2016-2018)
18. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie
odwodnienia budynku szkoły
w Paprocicach (2016-2018).
19. Modernizacja i dobudowa
oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2019)
20. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2018)
21. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej
w msc. Bartoszowiny (20162019).
22. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej
w msc. Włochy (2016-2019).
23. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla
gimbusa przy Zespole Szkół
w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej
przy Zespole Szkół w Rudkach
(2016-2019).
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Jubileusz 15 lat Stowarzyszenia
na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Paprocicach
W niedzielę 20 listopada w kaplicy p.w. św.
brata Alberta w Paprocicach, obchodziliśmy
Jubileusz 15 lat działalności Stowarzyszenia
na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Paprocicach.
Wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele: Gminy
Nowa Słupia w osobie z-cy
wójta Włodzimierza Zaręby,
przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Kozłowskiego
z radnymi gminy oraz sołtys
Paprocic. Powiat Kielecki reprezentował Marek Partyka.
Z Gminy Łagów byli obecni:
skarbnik gminy Małgorzata
Sitarz z radnymi gminy wraz
sołtysem Zamkowej Woli.
Przed mszą św. Prezes Stowarzyszenia Grażyna Czechowska przedstawiła rys 15
lat działalności Stowarzyszenia. Mówiła: „Jubileusz jest
niezwykłym świętem i wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznacza
nowe cele i zadania, skłania
także do refleksji, wspomnień
i przemyśleń. (...) Szkoła jest
również inicjatorem i organizatorem wycieczek (Kraków,
Warszawa, Kielce, Nowa Dęba
i itp), imprez okolicznościowych, akademii z okazji świąt
i uroczystości państwowych,

kościelnych i szkolnych dla
społeczności lokalnej. Można
powiedzieć, że celem wychowania młodego pokolenia w
naszych szkołach jest przekazanie dewizy „Bóg, Honor i
Ojczyzna”.
Pani prezes podczas swojego wystąpienia, odniosła się
nie tylko do 15 lat Stowarzyszenia, ale przypomniała nam
początki szkoły na naszej ziemi, jak również osoby, o których nie można zapomnieć.
W ślad za historią ukazał się
naszym uszom i oczom poczet
ludzi, którzy kontynuują dobre
dzieło jakim jest to Stowarzyszenie.
Usłyszeliśmy wiele ciepłych
słów w kierunku Władz Samorządowych: Gminy Nowa Słupia i Łagów, oraz Marka Witkowskiego – poprzedniego
prezesa Stowarzyszenia; Dyrektor Lidii Kopyckiej, nauczycieli
i pracowników obsługi, duszpasterzy, sołtysów, dyrektorów
placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych, służby
zdrowia, banku i innych działa-

 Lidia Kopycka z dumą prezentuje grawerton z gratulacjami

jących na terenie naszych gmin
oraz dzieci i młodzieży. Nie zabrakło również słów wdzięczności do wszystkich mieszkańców wsi Paprocic, Zamkowej
Woli i Wiśniowej.
Po wysłuchaniu historii naszej małej ojczyzny zapragnęliśmy połączyć naszą historię
z Ofiarą naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Pod przewodnictwem ks. Adama rozpoczęliśmy uroczystą celebrację Mszy
św., którą pragnęliśmy objąć
całe Stowarzyszenie, Gminę
Nowa Słupia, Łagów, Powiat
oraz nasze serca i to co w nich
jest. Chcemy w tych naszych
sercach dostrzec to co widzi
Jezus, czyli miłość, ponieważ
ona łączy, jednoczy podziały.
O tej miłości przypomniała
nam młodzież Zespołu Szkół

w Paprocicach przedstawiając
drogę jaką Polska przeszła po
utracie wolności aż do jej odzyskania.
Miłość do Ojczyzny sprawiła, że Polacy nie zrezygnowali
z Niej. Błąkali się po świecie,
aby po 123 latach powrócić
na swoje miejsce. Tu jest moje
miejsce!
Dziękujemy wszystkim za
wspólne świętowanie. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom powiatu, gmin
i sołectw za słowa do nas
skierowane, które jak mamy
nadzieję, jeszcze bardziej nas
zmotywują do dalszej i owocnej pracy na rzecz ekorozwoju
naszych sołectw, gmin, powiatu, województwa i Ojczyzny.
Ks. Adam Motyka

Sukces zawodniczki z Nowej Słupi na dalekich Bałkanach
W dniach 26 - 27 listopada 2016 r. na Bałkany do Bośni i Hercegowiny do miejscowości
Banja Luka zjechało ponad 300 zawodników,
aby rywalizować podczas Mistrzostw Europy
w Sztukach Walki, którego organizatorem był
IMAF EUROPA.
Na Mistrzostwach Europy w różnych konkurencjach zmagali się zawodnicy z takich krajów jak: Rosja, Szwecja, Chorwacja,
Bośnia i Hercegowina, Serbia i Polska.
W składzie Polskiej kadry na Mistrzostwa znalazła się senpai
Maja Sala zawodniczka z Sekcji DOJO MAJO z Nowej Słupi prowadzonej przez sensei Mariusza Dąbka.
Po srebrnym medalu przywiezionym z Mistrzostw Polski ze
Złotoryi w czerwcu br. tym razem sięgnęła po brazowy medal
Mistrzostw Europy zajmując trzecie w konkurencji Kata Kobudo.

 Maja Sala godnie reprezentowała Polskę i Gminę Nowa Słupia (brązowy medal)

Niespełna 12 – letnia Maja Sala jest uczennicą VI klasy Szkoły Podstawowej w Rudkach. Od półtora roku trenuje Kobudo
pod okiem sensei Mariusza Dąbka.
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Jubileusz KGW Modrzewianki
Kolejny zespół ludowy, działający na terenie
gminy Nowa Słupia świętował swój jubileusz.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach w
sobotnie popołudnie 5-lecie istnienia obchodził zespół „Modrzewianki”.
Na uroczystości przybyło
wielu znamienitych gości nie
tylko z terenu gminy. Udział w
imprezie wzięli także przedstawiciele władz samorządowych
na czele z wójtem Andrzejem Gąsiorem, będącym nota
bene członkiem zespołu „Modrzewianki”, przewodniczącym
Rady Gminy - Sylwestrem
Kozłowskim wraz z radnymi.
Natomiast władze powiatowe
reprezentowali radni - Danuta
Żebrowska i Marek Partyka.
Na uroczystościach jubileuszowych nie mogło również zabraknąć innych zespołów śpiewaczych oraz kół
gospodyń z terenu gminy
Nowa Słupia. Do Rudek przybyli przedstawiciele zespołów Chełmowianki, Wesołe
Kumoszki, KGW Mirocice, KGW
Baszowice, KGW Stara Słupia
oraz Świętokrzyskie Diabliki by
wspólnie z Modrzewiankami
celebrować obchody 5-lecia
istnienia zespołu. Gościem specjalnym sobotnich uroczystości
był zespół „Sołtyski” z sąsiedniej
gminy Pawłów, który swym żywiołowym występem porwał
publiczność do tańca.
Na początku jubilatki witając zebranych gości przedstawiły 5-letnią historię zespołu,
zaprezentowały krótki program
artystyczny, obrazujący jego
umiejętności wokalne. Kolejnym podniosłym momentem
uroczystości jubileuszowych
były podziękowania i życzenia.
Przewodnicząca KGW Modrzewianki – Anna Chamera

chcąc wyróżnić osoby i instytucje wspierające działalność
zespołu wręczyła odpowiednie
podziękowania. W gronie zasłużonych dla działalności koła
znaleźli się: Andrzej Gąsior za
wieloletnie akompaniowanie
Modrzewiankom, Jan i Grażyna Rybka, którzy sponsorowali zakup strojów ludowych
dla zespołu, a także Stanisław
Majcher, będący autorem wielu tekstów piosenek wykonywanych przez koło.
Gorące słowa podziękowania popłynęły również w
stronę Dyrekcji i pracowników
Centrum Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich, którzy wielokrotnie wspierali członków
zespołu podczas jego 5-letniej
działalności na scenie. Członkowie KGW Modrzewianki
podziękowali również Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance, która udostępnia
budynek szkoły jako miejsce
spotkań dla zespołu.
Po zakończeniu prezentacji
artystycznej
przygotowanej
przez jubilatki przyszedł czas
na życzenia, kwiaty i prezenty. A było ich nie mało. Władze
gminy podarowały Modrzewiankom okolicznościowy grawerton, który w imieniu wójta
wręczył jubilatkom radny - Robert Klefas. Tymczasem Rada
Gminy reprezentowana przez
przewodniczącego Sylwestra
Kozłowskiego i radną z Rudek
– Grażynę Wojtachnia przekazała zespołowi drobny upominek oraz piękny bukiet kwia-

 Pięknie zaprezentował się w nowych strojach zespoł Modrzewianki

 Wójt Andrzej Gąsior pogratulował Modrzewiankom wspaniałego Jubileuszu

tów. Podczas składania życzeń
władze gminne nie omieszkały
podziękować za zaangażowanie zespołu w promocję gminy
na imprezach powiatowych i
wojewódzkich. Również dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich – Piotr Sepioło zabierając głos dziękował
Modrzewiankom za kultywowanie tradycji ludowych regionu. Podkreślał, iż w ciągu pięciu
lat zespół zrobił ogromne postępy jeśli chodzi o prezentację
na scenie zarówno pod względem wokalnym jak i ogólny
wyraz artystyczny. Do tych
gratulacji i życzeń dołączyli się
także pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Rudkach –
Izabela Pańtak i Agata Sałata.
Miłe słowa w stronę jubilatek
popłynęły również od Stanisława Majchra, który kilka lat

współpracuje z zespołem tworząc teksty piosenek. Podkreślał on ,iż jest pod wrażeniem
umiejętności zespołu i jego potencjału wokalnego.
Upominki i kwiaty oraz
piękne życzenia i gratulacje
przygotowali Modrzewiankom
członkowie zaproszonych na
uroczystości zespołów Chełmowianki, Sołtyski, Wesołe
Kumoszki KGW Mirocice, KGW
Baszowice oraz KGW Stara
Słupia. Miłym prezentem były
także występy artystyczne zaproszonych zespołów.
Na zakończenie części
oficjalnej uroczystości jubileuszowych wszyscy uczestnicy
imprezy zostali poczęstowani kawałkiem urodzinowego
tortu, a następnie udali się na
wspólne biesiadowanie przy
stole.

Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi „NOVUM już działa
W dniu 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kielcach zarejestrował w Nowej Słupi pod nr KRS 0000645043 Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi „NOVUM”.
Stowarzyszenie zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim w dniu 9 października br., a jego założycielami byli: Grzegorz KARBOWNICZEK, Paulina LECH, Małgorzata MIZERA, Paulina
PAWLIK, Marzena DĄBEK, Aneta NOWAK, Renata SALA, Monika GAŁKA oraz Mariusz DĄBEK. Cele jakie stawia sobie Stowarzyszenie to min.: promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także
sportu amatorskiego; propagowanie turystyki i krajoznawstwa w regionie województwa świętokrzyskiego; propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu; prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; współdziałanie z organizacjami i instytucjami samorządowymi i rządowymi w zakresie promocji sportu, turystyki i
kultury; popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa.
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„Nowa Słupia, moje miejsce, mój świat”
Do pięknej krainy, miejsca radości i wytchnienia, miejsca do którego się zawsze powraca,
przenieśli nas uczniowie, którzy wzięli udział
w konkursie literackim, „Nowa Słupia, moje
miejsce, mój świat”.
W ciepłe wrześniowe popołudnie 11 września 2016 r.
o godz. 17:00 w Domu Kultury
w Rudkach, na wieczorku poetyckim członkowie Amatorskiego Teatru „Święty spokój” Tomasz Andzela, Alina Cieśla,
Artur Gąsior, Piotr Sepioło,
Alicja Sala, Patrycja Mazur,
Agnieszka
Lewandowska,
Magdalena Gąsior, Barbara
Kowalska, Agata Sałata wraz
z przyjaciółmi Adrianem Folwarskim, Ewą Kowalską oraz
Markiem Partyką w niezwykle
emocjonalny sposób zaprezentowali prace konkursowe.
A te niebywałe emocje, radość i wzruszenie, można było
odnaleźć w słowach napisanych
przez uczestników konkursu:
Aleksandrę Kwiatek, Gabrielę
Krowińską, Błażeja Cieślika,

Martę Kwiatek, Darię Piętowską, Katarzynę Wasik, Izabelę
Danielską, Wiktorię Kończak,
Klaudię Jęczmień, Igora Salę,
Piotra Dudzica, Aleksandrę
Gąsior, Weronikę Chlewicką.
Konkurs został zorganizowany z okazji ustanowienia
roku 2016 rokiem obchodów
jubileuszu 750- lecia lokacji
Nowej Słupi. Organizatorem
konkursu było Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
w Nowej Słupi. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt
Gminy Nowa Słupia.
Jury w składzie Beata Kępińska, Stanisław Majcher
oraz Lidia Wojciechowska
przyznało wszystkim uczniom
wyróżnienia a trójkę z nich Izabelę Danielską, Błażeja Cieślika oraz Igora Salę wyróżnili

 Przy okazji konkursu powstały piękne prace litarackie o Nowej Słupi. Izabela Danielska odbiera nagrodę za jedno z I miejsc.

w sposób szczególny przyznając I miejsce.
Wszystkim uczestnikom
Wójt Gminy Andrzej Gąsior
oraz zastępca Wójta Włodzimierz Zaręba wręczyli pamiątkowe listy gratulacyjne
oraz nagrody książkowe. Zwycięzcy odebrali tablety.
Na koniec duchowej uczty
Beata Kępińska zaprezentowała kilka swoich autorskich
wierszy. Całość umiliła wystawa fotograficzna „Nowa Słupia
dawniej i dziś” przygotowana
przez Towarzystwo Przyjaciół

Nowej Słupi.
W mieniu Wójta Gminy
oraz organizatorów składamy
ogromne podziękowania nauczycielom, dyrektorom, rodzicom za przygotowanie uczniów
do konkursu.
A laureatom przypominamy
słowa amerykańskiej powieściopisarki, laureatki literackiej
nagrody Nobla Toni Morrison
– „Jeśli istnieje książka, którą
bardzo chciałbyś przeczytać, ale
nie została jeszcze napisana, to
musisz napisać ją sam”.

Sakiewka Zbója Madeja rozdana
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Rudkach przystąpiło po raz trzeci do programu stypendialnego „Sakiewka Zbója Madeja. W roku 2016/2017 pięciu uczniów otrzymywać
będzie pomoc finansową. Stypendia są formą nagrody za ich wzorową naukę i zaangażowanie społeczne.
Na posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r. komisja stypendialna dokonała oceny wniosków stypendialnych w ramach funduszu „Sakiewka Zbója Madeja”.
Komisja dysponowała kwotą w wysokości 6.000 zł.
Oto lista stypendystów „Sakiewki Zbója Madeja” w roku 2016/2017: Michał Kozłowski, Aleksandra
Ocios, Mateusz Gawlik, Maja Gąsior, Kinga Kałuża.
Twórcami programu stypendialnego są: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów, Fundacja im.
 Pięcioro uczniów z ZS w Rudkach otrzymało stypedium
Stefana Batorego, The Quo Vadis- Gavell Family Foundation, Równe Szanse. Koordynatorem programu jest Robert Klefas.
Stypendia zostały wręczone w dniu 13 października 2016 r. na uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Rudkach.

Kolejna udana akacja Krwiodawców
W dniu 6 listopada na Świetlicy Wiejskiej w Nowej Słupi odbyła kolejna zbiorowa akcja
oddawania krwi organizowana przez członków Klubu nr 555.

 W 2016 roku udało się pobrać prawie 37 litrów krwi.

26 osób podzieliło się cennym darem jakim jest krew. Na akcji pojawiły się całe rodziny co budzi ogromny podziw
i szacunek, a rodzicom w oddawaniu krwi towarzyszyły dzieci – być może przyszłość krwiodawstwa. Popłynęło 11,70 l. tego cennego płynu. Wszyscy przybywający na Świetlicę mogli skosztować ciasta upieczonego przez
krwiodawców dla krwiodawców oraz napić się czegoś gorącego. W sumie w trzech akcjach w 2016 krwiodawcy
z Gminy Nowa Słupia oddali 36,90 l. Dziękujemy wszystkim którzy wykazują bezinteresowną chęć pomagania
innym w ten najprostszy z możliwych sposobów. Dziękujemy również członkom ekipy wyjazdowej z RCKiK Kielce
którzy są z nami. Kolejna Akcja już 5 lutego. Zapraszamy.
Klub HDK 555 w Nowej Słupi
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Sesja o powstaniu styczniowym
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Nowej
Słupi, przy wsparciu Urzędu Gminy, Centrum
Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz Starostwa Powiatowego w Kielcach zorganizowano
sesję popularnonaukową poświęconą wydarzeniom związanym z powstaniem styczniowym.
Sesja rozpoczęła się od
podsumowania
działalności
Towarzystwa w ciągu mijającego roku, której dokonał prezes
Marek Partyka. Wielokrotnie w
swej wypowiedzi podkreślał on
ogromny dorobek Towarzystwa,
działającego od ponad trzydziestu lat. Marek Partyka w swoim
podsumowaniu nie omieszkał
wspomnieć o wielkim wkładzie
w pracę Towarzystwa Leonarda Zyzmana, którego pozycje
książkowe często stanowiły
kwintesencję dorobku organizacji promującej Nową Słupię.
Również sobotnia sesja poniekąd była zasługą tego wielkiego
społecznika i regionalisty, który
odszedł od nas przed prawie
dwoma laty ale pozostawił po
sobie wiele książek i opracowań
naukowych , które niejednokrotnie są motywem przewodnim
działalności Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi i nie tylko. Tak
też się stało 15 października. To
właśnie opracowania naukowe
przygotowane niegdyś przez
Leonarda Zyzmana były kanwą
sesji popularnonaukowej poświęconej powstaniu styczniowemu. Przez ponad trzy godziny w świetlicy środowiskowej
w Nowej Słupi pasjonaci historii
mogli wysłuchać prelekcji i wykładów poświęconych tematyce zrywu powstańczego z 1863
roku.

 Pomysłodawcą sesji był Marek Partyka
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Wykłady przygotowane na
podstawie wiarygodnych źródeł
historycznych w sposób niezwykle prosty i przejrzysty miały
zobrazować wkład duchowieństwa, chłopów, mieszczaństwa
oraz kobiet w działania narodowowyzwoleńcze z roku 1863.
Wykłady te zostały przygotowane przez historyków, regionalistów, a także członków Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi.
W specjalną, podniosłą
atmosferę uczestników sesji
wprowadziła grupa młodzieży
z Zespołu Szkół w Nowej Słupi
pod opieką Jacka Góry, która
wykonała kilka najbardziej popularnych pieśni patriotycznych
związanych z okresem powstania styczniowego.
Wszyscy prelegenci, którzy
zabierali głos podczas sobotniej
sesji podkreślali w swych wykładach wielki wkład mieszkańców Nowej Słupi oraz okolicznych miejscowości w działania
powstańcze. Jan Kulpiński w
swoim wykładzie dotyczącym
roli chłopstwa w powstaniu
wymienił kilka nazwisk związanych z Nową Słupią i sąsiednimi
miejscowościami podkreślając,
iż najbiedniejsza warstwa społeczna angażując się w działania
zbrojne ryzykowała niejednokrotnie nawet życie swoje i swoich rodzin, chociaż nie mając odpowiedniego zaplecza w postaci

 Sesja popularnonaukowa doskonale wspisała się w obchody 750-lecia Nowej Słupi

uzbrojenia czy munduru ruszała
z gorącym sercem, przepełnionym miłością do ojczyzny do
walki z Moskalami.
Niezwykle interesujący i poruszający był też wykład Zbigniewa Pękali z Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej,
który w przystępny sposób
przedstawił postawę duchowieństwa wobec powstania
styczniowego. Przedstawił kilka postaci związanych z ziemią
świętokrzyską, które zapisały się
złotymi zgłoskami w historię powstania z 1863 roku. Mówił on
również o ogromnej roli Klasztoru na Świętym Krzyżu, który wielokrotnie w różnych okresach historycznych był bastionem myśli
i czynu patriotycznego. Wszystkie te informacje zobrazowane
były adekwatnymi fotografiami
co pomogło lepiej zapoznać się
z istotą poruszanego tematu.
Równie zajmujący był odczyt
dotyczący roli kobiet w powstaniu styczniowym, który został
opracowany na podstawie prac
profesora Adama Massalskiego, a odczytała go Teodora Klefas, członek Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi.
Pod koniec sesji rozstrzygnięto konkurs plastyczny zwią-

zany z powstaniem styczniowym, skierowany do uczniów
szkół gimnazjalnych z Łagowa,
Rudek i Nowej Słupi. Wszyscy
wyróżnieni uczniowie otrzymali
nagrody książkowe ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół
Nowej Słupi, Urząd Gminy oraz
Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Nie lada gratką dla uczestników sobotniej sesji był pokaz
unikatowych
dokumentów
pochodzących z czasów powstania, oryginalnych pieczęci
urzędowych, dekretów i odezw.
Natomiast dzięki rekonstrukcji
historycznej
przygotowanej
przez grupę rekonstrukcyjną ze
Zduńskiej Woli słuchacze mogli
lepiej poczuć atmosferę wydarzeń z 1863 roku. Członkowie
pokazu ubrani w stroje oddające realia epoki pokazali scenkę
sądu nad powstańcem dokonanego przez carskiego urzędnika.
Wśród uczestników sobotniej sesji byli nie tylko mieszkańcy Nowej Słupi, pasjonaci historii,
regionaliści ale także przedstawiciele władz gminy wójtowie
Andrzej Gąsior, Włodzimierz
Zaręba, radni gminy i powiatu,
nauczyciele i uczniowie.

 Doskonały wykład o Powstaniu Styczniowym wygłosil Jan Kulpiński z Krakowa
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Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej władze
samorządu gminy Nowa Słupia wraz z pracownikami Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich zorganizowały uroczyste obchody tego
święta wyrażając tym samym szacunek dla
wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty z terenu gminy.
O godz. 16 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Rudkach rozpoczął się program artystyczny
specjalnie przygotowany z myślą
o nauczycielach. W imieniu władz
gminnych głos zabrał wójt - Andrzej Gąsior, który w swej wypowiedzi wyraził wielki szacunek
dla pracy nauczycieli, ich poświęcenie dla kształtowania młodych
ludzi.
Doceniając ich trud włożony
w wychowanie i edukację młodego pokolenia złożył serdeczne
życzenia zdrowia, cierpliwości,
wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz satysfakcji z wyko-

nywanej misji, jaką niewątpliwie
jest praca nauczyciela. W imieniu
Rady Gminy życzenia wszystkim pedagogom złożyła radna
miejscowości Rudki - Grażyna
Wojtachnia. Składając z serca
płynące życzenia nie omieszkała
podkreślić jak trudna ale jednocześnie ogromnie ważna jest praca nauczyciela. W podobnym tonie utrzymana była wypowiedź
dyrektora Centrum Dziedzictwa
Gór Świętokrzyskich – Piotra
Sepioło, który sam będąc nauczycielem doskonale rozumie
trudy tej pracy. Przybliżył on pokrótce genezę powstania święta

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt Andrzej Gąsior złożył pracownikom oświaty życzenia

nauczyciela, które ma już ponad
dwustuletnią historię, mimo że
jego nazewnictwo ulegało kilku
modyfikacjom główna idea jest
wciąż kontynuowana. Niejako
kontynuacją wszystkich życzeń
była ceremonia wręczenia okolicznościowych
grawertonów
złożonych na ręce dyrektorów
wszystkich placówek prowadzących działalność oświatową na
terenie gminy Nowa Słupia. Ten
miły akcent był zakończeniem

Świętowali Niepodległość…
Tegoroczne obchody rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości zorganizowane
przez społeczność szkolną z Rudek odbyły się
10 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury.
Akademia przygotowana pod
opieką polonistów z ZS w RudkachEmilii Spelak i Agnieszki Cedzyńskiej w bardzo ciekawy sposób
połączyła obchody 98 rocznicy
odzyskania niepodległości ze świętem patronów szkoły - Stanisława
Staszica i Stefana Żeromskiego
oraz uroczystym ślubowaniem
pierwszoklasistów.
Uroczysty apel rozpoczął się od
wprowadzeniem pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniem hymnu
narodowego. Następnie społeczność szkolna z Rudek przedstawiła
program słowno-muzyczny „Jestem
uczniem, jestem Polakiem”, w którym wystąpili uczniowie zarówno
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Przedstawili oni sylwetki patronów
szkoły, krótką historię odzyskania
niepodległości przez Polskę. Wypowiedzi słowne przeplatane były pieśniami patriotycznymi.

W drugiej części uroczystego
apelu uczniowie klasy pierwszej
pod opieką wychowawcy – Renaty
Wojtasik złożyli ślubowanie i zostali poprzez akt pasowania włączeni w szeregi społeczności szkolnej.
Uroczystego aktu pasowania dokonała dyrektor Zespołu Szkół w Rudkach - Alina Cieśla w asyście wójta
gminy - Andrzeja Gąsiora.
Na zakończenie czwartkowej
akademii odbyła się ceremonia
wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego poświęconego
tematyce powstania styczniowego,
którego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi.
W gronie wyróżnionych znaleźli się:
Kinga Machajska, Aleksandra Zielińska, Dominika Przygoda, Wiktoria Głuszek, Aleksandra Ocios,
Łukasz Życiński, Michał Kozłowski
i Rafał Binkowski. Wszyscy laureaci
otrzymali nagrody książkowe.

Nie był to jednak jedyny konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas czwartkowych uroczystości Rudkach. Władze gminy
na czele z wójtem – Andrzejem
Gąsiorem przybyłe na uroczystości wręczyły nagrody laureatom
konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej organizowanego
przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. W konkursie wzięli
udział uczniowie z 4 szkół z terenu
gminy Nowa Słupia. Rywalizowali
w trzech kategoriach wiekowych.
Komisja konkursowa oceniała prace uczniów klas 0-3, 4-6 oraz gimnazjum. Wójt Andrzej Gąsior podsumowując konkurs podkreślił, iż
zgłoszone prace były niezwykle interesujące i pomysłowe, ale również
pouczające. Komisja z pewnością
miała trudny wybór, gdyż uczestnicy wykazali się inwencję twórczą
i dojrzałością w rozumieniu tematu segregacji odpadów i ochrony
środowiska. W pierwszej kategorii
wiekowej , w której oceniano prace
uczniów klas 0-3 bezkonkurencyjni
okazali się wychowankowie Szkoły
Podstawowej w Jeziorku. Pierwsze
miejsce zajęła praca Zofii Treska

części oficjalnej uroczystości.
Po nim nastąpiła równie urocza
część artystyczna. O wesołą atmosferę na sali odpowiednio
zadbali muzycy z kapeli folkowej
„Jędrusie” porywając swym graniem publiczność do tańca. Odpowiedniego wyrazu całej uroczystości nadały także dekoracje,
o które zadbała Izabela Pańtak,
natomiast obsługą techniczną od
strony muzycznej zajął się Wojciech Janus.
z klasy II, drugą lokatę zdobył Mateusz Kupisz z klasy I, zaś trzecia
była Amelia Dekiel z 0.
Druga kategoria wiekowa dla
uczniów klas 4-6 również pomyślnie zakończyła się dla uczniów ze
szkoły w Jeziorku, których prace
uzyskały odpowiednio I i III miejsce.
Druga lokata przypadła uczennicy
Szkoły Podstawowej z Nowej Słupi - Oliwii Jaworskiej. Jeśli chodzi
o uczniów gimnazjum najlepiej
w konkursie o tematyce ekologicznej wypadła Maja Gąsior z Rudek,
równie wysoko komisja oceniła
prace Jakuba Miśkiewicza i Katarzyny Zielonki. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody
w postaci rowerów i sprzętu elektronicznego. W imieniu organizatorów nagrody wręczył wójt Andrzej
Gąsior w asyście sołtysa Rudek
Grzegorza Marczewskiego oraz
radnych tej miejscowości Grażyny
Wojtachnia i Łukasza Nowaka.
Na zakończenie uroczystości
władze gminy na ręce dyrektor Aliny Cieśli podziękowały całej społeczności szkolnej za przygotowanie pięknej akademii promującej
tradycje patriotyczne, które z kolei
mają ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej młodego pokolenia.
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Matematycznie uzdolnieni otrzymali stypendia
Dwoje uczniów Zespołu Szkół w Nowej Słupi
- Antoni Bolewski - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego i Emilia Moczoń - uczennica kl. III b
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. bł. ks. Bronisława Markiewicza otrzymało stypendium
z programu stypendialnego Fundacji mBanku
„Mistrzowie matematyki”- 2016. Partnerem
Programu jest Lokalna grupa Działania „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Łagów.”
Celem programu jest
wsparcie
utalentowanych
matematycznie
uczniów
gimnazjum i klas V i VI szkoły
podstawowej z terenu gmin:
Baćkowice, Brody, Iwaniska,
Łagów, Nowa Słupia, Pawłów
i Waśniów.
Uczniowie uzyskali przez
ostatnie dwa lata bardzo wysokie wyniki w nauce, a z matematyki - oceny celujące. Wzorowo spełniają swoje obowiązki,
osiągają sukcesy w nauce, biorą udział w licznie organizowanych konkursach i zajmują
wysokie miejsca. Chętnie angażują się w życie klasy i szkoły,
włączają się czynnie w prowadzone różnego rodzaju akcje.

Emila
„Moim największym zainteresowaniem są przedmioty
matematyczno-przyrodnicze.
Od najmłodszych lat zawsze
lubiłam matematykę i łatwo
pochłaniałam jej ogólne zasady. Na lekcjach podejmuję się wykonywania ćwiczeń
o większym stopniu trudności,
natomiast w domu rozwiązuję
ponadprogramowe zestawy
zadań matematyczno-fizycznych. Chętnie uczestniczę
w konkursach oferowanych
przez szkołę np. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” i „ Szkolny Konkurs z okazji Święta Liczby ∏”,

 Mistrzami Matematyki zostali Antoni Bolewski oraz Emilia Moczoń

Konkurs Wiedzy o Patronie
Szkoły. W
bieżącym roku
szkolnym zamierzam również
przystąpić do Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego
dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego
z matematyki, biologii i chemii. W przyszłości chciałabym
kontynuować naukę związaną z przedmiotami ścisłymi.
Moim celem jest zdobycie zawodu, którego wykonywanie
byłoby dla mnie przyjemnością i pasją. Zdobycie stypendium umożliwi mi rozwijanie
moich zainteresowań.”
Antek
„Od zawsze lubiłem matematykę, rozwiązywanie zadań
i problemów matematycz-

nych to dla mnie przyjemność.
Chętnie rozwiązuję dodatkowe zadania, biorę udział w różnych konkursach w tym także
matematycznych takich jak:
Ogólnopolski Konkurs Orzeł
Matematyczny, Międzynarodowy Konkurs “ Kangur Matematyczny” - w klasie 4 uzyskałem tu wyróżnienie, Szkolny
Konkurs z okazji Światowego
Dnia Liczby , Konkurs Szkolny
z okazji VI Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia. W tym
roku szkolnym spróbuję swoich sił w konkursie przedmiotowym z matematyki.
Mam nadzieję, że zamiłowanie do matematyki będzie
kiedyś przydatne w mojej
przyszłości. Stypendium, które otrzymałem przeznaczę na
wyjazdy i podróże”.

Pieniądze dla firm ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w budżecie lokalnej strategii rozwoju przewidziała
3,3 mln. zł na dotacje na rozwój istniejących przedsiębiorstw.
O wsparcie w wysokości do 300 tys. zł będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z gmin Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa
Słupia, Pawłów, Waśniów.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, które niezbędne są do prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwy również będzie remont, modernizacja lub
budową pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Przedsiębiorca, który otrzyma co najmniej 25 tys. zł dofinansowania zobowiązany będzie do utworzenia i utrzymania przez 3 lata
jednego miejsca pracy.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 do 30 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia w Łagowie przy ul. Rynek 26.
Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie
www.lgd-srws.pl w zakładce Nabory.
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Mieszkania chronione przydzielone
W ramach projektu „Myśląc o rodzinie” powiat
kielecki pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 150 tys. złotych, dzięki
którym udało się zaadaptować i wyremontować trzy lokale mieszkalne o powierzchni
ok. 50 m2.
Mieszkania te znajdują się
w Podzamczu, w budynku
objętym pieczą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Mieszkania
chronione są formą czasowej
pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Klucze do tych
mieszkań wręczył 23 listopada
starosta kielecki – Michał Godowski zapewniając, iż starostwo dołoży wszelkich starań
by w kolejnych latach kontynuować ten projekt pomocy
rodzinie.
W ramach tegorocznego
wsparcia nowe lokum otrzymały trzy rodziny wśród, których jest także mieszkanka
gminy Nowa Słupia, Dorota
Mazur z miejscowości Bartoszowiny, matka samotnie
wychowująca czwórkę dzieci
w wieku szkolnym, dwóch synów i dwie córki. Podczas ceremonii wręczenia kluczy do
mieszkania pani Dorota nie
kryła wzruszenia. Podkreślała,
iż z całą pewnością w takich
warunkach znacznie lepiej
będzie się żyło jej rodzinie
zwłaszcza, że oprócz mieszkania wyposażonego w kuchnię

i łazienkę rodziny otrzymujące lokale chronione objęte są
również opieką pedagoga, logopedy. Mogą także liczyć na
porady prawne oraz wsparcie
terapeutów ds. uzależnień.
Takie kompleksowe wsparcie z całą pewnością pomoże
rodzinom, które znalazły się
na życiowym zakręcie, oby
było go jak najwięcej, gdyż
potrzebujących jest jeszcze
wielu. Na sukces pomyślności projektu złożyło się jednak wiele czynników, przede
wszystkim dobra współpraca
pomiędzy władzami samorządu lokalnego oraz pracownikami Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kielcach
i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które najlepiej
powinny znać potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie
wymienione instytucje jak widać stanęły na wysokości zadania i udało im się wspólnie
stworzyć piękną inicjatywę,
która miejmy nadzieje będzie
w przyszłości kontynuowana.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
uczestniczy w projekcie „My-

 Wójt Andrzej Gąsior przekazuje Pani Dorocie prezent na nowe mieszkanie

 Uroczystość wręczenia mieszkań

śląc o rodzinie” od początku
jego trwania. Udział mieszkanki Bartoszowin w projekcie
zgłosiła asystent rodziny - Ewelina Fijas, pracownik GOPS
w porozumieniu z Małgorzatą
Jasiak – starszym specjalistą
pracy socjalnej. Do tej pory
pani Dorota Mazur mieszkała
u rodziny, w jednym pokoju.
Warunki trzeba przyznać jak na
obecne standardy dość trudne. Mieszkanie chronione jakie
przyznano pani Dorocie w ramach projektu pozwoli wreszcie samodzielnie stanąć na

nogi, zwłaszcza że może liczyć
na fachowe wsparcie pracowników socjalnych, pracujących
przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Kielcach,
a także pracowników z ośrodka
pomocy w Nowej Słupi.
Władze gminy reprezentowane przez wójta Andrzeja Gąsiora dziękując organizatorom
projektu za zakwalifikowanie
do niego mieszkanki Bartoszowin wyraziły wielki szacunek dla
tej szlachetnej idei wspierania
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Paraolimpiada w ramach projektu Erasmus+ „GOAL!”
„Paraolimpiada” - to temat ostatnich działań prowadzonych od września do października w Zespole Szkół w Nowej Słupi w ramach projektu Erasmus+ „GOAL”. Uczniowie poprzez udział w proponowanych zajęciach realizowali zadania projektu, podobnie
jak ich rówieśnicy z Hiszii, Irlandii, Chorwacji, Grecji i Finlandii ucząc się przy tym otwartości i akceptacji wobec osób niepełnosprawnych, łamiąc dotychczasowe schematy myślenia. Zadania zostały poprzedzone zajęciami z pedagogiem szkolnym, na których
uczniowie poczuli, jakie trudności napotykają niepełnosprawni w życiu codziennym.
Temat działań projektowych zbiegł się w czasie z odbywającą się paraolimpiadą w Rio de Janeiro. Uczniowie oglądali transmisje
z Brazylii, na ich podstawie wybierali sportowca, śledzili jego zmagania na paraolimpiadzie i poszukiwali informacji na temat jego
kariery sportowej w różnych źródłach. Efektem zadania była prezentacja sylwetki sportowca przy użyciu narzędzi techniki cyfrowej
jak np. photo story czy prezi. Gdy paraolimpiada dobiegła końca uczniowie odpowiadali na pytania w interaktywnym quizie Kahoot. W zadaniu tym uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą na temat tego wydarzenia sportowego, ale również refleksem
i szybkością w podejmowaniu decyzji.
Szersza relacja na naszej stronie internetowej www.nowaslupia.pl
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Nie bójmy się oddać krwi!
Tymi słowami do szlachetnej idei dzielenia się
bezcennym darem jakim jest krew zachęca
mieszkańców gminy wójt Andrzej Gąsior, który nota bene dając dobry przykład włączył się
czynnie w akcję oddawania krwi, która już po
raz trzeci odbywała się w Nowej Słupi.
Inicjatorem i pomysłodawcą tego szlachetnego projektu
jest prezes Stowarzyszenia
Aktywni i Zdrowi „NOVUM” Mariusz Dąbek. Po raz pierwszy akcję zbiórki krwi przeprowadzono w maju tego roku,
jako że cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem Mariusz Dąbek postanowił we współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa w Kielcach
przeprowadzić kolejne dwie
w sierpniu i listopadzie. Łącznie
w dotychczasowych zbiórkach
wzięło udział 82 osoby. Udało się pozyskać 40 litrów krwi,
dzięki której można uratować
kilka ludzkich istnień. Akcja ta
została doceniona i należycie
nagrodzona.

Za popularyzację idei Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz zasługi na rzecz krwiodawstwa Mariusz Dąbek
otrzymał z rąk Jerzego Stalmasińskiego podziękowanie
oraz okolicznościowy puchar,
które zostały wręczone podczas uroczystej gali podsumowującej inicjatywy związane
ze zbiórką krwi, która odbyła
się 25 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Również podczas tej gali
uhonorowany został odznaką
za zasługi na rzecz krwiodawstwa Włodzimierz Zaręba
- zastępca wójta gminy Nowa
Słupia. Łącznie w swoim życiu
oddał 18 litrów tego bezcen-

 To właśnie Mariusz Dąbek zainicjował akcję oddawania krwi w gminie Nowa Słupia

 Odznakę za zasługi na rzecz krwiodawstwa otrzymał Włodzimierz Zaręba

nego leku i jak sam przyznaje na początku miał pewne
obawy ale żona, która pracuje
w służbie zdrowia skutecznie
je rozwiała. W czasie służby
w wojsku brał wielokrotnie
czynny udział w zbiórkach
krwi dlatego też, gdy dzięki
pomysłowi Mariusza Dąbka
zrodziła się inicjatywa zorganizowania w gminie takiej
zbiórki wziął w niej udział bez
żadnych obaw.
Włodzimierz Zaręba podkreśla, iż biorąc udział w tego
typu inicjatywach chce przede
wszystkim dzielić się z drugim
człowiekiem najcenniejszym
darem jakim jest bez wątpienia krew, lek którego do tej
pory nie można niczym zastąpić. Jednocześnie apeluje
do wszystkich mieszkańców
gminy by nie bali się oddawać
krwi, od strony medycznej
jest to całkowicie bezpieczny
zabieg, wykonuje go bowiem
fachowy personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

w Kielcach, ponadto każdy
uczestnik akcji przed pobraniem wypełnia specjalną ankietę o stanie zdrowia oraz
odbywa rozmowę z lekarzem.
Każdy zdrowy człowiek
spełniający określone kryteria
wiekowe i wagowe powinien
zaangażować się w te szlachetną inicjatywę. Krwi wciąż
brakuje a nigdy nie wiadomo
czy w przyszłości sami nie
znajdziemy się w potrzebie
i wówczas ktoś inny podzieli
się z nami tym cennym darem.
Skoro mamy szansę wziąć
udział w zbiórce krwi na terenie gminy oraz mamy takie
wzory do naśladowania jak
postawa angażujących się
w te akcje władz samorządowych, to nie bójmy się z tej
możliwości skorzystać. Kolejna taka okazja nadarzy się już
w lutym przyszłego roku jak
zapewnia prezes Stowarzyszenia Aktywni i Zdrowi „NOVUMMariusz Dąbek.

Rusza Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej
W dniu 16.11.2016. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyła się konferencja prasowa ZHP Chorągwi Kieleckiej, beneficjenta projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Mimo nam również poinformować, że Gmina Nowa Słupia również znalazła się w gronie podmiotów realizujących projekt.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców 41 gmin województwa świętokrzyskiego i śląskiego. Projekt zakłada przeszkolenie 4 370 osób dorosłych w
4 grupach wiekowych w ciągu 3 lat. Szkolenia dla odbiorców końcowych przeprowadzą przygotowani do tego trenerzy cyfrowi. Wsparciem technicznym realizacji zadania będzie utworzenie
41 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w gminach biorących udział w projekcie. Efekty projektu to m.in. wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną, w tym spraw urzędowych oraz wzrost umiejętności bezpośrednio związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Partnerem samorządowym w realizacji projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia w 3 grupach szkoleniowych dostosowanych do wieku kursantów od 18 do powyżej 65 lat.
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50. Dymarki Świętokrzyskie w liczbach…
W tak ważnym dla Gminy Nowa Słupia roku
2016, w którym przypadła organizacja jubileuszowych 50. Dymarek Świętokrzyskich pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tegorocznego festynu
w Nowej Słupi.
W ramach obchodu jubileuszu związanego z 50. edycją
Dymarek odbyły się następujące wydarzenia:
• Dymarkowe Biegi Górskie
• I Rajd Dymarkowy
• Plener malarsko – rzeźbiarski
• Konferencja prasowa wraz
z ogólnopolską sesją popularno – naukową pn: „Dymarki Świętokrzyskie – starożytnym dziedzictwem Gór
Świętokrzyskich”
• Festyn archeologiczny na
terenie Centrum Kulturowo
– Archeologicznego
• III Świętokrzyski Festiwal
Kultury Ludowej
• Kiermasz twórców ludowych
• Koncerty gwiazd polskiej
sceny rozrywkowej na scenie „Pod Lasem”
KOSZT TEGOROCZNYCH
DYMAREK WYNIÓSŁ PONAD
800 TYS. ZŁ.
Gmina Nowa Słupia wraz
z Centrum Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich pozyskały na
ten cel środki z wielu różnych
źródeł. Zostały przygotowane
następujące projekty, dzięki
którym Dymarki otrzymały
wsparcie:
• „Starożytne
dziedzictwo”

– u źródeł muzycznych korzeni” - wsparcie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 43 tys. zł,
• „Kampania
promocyjna
Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem
potencjału
dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego regionu” projekt współfinansowany
przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w kwocie 50 tys. zł,
• „50 Dymarki Świętokrzyskie
– starożytnym dziedzictwem Gór Świętokrzyskich”
projekt współfinansowany
przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej w kwocie 50
tys. zł,
• „Półwieku Świętokrzyskiej
Kultury Ludowej podczas
50 Dymarek Świętokrzyskich” projekt dofinansował
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 4,5
tys. zł,
• „Ogólnopolska kampania
promująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gór
Świętokrzyskich” – wsparcie
Ministra Sportu i Turystyki
w kwocie 71.150 zł.

 Dużą część kosztów udało się pokryć z biletów wstępu

Z całą pewnością nie udało
by się przygotować tak wielu
wydarzeń, które towarzyszyły
tegorocznej edycji Dymarek,
gdyby nie wsparcie finansowe
współorganizatorów:
• Adam Jarubas – Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego – 70.000 zł,
• Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski – 4.000
zł,
• Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego –
10.000 zł.
Ponadto udało się pozyskać
sponsorów:
• Zarząd Główny Polska
Grupa Energetyczna PGE –
główny sponsor – 86.100 zł
• Firma SEMAV STONES –
10.000 zł
• PGE odział Skarżysko – Kamienna – 3.690 zł
• Uzdrowisko Buskowianka
S.A – 1.000 zł oraz woda „Buskowianka”
• Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Świętokrzyskim – filia w Nowej Słupi
– 1.000 zł

• Firma Autodiag z Nowej
Słupi – 1.000 zł
Dziękujemy również innym sponsorom za wsparcie
rzeczowe:
• PKS Ostrowiec Świętokrzyski,
• Firma Bonar z Jeleniowa,
• Delikatesy Centrum „Koziołek”,
• Firma Mister Złoty Kłos,
• Piekarnia Oleńka z Sosnówki,
• WC SERWIS.
Podziękowania
kierujemy dla Lokalnej Organizacji
Turystycznej Partnerstwo
Ziemi Świętego Krzyża oraz
Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa
Świętokrzyskiego, dzięki którym udało się pozyskać środki
finansowe na promocję oraz
przygotowanie i organizację
Ogólnopolskiej Konferencji
Turystycznej.
Pozostały koszt 50. Dymarek
Świętokrzyskich został pokryty z wpływów pochodzących
z wynajmu stanowisk handlowych i gastronomicznych oraz
sprzedaży biletów wstępu.
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„Hubert” w Kole Łowieckim „Łagów”
Podczas uroczystych obchodów jubileuszu
70 – lecia Koła Łowieckiego „Łagów”, które
odbyło się 5 września 2016 roku, padło takie
stwierdzenie, że Koło to pomimo wszelkich
zawirowań, które mają miejsce wokół łowiectwa przeżywa w tej chwili prawdziwy renesans, dużo się w nim robi i dużo dobrego się
w nim dzieje, a wszystko to za sprawą aktywnego Zarządu i pracowitych myśliwych.
W miejscowości Jeleniów
w obwodzie Nr 82 w sąsiedztwie kapliczki poświęconej
Św. Hubertowi, w sąsiedztwie
leśniczówki gdzie gospodarzem jest leśniczy Tadeusz
Guz znajduje się otoczona
brzozowym młodnikiem niewielka polana, która od dawna jest ważnym miejscem
spotkań naszych myśliwych.
To tutaj pod osłoną drewnianej wiaty odbywały się zakończenia polowań, spotkania
hubertowskie, biesiady przy
ognisku. Wspomniana wiata
służyła długo, ale czas i warunki atmosferyczne sprawiły, że
z roku na rok ulegała zniszczeniu. Kol. Mariusz Lisiński, który z własnych środków i przy
udziale własnej siły roboczej
pobudował całą konstrukcję
wiaty. Kol. Maciej Aplas ufundował i ułożył posadzkę pod
nową wiatę. To głównie im zawdzięczamy dzisiejszy wygląd
hubertówki.
Hubertówka jest przestronna, zaopatrzona w stoły
i siedziska. Obok znajduje się
niewielka drewutnia. Na frontowej ścianie umieszczono
rzeźbiony napis „Koło Łowieckie Łagów wita„
Polana o której mowa,

 Koło Łowieckie „Łagów”
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nowo wybudowana hubertówka to miejsce szczególne
dla naszych myśliwych. Aby
dopełnić jej rolę postanowiono w sąsiedztwie wiaty posadowić pamiątkowy obelisk
upamiętniający
myśliwych
członków Koła, którzy odeszli
do krainy wiecznych łowów.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Łowczy Koła
Tadeusz Dutkiewicz, któremu pomysł ten zrodził się już
wiele lat temu a teraz przyszła
dogodna pora jego realizacji.
70- lecie Kołą to doskonała
okazja aby właśnie w roku jubileuszu odsłonić i poświęcić
kamienny obelisk i nową hubertówkę.
Listopad to dla każdego
myśliwego ważny miesiąc, zaczyna się sezon polowań zbiorowych. Jedna z pierwszych
zbiorówek nazywana jest hubertusem, ponieważ zwykle
odbywa się w okolicy dnia Św.
Huberta. To szczególne polowanie, a o jego oprawę warto
starannie zadbać i przygotować. Tak było i u nas.
Wczesnym rankiem myśliwi – członkowie Koła licznie stawili się na zbiórce. Po
krótkiej odprawie rozpoczęto
symboliczne
hubertowskie

łowy. Był piękny listopadowy dzień, godny zakończenia
wszystkich uroczystości związanych z obchodami jubileuszu 70 – lecia Koła. Polowanie
ma być krótkie bo na godzinę
12 przewidziano oficjalne uroczystości.
Około południa polowanie
zakończono. Wszyscy myśliwi
stanęli na uroczystej zbiórce.
Ułożono pokot – jeden dzik
i kilka kogutów bażanta. Ogłoszono Króla Polowania, którym został Dariusz Kozłowski.
Nie ma lepszego i bardziej
uroczystego momentu jak
dzień obchodów Św. Huberta,
aby nowi adepci sztuki łowieckiej złożyli ślubowanie. Słowa
ślubowania od Mirosława
Chamery, Rafała Czecha
i Kazimierza Pawłowskiego
odebrał Łowczy Koła, który
gratulując twierdził, że adept
ślubujący podczas Hubertowin będzie prawym myśliwym
i dobrym kolegą. Na tym zakończono część uroczystości
związanej bezpośrednio z polowaniem.
Głos zabrał Prezes Koła Tomasz Chamera, który powiedział m.in. „Jesteśmy połączeni wspólną kulturą, wspólnymi
obwodami łowieckimi, ale także wspólnymi wspomnieniami
i miejscami w których do tych
wspomnień i pasji się wraca.
Sekretarz Koła Wojciech
Spelak przybliżył wszystkim
zgromadzonym postać Św.
Huberta i opowiedział o tradycjach polowań hubertowskich.
Legenda o Św. Hubercie
dla ludzi spoza kręgów łowiectwa nie jest do końca znana.

Łowczy Koła Tadeusz Dutkiewicz w swoim wystąpieniu
serdecznie podziękował Mariuszowi Lisińskiemu, Maciejowi Aplasowi, Marcinowi Podsiadło oraz wszystkim
myśliwym, którzy brali czynny
udział przy budowie hubertówki i posadowieniu obelisku. Ze wzruszeniem powiedział, że jest bardzo szczęśliwy
bo spełniło się jego marzenie
o posadowieniu kamiennego
obelisku.
Uroczystego odsłonięcia
kamiennego obelisku dokonali: Łowczy Tadeusz Dutkiewicz, Mariusz Lisiński,
zaś zapalenie symbolicznego
znicza powierzono Wiesławowi Włodarczykowi. Złożono
również wiązankę kwiatów.
Poświęcenia
obelisku
i hubertówki dokonał ks. dr
Andrzej Barzycki (myśliwy –
przyjaciel naszego Koła).
Minutą ciszy oddano hołd
zmarłym myśliwym.
Następnie odbyła się biesiada myśliwska, gdzie prym
wiodły dania kuchni myśliwskiej przygotowane przez
Łowczego Tadeusza Dutkiewicza.
Poświęcenie obelisku i hubertówki to tylko jeden krok
z naszej strony w kierunku kreowania pozytywnego obrazu
rodzimego łowiectwa wśród
ludności zamieszkującej dzierżawione obwody, to jeden
z podstawowych obowiązków
Koła Łowieckiego, to jeden ze
sposobów zaistnienia w miejscowej społeczności przekonania jej do naszych działań.
Wojciech Spelak
Sekretarz Koła łowieckiego
„Łagów”
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Zimowe ciekawostki

Na stadionie przy Zespole Szkół w Rudkach
odbyły się biegi promujące zdrowy tryb życia
rozgrywane na terenie powiatu kieleckiego
w ramach akcji „ O ząbki dbamy w zawodach
biegamy”. Jest ona organizowana przez Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski we współpracy z samorządami lokalnymi powiatu kieleckiego.
Na Świętym Krzyżu zimniej…

 Bieg cieszył się dużą popularnością wśród uczniów

W piątek, 23 września, inicjatorzy akcji odwiedzili Zespół
Szkół w Rudkach, by zachęcić dzieci i młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia, którego nieodzownym elementem
jest wszelkiego rodzaju ruch. Dyrekcja Zespołu Szkół - Alina
Cieśla oraz nauczyciele wychowania fizycznego pracujący
w tej placówce - Robert Klefas i Sylwester Spelak, a także
działacze Gminnego Klubu Sportowego z Rudek na czele
z Dawidem Marcem zorganizowali zawody, w których wzięła
udział dość liczna grupa uczniów z klas 0-6 oraz spora grupka przedszkolaków. Pomimo chłodnej aury wszyscy dzielnie
rywalizowali na trasach biegowych przygotowanych pod czujnym okiem prezesa Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski”
- Jacka Wiatrowskiego.
Uczestnicy biegu zostali podzieleni na kilka grup wiekowych w dwóch kategoriach chłopcy i dziewczynki. Jako
pierwsi na trasie stanęli przedszkolacy, którzy przy dopingu
rodziców i wychowawców dobiegli na metę w bardzo dobrym
czasie. W kategorii dziewczynek prym wiodły Maja Kargul, tuż
za nią na metę wbiegły Diana Klusek oraz Zuzia Kozłowska.
Tymczasem w kategorii chłopców w wieku przedszkolnym mistrzem biegu został Oliwier Kowalski wyprzedzając Jakuba
Kowalskiego i Mateusza Dąbrowskiego.
W klasach 0-3 wśród dziewczynek najszybsza okazała się
Agata Podsiadło, a wśród chłopców Tomasz Matysek. W trzeciej grupie wiekowej piątkowego biegu w klasach 4-6 zwyciężyli Wiktoria Rak i Wiktoria Mazur. Zwieńczeniem całej imprezy był wspólny bieg organizatorów, w którym wzięli udział
przedstawiciele Zespołu Szkół, Alina Cieśla i Bożena Jop,
władze lokalnego samorządu, które reprezentował zastępca
wójta gminy Nowa Słupia - Włodzimierz Zaręba oraz Jacek
Wiatrowski ze Stowarzyszenia Biegacz Świętokrzyski.
Po zmaganiach na stadionie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami ufundowanymi przez
sponsorów w postaci szczoteczek i pasty do zębów, natomiast zwycięzcy otrzymali dodatkowo maskotki z filmu Angry Birds.

Wielu pielgrzymów bądź turystów, którzy zimą przekroczyli
progi klasztoru świętokrzyskiego zadaje sobie pytanie, jak żyją
w tych ciężkich warunkach klimatycznych tu na szczycie tej góry
jedyni jej mieszkańcy – Ojcowie Oblaci. O surowości tej góry pisano wiele. Przebywający na Świętym Krzyżu kronikarz Jan Długosz
tak wspomina swój pobyt: „W ziemi sandomierskiej w pobliżu
miasta Opatowa wznosi się Góra Kalwaria, skrzepła z prawie zawsze panującego tu zimna i otoczona częstymi mgłami, deszczami i śniegami, mając w wielu miejscach pieniące się źródła”.
Tak o zimowej aurze pisze Ojciec Jerzy Sikorski, OMI – Św.
Krzyż:
„Przetrwałem te zimne miesiące
Dzięki roboczym ocieplaczom
Nakładanym skrzętnie od rana
Przez wszystkich mieszkańców opactwa
Strzegącego świętokrzyskiej świętości.(…)”
O pogodzie na ludowo …
Święta Bożego Narodzenia to okres najbogatszy w wierzenia
i legendy. Każdej gospodyni po przygotowaniach wigilijnych zostawały produkty spożywcze, które później można było wykorzystać, aby... przekonać się, jaka będzie pogoda w poszczególnych
miesiącach nadchodzącego roku. I tak, na okienkach układano
w szeregu dwanaście łupin od cebuli napełnionych solą. Sprawdzano rano. Jeżeli sól była sucha, to groziła posucha, jeżeli wilgotna – będzie padać. Mimo, że sól we wszystkich łupinach powinna
być tak samo wilgotna, to czasami niektóre grudki były suche.
Zima z dziennika pogody.
- Od 34 lat obserwuję pogodę, codziennie zapisuję jej zjawiska meteorologiczne dla Nowej Słupi. Jak pokazuje wykres pogody, Świętom Bożego Narodzenia rzadko towarzyszą bardzo
niskie temperatury. Dodatnie amplitudy temperatur w ostatnim
czasie mogą faktycznie zastanawiać czy to efekt ocieplenia?
Osobiście uważam, że to tylko cykliczność w przyrodzie, czyli
nic nadzwyczajnego. Być może już w tym roku odwróci się tendencja i poczujemy prawdziwą zimę – zapowiada Henryk Trepka. - Na zmiany klimatyczne czeka cała przyroda. Jeśli nie będzie
dużych opadów śniegu i deszczu, czwarty rok z rzędu będziemy
znosić skutki suszy glebowej i hydrologicznej.
W ciągu ostatnich 34 lat na Boże Narodzenie śnieg padał zaledwie 16 razy. Najniższe temperatury w gminie Nowa Słupia zanotowano w latach :1929 rok - 370C, 1939 rok - 330C, 1962 rok
- 340C, 1987 rok - 340C, 1991 rok - 230C, 1996 rok - 240C, 2003
rok - 250C, 2006 rok - 340C, 2009 rok - 320C.
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„Maleńka Miłość w żłobie śpi…”
Kiedy nastaje dzień Bożego Narodzenia i wpatrujemy się w betlejemski żłóbek, nie możemy
nadziwić się, że wszechmogący Bóg stał się
niemowlęciem owiniętym w pieluszki. Nie możemy pojąć, że Pan nieba i ziemi stał się kimś
tak zupełnie bezradnym. To skrajne ubóstwo
scenerii narodzenia nie było przypadkowe.
Także w dorosłym życiu Syn Boży nie miał dachu nad głową, a umierał na krzyżu pozbawiony dosłownie wszystkiego. Przez to ogołocenie Jezus chciał nam coś ważnego powiedzieć.
To mianowicie, że przyszedł dać nam samego siebie i chce, byśmy i my oddali
się Jemu. Są ludzie, którzy
oddają Bogu paciorki, przestane msze święte, zaliczone
nabożeństwa, wiele innych
rzeczy, ale nie dają siebie. Jak
wiele może znaczyć dar osoby, mogą powiedzieć rodzice dopiero co narodzonych
dzieci. Jakim wielkim absurdem byłoby postawienie im
pytania: co wam daje wasze
dziecko? Jakie korzyści macie
z tego niemowlęcia? Patrząc
z zewnątrz, takie dziecko
to wielki kłopot. Trzeba być
cały czas przy nim, wstawać
w nocy, wydawać pieniądze
na pieluszki. Żadnych korzyści
i wiele wyrzeczeń. A jednak
dla rodziców jest ono najcenniejszym skarbem, dla którego poświęciliby wszystko.
Bóg także przyszedł do
nas jako Niemowlę, by od razu
powiedzieć to, co najważniejsze: „Ja nie rozwiążę waszych problemów, ale dam

wam coś, co będzie dla was
najcenniejsze, dam wam
samego siebie. To zmieni
wasze życie, jak narodzenie
dziecka zmienia życie matki i ojca. Bóg pragnie jednego – dać nam siebie samego.
Zostawił Siebie w Eucharystii,
w Słowie Bożym. On powiedział, że jest Życiem. Może
nam dzisiaj właśnie tego brakuje – po prostu brakuje nam
pełni życia. Może ktoś być
człowiekiem dynamicznym,
bogatym, uśmiechniętym, ale
kiedy nie ma w nim żywego
Jezusa, pozostaje martwy.
Jest w nim tylko życie doczesne. I ludzie to czują, że ich
codzienność to niekiedy wegetacja. Dlatego wokół nich
tyle gonitwy, technicznych
nowinek, kanałów telewizyjnych. Dlaczego ludzie tego
potrzebują? Bo to daje im namiastkę życia. To ich na chwilę
podrywa, ale potem przestaje
działać.
Boże Narodzenie! Daleko odrzućmy od siebie

powiedzenie: święta, święta
i po świętach. Nie, u tych, co
żyją w stajence swoich domów, w dobroci i pokorze,
święta nie kończą się nigdy.
Nawet wtedy, gdy przychodzą trudne dni. Zanim zasiądziemy do stołów, zaczniemy
oglądać świąteczne programy, zadajmy sobie pytanie:
czy przyjmę do siebie Jezusa
– nowe życie? - najuboższe-

go z ludzi i Wszechmogącego Boga. Czy przyjmę Jego
przesłanie: „nie dam ci nic
ze skarbów tego świata, ale
dam ci Siebie, swoją Miłość.
Będę z tobą w zdrowiu i chorobie, gdy ci będzie łatwo
i ciężko, gdy będziesz miał
przyjaciół i gdy będziesz
sam, będę z Tobą w tym życiu i w przyszłym”.

Wszystkim ludziom dobrej woli życzymy spokojnych,
pełnych radości, pokoju i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia.

Przeżywajmy je razem, w rodzinach, w naszych domach.
Pamiętajmy o sobie w modlitwie i dzielmy się miłością,
bo ona wymaga jednego – zauważyć tych, którzy jej potrzebują.
„Nic miłości nie pokona, trwamy tylko dla niej, bo mocniejsza jest niż śmierć”
Duszpasterze parafii w Nowej Słupi
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