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ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY
WIELE ZROBIONO, A TO DOPIERO POCZĄTEK
Końcówka roku sprzyja podsumowaniom i planowaniu przyszłości. O tym co udało się zrobić w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy oraz o założeniach władz gminy na 2018 rok rozmawiamy
z Andrzejem Gąsiorem wójtem Nowej Słupi.
Jak Pan ocenia mijający
rok, co się Panu udało zrobić
dla gminy i jej mieszkańców
w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy?
- W mojej ocenie ten rok był
trudny, ale mimo to udało się wiele zrobić. Cieszy fakt, że wykonane inwestycje nie obciążają gminnego budżetu bo były realizowane
przy dofinansowaniu z funduszy
Unii Europejskiej lub innych programów pomocowych.
Co konkretnie zostało wykonane?
- Dużym sukcesem w 2017
roku było oddanie trzech nowych, bezpiecznych placów
zabaw w miejscowościach: Rudkach, Pokrzywiance i Nowej Słupi. Powstały one za kwotę około
300 tys. zł, a gmina nie dołożyła
na ten cel ani złotówki. Wszystko dzięki temu, że o pieniądze
wystąpiło stowarzyszeniem GKS
Rudki. Gdyby wnioskodawcą
o dofinansowanie była gmina moglibyśmy otrzymać wsparcie maksymalnie na poziomie 60 procent
wartości inwestycji.
Ważnym przedsięwzięciem
było odnowienie pomnika na
Skałce. Pozyskaliśmy na ten cel
pieniądze z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz
od wojewody świętokrzyskiego.
Wykonane zostały drogi, na
które zdobyliśmy pieniądze rządowe: Mirocice-Bielów, Stara Słupia-Winnica oraz w miejscowości
Dębniak. Z funduszy przeciwpowodziowych wykonaliśmy drogę
w miejscowościach Włochy-Hektary i Baszowice, a także drogę
dojazdową do pól w Jeziorku. Na
nią z kolei zdobyliśmy pieniądze
z Urzędu Marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego.
Podobno jest szansa, abyśmy uniezależnili się od innych gmin w kwestii wody.
Czy to prawda?
- Bardzo ważną rzeczą było
wykonanie w tym roku odwiertu
studni w Nowej Słupi. Daje ona
dobrą prognozę na przyszłość. Jej
wydajność kształtuje się na poziomie 36 metrów sześciennych
na godzinę. W przyszłym roku
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planujemy włączyć ją do sieci
wodociągowej. Gdy to uczynimy
będzie to niesamowity zysk dla
naszej gminy. Zaoszczędzimy setki tysięcy złotych rocznie na wodzie, którą dziś musimy kupować
od naszych sąsiadów.
Jako wójt dużą wagę przywiązuję do stanu oświaty i poziomu edukacji naszych dzieci.
W mijającym roku praktycznie
we wszystkich szkołach zostały
wykonane mniejsze lub większe
prace modernizacyjne. Pomagaliśmy też szkołom w pozyskaniu
pieniędzy. Skutki tych działań
są bardzo dobre. Szkoła w Nowej
Słupi zdobyła ponad 300 tysięcy
złotych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego na zakup
nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz organizację dodatkowych zajęć przez najbliższe
trzy lata.
Duże wzmocnienie finansowe
otrzymały straże pożarne. Niebawem do jednostki OSP Włochy
trafi nowy lekki samochód pożarniczy, na który zdobyliśmy 110
tys. zł z budżetu państwa.
Bardzo dobrym posunięciem
okazało się powołanie Klubu Seniora w Starej Słupi, który dzięki
zaangażowaniu Koła Gospodyń
Wiejskich i miejscowych strażaków prężnie działa.
Ponadto w mijającym roku
wykonaliśmy wiele prac tak zwanym systemem gospodarczym,
m.in. drogę przy stawie w Baszowicach, dużo prac na drogach
dojazdowych do pól. Mamy koparkę więc mogliśmy wykonywać
odwodnienia, rowy, przepusty.
Utwardziliśmy plac targowy i wykonaliśmy część ogrodzenia.
A jak wygląda obecnie stan
gminnych finansów?
- W tej kwestii jest duży postęp. Jedną z najważniejszych
rzeczy, którą się udało nam się
zrobić w mijającym roku, to właśnie uporządkowanie gospodarki
finansowej. Radni pod koniec
listopada zgodzili się na restrukturyzację długu. Dzięki podjętym
przeze mnie działaniom spodziewam się oszczędności sięgających
nawet 600 tysięcy złotych. O taką
kwotę zmniejszą się odsetek od
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 Andrzej Gąsior - Wójt Gminy Nowa Słupia

kredytów zaciągniętych jeszcze przez mojego poprzednika.
Emisja obligacji i konsolidacja
restrukturyzacji długu pozwoli
na zmniejszenie kosztów zaciągniętych pożyczek. To z kolei da
nam większe bezpieczeństwo finansowe w kolejnych latach, co
jest kluczowe z punktu widzenia
planowanych inwestycji.
Skoro już o tym mowa,
proszę powiedzieć jakie inwestycje zostały zaplanowane na
2018 rok?
W tym roku złożyliśmy szereg
wniosków o dofinansowanie na
inwestycje, które planujemy rozpocząć w 2018 r. W wielu przypadkach mamy już gwarancję, że
pieniądze dostaniemy. W sumie
staramy się o niebagatelną kwotę
25 milionów złotych dofinansowania.
Przyszły rok upłynie pod znakiem inwestycji w naszej gminie
i to dużych. Już jest ogłoszony
przetarg na boisko wielofunkcyjne w Nowej Słupi. Wiosną ruszy
termomodernizacja budynków
w Rudkach: szkoły, przedszkola,
ośrodka zdrowia czy w Nowej Słupi budynku po byłym posterunku
Policji. W przyszłym roku wykonana zostanie przebudowa placu
targowego w Rudkach.
Rozpocznie się budowa kanalizacji w Starej Słupi, Pokrzywiance i Cząstkowie. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu w RPO na budowę kanalizacji w miejscowościach Jeziorko-Dębno wraz z budową
małej oczyszczalni kontenerowej

i włączeniem studni w Nowej Słupi do sieci wodociągowej.
Oczywiście nie rezygnujemy
z drobnych inwestycji, ale równie ważnych dla mieszkańców.
Będziemy kontynuować remonty
dróg gminnych oraz dojazdowych
do pól.
Niebawem składamy wniosek na modernizację oświetlanie ulicznego. Jeśli pozyskamy
pieniądze z Unii Europejskiej
na ten cel, to stare latarni zostaną zastąpione nowoczesnymi
i energooszczędnymi typu LED.
To przyniesie spore oszczędności
w rachunkach za energię elektryczną.
Dużym wyzwaniem będzie
realizacja dwóch komplementarnych wielomilionowych projektów – modernizacja Muzeum
Starożytnego Hutnictwa w Nowej
Słupi oraz budowa Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na
terenach przyległych do Centrum
Kulturowo-Archeologicznego.
Wartość dofinansowania z unii
europejskiej na oba projekty to
ponad 23 mln złotych.
Ważną rzeczą w 2018 roku
będzie dopilnowanie gazyfikacji
Nowej Słupi. Będę robił wszystko, aby mieszkańcy w jak najkrótszym czasie mogli korzystać
z gazu ziemnego.
Dziękuję za rozmowę i życzę zrealizowania planów.
Rozmawiał:
Artur Pedryc

INWESTYCJE GMINNE
KOLEJNE 13 MILIONÓW NA TURYSTYKĘ DLA NOWEJ SŁUPI
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi otrzymał
dofinansowanie z Unii Europejskiej. To wynik rozstrzygnięcia
konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski konkurs z działania ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego’’ realizowany był dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich.

 Turyści zaczną zwiedzać Park od jazdy wagonikami

 Wizualizacja Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”

Złożony przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa
Góra” projekt pn. „Ochrona
i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę
Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy
Nowa Słupia” otrzyma dotację
z RPOWŚ w wysokości ponad 13
milionów zł. Całkowita wartość
planowanego zadania to ponad 21
milionów zł.
-Ta niezwykle ważna, kolejna
inwestycja turystyczna dla Gminy
Nowa Słupia. Dzięki temu przedsięwzięciu w klamrę zostaną spięte wszystkie płaszczyzny rozwoju
turystyki w Nowej Słupi. Dzięki
przyznanemu już unijnemu dofinansowaniu modernizacji Muzeum
Starożytnego Hutnictwa w Nowej
Słupi, rozbudowie Parku Dziedzictwa oraz budowie Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego
Parku Narodowego również w Nowej
Słupi, mamy okazję do stania się
najważniejszym punktem turystycznym na mapie województwa świętokrzyskiego. Turystyka w gminie była
tematem zapominanym, robionym od
niechcenia. Jestem przekonany, że za
parę lat Nowa Słupia już jako miasto
będzie ulubioną trasą do spędzania
aktywnie czasu. To szansa na rozwój
gospodarczy gminy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego ziemi
świętokrzyskiej. Siłą i gwarantem powodzenia przedsięwzięcia jest partner
projektu - Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, który posiada największe
doświadczenie w promocji turystycznej – podsumowuje Andrzej Gąsior wójt gminy Nowa Słupia.

Założenie
architektoniczne
Parku opiera się na rozbudowie
Centrum Kulturowo-Archeologicznego w formie okrągłego budynku
przykrytego kopułą. W głównej
centralnej sali pod kopułą znajduje
się kino 5D, wokół którego poprowadzono ścieżkę edukacyjną. Przestępując przez próg Parku, widz
wsiada najpierw do wagoników kolejki, która przewozi go przez część
budynku wprowadzając w rzeczywistość tajemnic, rzeczywistość
puszczy jodłowej, świat niezrozumiały dla żyjących w nim wówczas
ludzi, którzy wiele zjawisk musieli
sobie tłumaczyć legendami i magią.
Po opuszczeniu kolejki widz zaczyna spacerować przez przechodnie
sale, w których będzie poznawał
bohaterów kolejnych legend. Przekona się wówczas, jaki był powód
tworzenia legend. W kilku salach
ekspozycja zostanie podzielona
na umowny panel A i panel B,
w którym panel A będzie zawsze
legendą, zaś panel B wytłumaczy
legendę naukowo, pokaże morał
lub prawdziwą historię, skonfrontowaną z legendą. Przemierzając
kolejne sale, widz pozna historię

Gór Świętokrzyskich, ich tajemnice, których niewiele zachowało się
sferze materialnej, takiej jak choćby klasztor na Świętym Krzyżu, ale
bardzo wiele zachowało się w sferze
niematerialnej. W sferze, która
była wielokrotnie badana przez etnografów i regionalistów.
Odwiedzający Góry Świętokrzyskie turyści mogli by namacalnie poczuć opowiadania i legendy
słyszane do tej pory z ust przewodników lub przeczytane w książkowych publikacjach.
Podczas zwiedzania, stając się
elementem kolejnych legend, postaci widz poznaje przede wszystkim zagadnienia z zakresu botaniki, geologii, klimatologii, ale
też historii bardziej współczesnej,
historii wojen, historii powstania
kolejnych budowli itp. Park zamienia opowieści spisane tylko na
kartach książek przez historyków
i etnografów w świat niemal realny,
stworzony poprzez najnowocześniejsze multimedia, które gwarantują poczucie rzeczywistości 3D lub
nawet 5D, a więc takie, gdzie widz
nie tylko widzi, ale i czuje. Czuje
mgłę, czuje zapachy, itp., a przez
okulary VR widzi dodatkowo rzeczywistość rozszerzoną, której nie
zobaczy na co dzień. Wchodząc
do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich, odbiorca od razu zanurza się w świecie legend, jaki po
raz pierwszy stanie się realny. Te

legendy, które nie zostaną pokazane w multimedialnych salach,
będą zaprezentowane w ostatniej
sali z kinem 5D, jako animacje, nagrane w filmie w technologii 5D.
Film, który będzie stanowił kulminację zwiedzania, wprowadzi widza
w świat legend we wszystkich wymiarach. W tym także przy pomocy
ruszających się foteli, zapachów,
efektu wiatru itp.
Zastosowane w kinie 5D efekty, to jednak nie jedyne multimedia
zaplanowane w całym obiekcie.
W parku zostaną zastosowane
technologie wyświetlające doskonały obraz podłogowych paneli
LED - owych, hologramów, gier
sterowanych myślą, mappingu, gier
interaktywnych, paneli dotykowych, tapet 3D, okularów VR itp.
Jednocześnie, aby nierealny świat
uczynić jeszcze bardziej realnym,
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich sięgnie także po techniki
tradycyjne, stosowane w teatrze
i filmie, a więc wysokiej jakości
scenografię, budowaną po to, aby
odtworzyć pomieszczenia legend,
piwnice, jaskinie, zbocza skalne,
szczyty gór, brzegi rzek, itp. Tradycyjna baśniowa scenografia, połączona ze zdobyczami najnowocześniejszych technik, stosowanych
w rozrywce, zagwarantuje widzowi
pełne i kompletne doznania w zakresie poznawanych przez niego
legend, ale też pochłanianej przez
niego wiedzy.

 Nowoczesne multimedia to mocna strona projektu
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INWESTYCJE GMINNE / WYDARZENIA
WIELOMILIONOWY WNIOSEK NA KANALIZACJĘ ZŁOŻONY
W dniu 16 listopada 2017 roku Gmina Nowa Słupia złożyła do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
w ramach konkursu dla działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, wniosek o dofinansowanie pn: „Przebudowa istniejącej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wod.-kan. na terenie Gminy Nowa Słupia”.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 18.844.362,15 zł,

koszty kwalifikowane wynoszą
15.320.619,63 zł, z czego dofinan-

WIELKIE PIENIĄDZE Z UNII
NA EDUKACJĘ NASZYCH DZIECI
Nowe pracownie językowe, nowoczesne zestawy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli i dodatkowe zajęcia dla uczniów.
W szkole w Nowej Słupi rusza specjalny program edukacyjny
„Nasza szkoła naszą szansą”. Jego wartość to 394.531,31 zł.
- To jak dotąd największy projekt
edukacyjny realizowany przez naszą
placówkę – mówi nie kryjąc zadowolenia Rafał Karcz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi.
Inspiracją do jego napisania
były nie najlepsze wyniki uczniów
podczas egzaminów szóstoklasistów.
W 2016 roku uzyskali oni średni wynik z matematyki na poziomie 48,6%
wobec średniej wojewódzkiej 53%.
zaś z języka angielskiego 64,5% przy
średniej wojewódzkiej - 69%.
TRZY PŁASZCZYZNY
Projekt realizowany będzie od
tego aż do 2019 roku. Zakłada działania na kilku ważnych poziomach.
Po pierwsze, szkoła zostanie doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Na ten cel przeznaczonych zostanie
około stu tysięcy złotych.
Po drugie, doskonalenie zawodowe nauczycieli i po trzecie zajęcia
dodatkowe dla uczniów - matematyczno-przyrodnicze, informatyczne
oraz językowe. Będą także prowadzone zajęcia dla uczniów „o specjalnych potrzebach”.
Autorzy projektu chcą zmienić
w szkole podejście do nauki i nauczania.
NAJWAŻNIEJSZE
TO ZROZUMIEĆ
- Wiadomo, że przedmioty ścisłe
mówiąc potocznie kuleją, stąd dodatkowe zajęcia z matematyki, ale nie tylko.
Również z informatyki i języka angielskiego. Chcemy wprowadzić nauczanie
metodą eksperymentu. Uczniowie będą
sami do pewnych rzeczy dochodzić,
dzięki temu będą mogli poznać i zrozumieć pewne zjawiska – mówi Rafał
Karcz, dyrektor szkoły w Nowej
Słupi. - Dziś największą bolączką
jest to, że dzieci uczą się na pamięć.
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sowanie 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 12.256.495,71 zł.
Realizacja projektu przyczyni się
do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Cel zostanie osiągnięty poprzez:
• przebudowę oczyszczalni w Starej
Słupi,

• rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji
Nowa Słupia (Jeziorko, Dębno
oraz ul. Chełmowa w Nowej
Słupi) wraz z małą oczyszczalnią ścieków,
• budową ujęcia i stacji uzdatniania
wody.

PO PIERWSZE KLIENT
„Po pierwsze klient” - pod takim hasłem zainicjował jako pierwszy w powiecie kieleckim punkt konsultacyjny doradców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w gminie Nowa Słupia. Choć to
akcja jednorazowa, to od razu zyskała dużą popularność wśród
mieszkańców naszej gminy

To sprawia, że często nie potrafią tej
wiedzy zastosować w praktyce, a po
jakimś czasie wszystko zapominają.
Jeśli eksperymentując na lekcji sami
odkryją pewne zjawiska i zależności
oraz zrozumieją je, to efekty nauki
będą o wiele lepsze – zaznacza nasz
rozmówca.
TAKŻE WYCIECZKI
EDUKACYJNE
Szkoła w ramach projektu zakupi między innymi zestawy do robotyki. Uczniowie podczas zajęć będą
sami mogli składać i programować
roboty. To ma ich zachęcić do nauki
zarówno informatyki jak i matematyki, potrzebnej do tworzenia programów komputerowych.
Będą organizowane także wyjazdy edukacyjne do takich miejsc jak
choćby Centrum Nauki Kopernika
w Warszawie. - Tam uczniowie będą
mogli zobaczyć, to czego nie jesteśmy
im w stanie pokazać na lekcjach. Chcemy, by nasze dzieci zaprzyjaźniły z nauką – poznali naocznie pewne zjawiska
matematycznie i fizyczne – mówi dyrektor Karcz.
Realizacja projektu rusza
w grudniu tego roku. To pierwszy tak duży program realizowany przez szkołę w Nowej Słupi.
Wcześniej prowadziliśmy mniejsze
działania w ramach Erasmus’a, czy
Comenius’a. Na chwilę obecną ten
jest największy. Z realizacji programu cieszy się wójt Andrzej Gąsior. Nasze dzieci zasługują na to, by mieć
w szkole takie same warunki do nauki
jak ich rówieśnicy z Kielc czy innych
dużych miast. Robimy wszystko, by
im to zapewnić. Dowiedliśmy, że nieduża gmina może zdobyć ogromne
pieniądze z Unii na edukację. Liczę,
że efekty realizacji programu „Nasza
szkoła naszą szansą” będą równie
duże – mówi Andrzej Gąsior, wójt
gminy Nowa Słupia.
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 Pracownicy ZUS w Kielcach doradzali w sprawach emerytalnych mieszkańcom gminy

- Odpowiedziałem na propozycję
ZUS błyskawicznie. Gratuluję organizatorom pomysłu tego typu spotkań bliżej
miejsca zamieszkania, tym bardziej że
w październiku wchodzą w życie nowe
przepisy obniżające wiek emerytalny.
Kilkadziesiąt osób skorzystało już z fachowej wiedzy doradców – podsumował
dyżur ekspercki Andrzej Gąsior wójt
Gminy Nowa Słupia.
Dyżur doradców emerytalnych
w Urzędzie Gminy pełnili: Pan Jacek
Skrobot Naczelnik Wydziału Obsługi
Klientów oraz Pani Marzena Siudak
z Oddziału ZUS w Kielcach.
Udzielano informacje w zakresie:
• jak wypełnić wniosek o emeryturę,
rentę, kapitał początkowy, świadczenie
przedemerytalne,
• obniżonego wieku emerytalnego,

• jakie są zasady opłacania składek na
ZUS z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej,
• ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego,
• zaliczania okresu opłacania składek na
FUSR do emerytury.
Ponadto pracownicy ZUS w bardzo przystępny i zrozumiały sposób
objaśniali naszym mieszkańcom zasady wypełniania wniosków o emeryturę. Kilka wniosków też zostało
przyjętych.
Po pierwsze klient, to hasło które
buduje zaufanie do instytucji państwowych. Wizyta doradców w naszym
Urzędzie dowodzi o wysokim profesjonalizmie służb ZUS i sukcesie akcji
wychodzenia naprzeciw potrzebom
mieszkańców terenów wiejskich. To
nowa jakość usług i podejścia do klienta.

AKTUALNE WIADOMOŚCI
NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.nowaslupia.pl

INWESTYCJE GMINNE
WÓJT PODPISAŁ PRE-UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA
24 listopada 2017 r. wójt gminy Andrzej Gąsior podpisał
preumowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na
realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im M. Radwana w Nowej
Słupi”.
Projekt został bardzo dobrze
oceniony przez ekspertów i został
zatwierdzony do dofinansowania w ramach dwuetapowego
konkursu zamkniętego nr
RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16
w ramach Osi Priorytetowej

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.2. „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów
RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału
endogenicznego”

Całkowity
koszt
projektu wynosi 10 244
916,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 7 079 820,00 zł.
Pozostała część projektu stanowi wkład własny 1 249 380,00
zł oraz podatek VAT w kwocie
1 915 716,00 zł stanowiący niekwalifikowaną część kosztów.

Nowoczesny design i multimedia
Projekt zakłada rozbudowę
i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji,
które mają zapewnić poznawanie
historii pradawnych hutników
poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, przekaz wiedzy, budowany
nastrój i symbolikę. Niektóre
zagadnienia i treści związane ze
starożytną historią Gór Świętokrzyskich zostaną
wyeksponowane na kilku spójnych
ścieżkach edukacyjnych.

Nowe
Muzeum na 60. lecie powstania placówki
W wyniku realizacji prac
budowlanych obiekt zyska większą powierzchnię zabudowy –
ok. 1 200 m2 i kubaturę – ok.
5 000 m3.

Zakończenie projektu przewidywane jest na 2020 rok, który
pokryje się z sześćdziesiątą rocznicą utworzenia Muzeum w Nowej Słupi.
- Po przejęciu
w 2016 roku od
Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie
budynku Muzeum
Starożytnego Hutnictwa w Nowej
Słupi planujemy całkowitą przebudowę tej placówki muzealnej
dostosowanej do nowoczesnych
form wizualizacji i ekspozycji.
Przez dziesiątki lat ten obiekt nie
był modernizowany. Obecny stan
budowli jest zatrważający i zamiast przyciągać ruch turystyczny odstrasza. To zupełna ruina.
Warto przypomnieć, że Gmina
uregulowała wszystkie zobowiązania jakie pozostawił będący w dużych kłopotach finansowych NOT.
To pozwoliło nie tylko uratować
placówkę muzealną ale również
zachować stan zatrudnienia. Pojawiły się możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej
i w pełni je wykorzystaliśmy –
podsumował zwycięski projekt
Andrzej Gąsior Wójt Gminy
Nowa Słupia.

REMONTY DRÓG W JEZIORKU, STAREJ SŁUPI I DĘBNIAKU ZAKOŃCZONE
Wyremontowano kolejne odcinki dróg w miejscowościach: Jeziorko o dł. 715 mb, Stara Słupia o dł. 227 m i Dębniak o dł.
120 m.
Odcinki wykonano w ramach
umowy o udzielenie dotacji celowej
z budżetu państwa na dofinansowanie
zadania pn. „Remont dróg gminnych
w msc. Jeziorko nr 352051T, Stara
Słupia nr 352028T oraz Dębniak
nr 352046T” w ramach Programu
Wieloletniego pn. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 400.927,11 zł z czego dofinansowanie stanowi 50% wydatków kwalifikowanych 200.463,00 zł.
Roboty zostały zakończone
w dniu w październiku 2017 r.

 Wyremontowany odcinek drogi w Jeziorku o dł. 715 mb

 Wyremontowana droga w Dębniaku

 A tak wygląda nowy dywanik asfaltowy w Starej Słupi
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ZDROWIE
DOBRE ZMIANY W SŁUŻBIE ZDROWIA
Dwóch nowych lekarzy zostało zatrudnionych w Samodzielnym
Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej
Słupi. Dzięki temu w razie choroby krócej powinniśmy czekać na
konsultację. Z kolei o nasze zęby zadba młoda pani stomatolog,
która do dyspozycji ma nowy sprzęt dentystyczny.
Mniejsze kolejki przed gabinetami
lekarskimi i lepsza opieka medyczna
zwłaszcza dla starszych mieszkańców
gminy. Tego wszystkiego możemy się
spodziewać już wkrótce. Szeregi kadry
medycznej SPGZOZ w Nowej Słupi
zasiliła bowiem Joanna Brzezińska,
specjalista medycyny rodzinnej.
WIĘCEJ UWAGI TRZEBA
POŚWIĘCIĆ SENIOROM
Posiada blisko piętnastoletnie
doświadczenie w pracy lekarza. Wcześniej mieszkała i leczyła pacjentów w
województwie mazowieckim, między
innymi w Płońsku i Zawidzu.
Do naszej gminy przeprowadziła
się pod koniec wakacji. - Przyjazd do
świętokrzyskiego planowałam w styczniu,
ale ze względu na telefon pani dyrektor
ośrodka w Nowej Słupi przyśpieszyłam
tę decyzję i i nie żałuję – mówi Joanna
Brzezińska.
- Praca jest ciężka, bardzo dużo pacjentów, ale zespół lekarzy i pielęgniarek

jest niesamowicie miły i pomocny zarówno w Nowej Słupi jak i w Rudkach
– zaznacza nowa pani doktor. Nasza
rozmówczyni zapowiada, że chce
szczególną uwagę poświęcić starszym
mieszkańcom naszej gminy, zwłaszcza
tym, którzy do przychodni nie mogą
dotrzeć o własnych siłach. - Oni zasługują na szczególną troskę, często popadają w depresję, a ich bliscy tego nie
zauważają – informuje.
Trzeci lekarz powinien sprawić, że
kolejki przed gabinetami będą znacznie mniejsze. Na razie może tego nie
widać, bo medycy wykorzystują urlopy, na które wcześniej ze względu na
dwuosobową obsadę nie mogli sobie
pozwolić. Wkrótce jednak poprawa
powinna być wyraźna.
WIZYTA U STOMATOLOG
NIE MUSI WIĄZAĆ SIĘ
Z BÓLEM
Od lipca o zęby mieszkańców
gminy Nowa Słupia dba Magdalena
Matuszewska-Dziurzyńska. Zastą-

 Joanna Brzezińska - absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista medycyny rodzinnej. W przyszłości planuje założyć prywatny gabinet
w Rudkach. Jej pasją jest jazda konna i pływanie,
uwielbia hodować rośliny, szczególnie storczyki.

piła stomatologa, który po przeszło 40
latach pracy przeszedł na zasłużoną
emeryturę.
- W Nowej Słupi pracuje mi się
bardzo dobrze, choć muszę przyznać, że
pacjentów jest ogrom – stwierdza nowa
pani stomatolog. Jakie cele sobie wyznaczyła?
- Chcę zawalczyć z przeświadczeniem, że wizyta u dentysty wiąże się z
bólem. Wcale tak nie jest. Poza tym w
swojej pracy zwracam szczególną uwagę na profilaktykę, zwłaszcza u dzieci.

 Magdalena Matuszewska-Dziurzyńska - absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wcześniej pracowała w Szczecinie w szpitalu wojskowym, gdzie odbyła staż zawodowy. Obecnie
mieszka w Starachowicach. W zawodzie pracuje od
dwóch lat. Wciąż się szkoli, jest w trakcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Jej
pasją są podróże oraz żeglarstwo

Pierwsza wizyta w gabinecie w wieku
9 lat to stanowczo za późno – stwierdza i zachęca, by nie odkładać wizyty
u dentysty w nieskończoność.
Zaznacza przy tym, że wbrew
stereotypom mleczaki także trzeba
leczyć. Dlaczego? - Ponieważ próchnica
jest chorobą infekcyjną i chore mleczaki
mogą spowodować uszkodzenie zawiązków zębów stałych – wyjaśnia pani stomatolog.

MAJĄ ZDROWE PODEJŚCIE DO ŻYCIA
Dobrowolnie działają na rzecz mieszkańców gminy Nowa Słupia i nie oczekuję za to zapłaty, a za główny cel postawili sobie
promowanie sportu amatorskiego, zdrowego tryby życia oraz
turystyki. Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek Emeryk, bo o nim
mowa, ma spore dokonania.
3 września 2013. Nieco ponad rok
temu, 19 września 2016 roku, w jego
zarządzie dokonane zostały spore
zmiany. Zapytaliśmy obecnego prezesa jakimi dokonaniami może się
pochwalić.
- Naszymi głównymi celami jest promocja aktywnego i zdrowego trybu życia,
a także sportu amatorskiego, turystyki i krajoznawstwa – zaznacza na wstępie Sławomir Świetlik – prezes stowarzyszenia.
- W 2016 roku wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zorganizowaliśmy Dzień
Dziecka, turniej tenisa stołowego. Imprezy te zgromadziły dużą ilość dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszyscy doskonale się
bawili – podkreśla nasz rozmówca.
 Stowarzyszenie promuje zdrowy styl życia podkreśla Prezes Sławomir Świetlik

Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek „EMERYK” oficjalnie powstało

6

współfinansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, nasze stowarzyszenie
zorganizowało szereg imprez: Turniej
Piłki Nożnej o Puchar „EMERYKA”,
w którym startowało osiem drużyn (w
maju - przypis red.), warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży szkół
gminy Nowa Słupia, w których wziął
udział zawodnik Efektora Kielce oraz
Turniej Piłki Siatkowej o puchar
„EMERYKA” – wymienia prezes stowarzyszenia.
Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że w lipcowej imprezie udział wzięło osiem drużyn, a zwyciężyła ekipa
prowadzona przez Stowarzyszenie
Zdrowy Człowiek „Emeryk”. Na
początku tego roku szkolnego członkowie stowarzyszenia zorganizowali
kolejny turniej tenisa stołowego. To
jednak jeszcze nie wszystko.

W roku 2017 działo się jeszcze
więcej.

- Wspólnie z Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich zorganizowaliśmy: choinkę dla dzieci w domu
kultury, wyjazd na mecz Vive Tauron
Kielce oraz Korony Kielce – informuje prezes Świetlik.

- W ramach zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Niedawno
stowarzyszenie
utworzyło drużynę siatkarską, któ-
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ra uczestniczy w rozgrywkach IV
Ligi Siatkarskiej Świętokrzyskiej.
Prezentacja zawodników odbyła się
12 października.
- W tym samym dniu nasza ekipa rozegrał mecz pokazowy ze Spartą
Zagnańsk, który wygraliśmy 3:1. Na
trybunach obecne były władze gminy
Nowa Słupia z wójtem i wicewójtem
na czele, radni powiatowi i gminni –
mówi prezes Świetlik.
Historia i cele „Emeryka”
Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek „EMERYK” zostało wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 3 września 2013 i działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku oraz postanowień Statutu Stowarzyszenia.
Obecnie Zarząd Stowarzyszenia reprezentowany jest przez:
Sławomir Świetlik – prezes, Henryk Kowalczyk – wiceprezes, Jan
Sepioło – sekretarz, Małgorzata
Stolarska - skarbnik, Iwona Kolasa – członek, Henryk Łosicki
– członek.

WYDARZENIA
DZIĘKOWALI NAUCZYCIELOM
Kilkudziesięciu nauczycieli, dyrektorów i pracowników gminnej
oświaty spotkało się w sobotę 14 października w gospodarstwie
agroturystycznym Wiśniowe Wzgórze w Dębnie, aby świętować
Dzień Edukacji Narodowej. Podziękowania i życzenia składali im
wójt Andrzej Gąsior oraz wicekurator oświaty Tomasz Pleban.
Uroczystości rozpoczęły się miłym, humorystycznym akcentem. W
krótkiej audycji radiowej można było
usłyszeć co najmłodsi uczniowie myślą
i mówią o szkole oraz swoich nauczycielach. Sepleniące jeszcze głosy maluchów co rusz wyzwalały salwy śmiechu
wśród zgromadzonych.
Chwilę później głos zabrał gospodarz gminy, wójt Andrzej Gąsior.
Witając zgromadzonych złożył im najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. - Nauczyciel to
bardzo i trudny, ważny zawód, niosący
za sobą ogromne wyzwanie, misję kształcenia społeczeństwa, nowego pokolenia,
czego owoce zbieramy później wszyscy. W
tym szczególnym dniu chciałbym bardzo
serdecznie podziękować i myślę, że jestem
wyrazicielem wszystkich mieszkańców
gminy, podziękować za codzienny Wasz
trud ponoszony na niwie wychowywani
dzieci i młodzieży. Dziękując chciałbym
złożyć życzenia, abyście nie gasili serca,
abyście mimo wszelkich trudności mieli
w sobie pasję nauczania, przekazywania
wiedzy i abyśmy owoców Waszej pracy

doświadczali każdego dnia. Życzę wielu
sukcesów dla Was dla Waszych rodzin –
mówił wójt Andrzej Gąsior.
STATUETKI
W PODZIĘKOWANIU
Po tych słowach wójt zaprosił Tomasza Plebana, wicekuratora świętokrzyskiej oświaty, aby wspólnie wręczył
wszystkim dyrektorom szkół specjalne
statuetki z napisem: „Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej składamy podziękowania dyrekcji, nauczycielom oraz
pracownikom oświaty szkoły (tu wymieniona nazwa szkoły) życząc satysfakcji
z pracy zawodowej, uznania i szacunku
wychowanków, wytrwałości w pełnieniu
swojej misji oraz wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym”. Pod życzeniami widnieją podpisy wójta Andrzeja Gąsiora
i przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Kozłowskiego.
Po wręczeniu statuetek głos zabrał
wicekurator oświaty. Tomasz Pleban
składając życzenia w imieniu swoim
oraz minister Anny Zalewskiej mó-

 Dyrektor SP w Jeziorku odbiera gratulacje od wójta gminy Andrzeja Gąsiora

wił o dokonaniach rządu w dziedzinie
oświaty, między innymi o wprowadzonym dodatku wyrównawczym dla
nauczycieli.
Wystąpieniem kuratora zakończyła się część oficjalna, po której zgromadzeni mogli zjeść posiłek i wziąć
udział w zabawie tanecznej.
POZYTYWNA ZMIANA
W poprzednich latach obchody
Dnia Edukacji Narodowej odbywały się w
Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach.
W tym roku po raz pierwszy zorganizowano je w gospodarstwie agroturystycznym Wiśniowe Wzgórze w Dębnie i
wszystko wskazuje na to, że taka formuła

bardziej przypadła do gustu pedagogom i
pracownikom naszej oświaty.
- W Gminnym Ośrodku Kultury zawsze były występy dzieci, tu ich zabrakło,
ale za to jest bardziej kameralna atmosfera,
jest więcej czasu na rozmowę, poznanie się i
integrację nauczycieli pracujących w gminie
Nowa Słupia. To ważny aspekt, bo stara
kadra się zna, ale jest sporo młodych nauczycieli, których dziś widzimy pierwszy raz
– powiedział Andrzej Lauko, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Starej Słupi. - Ja
się najbardziej cieszę, ze zmiany miejsca obchodów, bo ten lokal jest na terenie obwodu
mojej szkoły, więc mam blisko – żartował z
kolei Zdzisław Dudzic, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Jeziorku.

UCZNIOWIE PRZYSIĘGALI
Ślubowali, że będą się pilnie uczyć oraz dbać o dobre imię i honor szkoły. 59. siedmiolatków uczęszczających do szkół działających na terenie gminy Nowa Słupia zostało pasowanych na
uczniów.
Jak co roku uroczystościom, w trakcie których w poczet uczniów przyjmowane są kolejne osoby rozpoczynające
naukę w pierwszych klasach, towarzyszyła wyjątkowa, podniosła atmosfera. Były

odświętne stroje, występy dzieci, kwiaty
oraz podziękowania dla nauczycieli oraz
łzy wzruszenia w oczach rodziców. W
ośmiu szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie naszej gminy

przysięgę ucznia złożyło 59 maluchów:
szesnastu w Szkole Podstawowej w Nowej
Słupi, tyle samo w Zespół Szkół w Rudkach, siedmiu w Pokrzywiance, sześciu w
Starej Słupi, pięciu w Jeleniowie, czterech
w Paprocicach, trzech w Mirocicach i
dwóch w Jeziorku.
Pierwszakom życzymy, aby nauka
sprawiała im wiele przyjemności i satys-

fakcji, a rodzicom wiele radości ze swoich
pociech.
Miłym akcentem uroczystości było
przekazanie na ręce dyrektorów przez wójta gminy Andrzeja Gąsiora elementów
odblaskowych dla dzieci. Każda ze szkół
otrzymała kamizelki oraz chusty z elementami odblaskowym w ramach gminnej akcji „Bezpieczny Uczeń na Drodze”.

 Niezwykle efektownie ślubowały pierwszaki z Rudek

 Komplet materiałów odblaskowych od wójta odbiera Agnieszka Kowalska - dyrektor SP w Mirocicach

 Ślubowanie w SP w Jeziorku również wypadło okazale

 A tak ślubowały dzieci w Paprocicach
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WYDARZENIA
PATRIOTYZM, PAMIĘĆ I SZACUNEK – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NOWEJ SŁUPI
Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
połączono w Nowej Słupi z poświęceniem odnowionego pomnika na Skałce, który upamiętnia ofiary II wojny światowej zamordowane przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945.
Patronat nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda.

 Za Ojczyznę i poległych na Skałce w Nowej Słupi modlił się ks. biskup Edward Frankowski

Wydarzenie miało niezwykle
uroczysty charakter, który podkreśliła wojskowa asysta honorowa
i poczty sztandarowe, a uczestnicy
święta otrzymali biało-czerwone kotyliony. Uroczystości rozpoczęły się
Mszą świętą w kościele p.w. Świętego
Wawrzyńca. Liturgii przewodniczył
ksiądz biskup Edward Frankowski z Diecezji Sandomierskiej,
a uczestniczyli w niej między innymi
ojciec Zygfryd Wiecha, superior
klasztoru na Świętym Krzyżu i proboszcz nowosłupskiej parafii ks.
Krzysztof Bartochowski, ks. prof.
Adam Kończak. Liturgię słowa

przeczytały Grażyna Wojtachnia
oraz Lidia Wiącek - radne gminy
Nowa Słupia.
W homilii biskup, nawiązując do
niedzielnego czytania, powiedział,
że Ewangelia pochwala mądrość
i potępia głupotę. – Ci, którzy dążyli do niepodległości to byli mądrzy
ludzie, a ci którzy chcieli odebrać niepodległość to byli głupcy – powiedział.
Przypomniał także naszą historię,
opowiadał o czasach II wojny światowej, o tym że hitlerowscy najeźdźcy
chcieli wyniszczyć polskie elity i polskie społeczeństwo. – Te niemieckie

represje wobec społeczeństwa polskiego
powiększały się w miarę jak Niemcy
zajmowali coraz to nowe tereny ziem
polskich. Dzisiejsze uroczystości mają
oddać należny hołd wszystkim represjonowanym obywatelom II Rzeczpospolitej Polskiej. Tegoroczne święto
przypomina, że odzyskanie niepodległości było cudem, oddajemy dziś hołd
bohaterom walczącym o niepodległość.
Polscy żołnierze złożyli najwyższą ofiarę dla kraju i dla przyszłych pokoleń,
dlatego o wywalczoną niepodległą Polskę należy dbać. Niepodległość nie jest
nam dana raz na zawsze, ale trzeba
ją wciąż zdobywać. Najważniejsze dziś
to ją umacniać i to ponad podziałami
– powiedział biskup Edward Frankowski.
Mszę zakończyła pieśń „Boże,
coś Polskę”. W kościele uczniowie
gimnazjum w Nowej Słupi zaprezentowali piękne i wzruszające
przedstawienie słowno-muzyczne
pod kierownictwem Grażyny Czechowskiej, Justyny Cieślik oraz
Jacka Góry. Młodzież zaprezentowała nie tylko swoje talenty muzyczno-recytatorskie, ale także miłość do
Ojczyzny.
Mieszkańcy uroczystości przemaszerowali z kościoła fragmentem
Drogi Królewskiej do granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
w pobliże Skałki. Według kwerendy Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciw
Narodowi Polskiemu Delegatura
w Kielcach na Skałce zostało zamordowanych 38 osób przez pluton
żandarmerii niemieckiej Alberta
Hugo Schustera. Wyremontowany
pomnik został zrobiony z marmurowych płyt, a remont mogiły został
dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

we z OSP z Sosnówki, Włoch,
Nowej Słupi i Paprocic oraz ze
szkół w Nowej Słupi, Rudek,
Jeziorka, Związku Kombatantów RP i BWP Nowa Słupia na
czele z Prezesem Jarosławem
Chrobotem, zaproszeni goście
oraz mieszkańcy Nowej Słupi
i okolicznych miejscowości. Nie
zabrakło również Radnych Gminy Nowa Słupia na czele z Przewodniczącym Sylwestrem Kozłowskim oraz sołtysów. W dużej
liczbie pochód reprezentowali
pracownicy Urzędu Gminy
w Nowej Słupi i jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy
szkół.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością znamienici goście:
Krzysztof Słoń – Senator RP, Posłowie: Anna Krupka, Krzysztof
Lipiec, Andrzej Kryj, Andrzej
Bętkowski – Wicewojewoda
Świętokrzyski, Mieczysław Gębski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Zbróg – Radny
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Michał Godowski
– Starosta Powiatu Kieleckiego,
Bogdan Gierada - Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, radni
powiatowi Danuta Żebrowska,
Marek Partyka, Paweł Marwicki – Wójt Gminy Łagów, Marek
Bartkiewicz – Przewodniczący
Rady Gminy Łagów, Jan Reklewski – Dyrektor Świętokrzyskiego
Parku Narodowego. Służby mundurowe były reprezentowane
w osobach dowódcy Garnizonu
Kielce ppłk. Grzegorza Wtykło, Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Kielcach ppłk.
Mirosława
Smerdzyńskiego
oraz w zastępstwie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

 Uroczystości zgromadziły wielu uczestników

Przemarsz prowadziła Orkiestra Dęta z Piekoszowa, potem
maszerowali żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji
Zagranicznych w Kielcach pod
dowództwem majora Arkadiusza
Radzińskiego, poczty sztandaro-

 Od lewej: Wójt Andrzej Gąsior, radna Grażyna Wojtachnia, Senator RP Krzysztof Słoń, Posłanka Anna
Krupka

 Barwnie prezentował się korowód pocztów sztandarowych
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 Apel Pamięci. Fot. Łukasz Zarzycki

w Kielcach ppłk. Bogdana Kołkowskiego, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach Sławomira Karwata.

 Hołd poległym złożyła delegacja samorządu Gminy Nowa Słupia

Odśpiewano hymn narodowy,
a gości przywitał Piotr Sepioło,
dyrektor Centrum Dziedzictwa
Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. – Dziękuję wszystkim tu obecnym, świadkom tego wydarzenia za
to, że swoją obecnością dajecie wyraz
wdzięczności wszystkim upamiętnionym. Spotykamy się z okazji 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość poświęcona
ojczyźnie i wolności - 11 listopada - to
symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa, a ważnymi zgłoskami w drodze
do niepodległości zapisała się gmina
Nowa Słupia i cała Ziemia Świętego
Krzyża, która stanowi swoistą kolebkę
tradycji i historii regionu świętokrzyskiego – powiedział Piotr Sepioło.

naszych przodków niepodległości była
wielka. Dzisiaj ich entuzjazm powinien
się udzielić również i nam, mobilizować do
działania oraz wywoływać dumę z tego, że
jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate
dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy
dzieło wielkich rodaków. Nie możemy ich
przecież zawieść. W tym szczególnym dniu
rodzi się refleksja czy potrafimy wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie
pokolenia, czy umiemy się z niej cieszyć,
czy pielęgnujemy ją należycie. Zdajemy
sobie sprawę, że wolna ojczyzna jest dla
nas wielkim darem, ale jest ona także
wielkim zadaniem. Należy więc uczyć się
szacunku dla dnia niepodległości, trzeba
zabiegać o to, aby niepodległość utrwalała się w naszych sercach i umysłach,
żeby zakorzeniła się w naszej kulturze
i obyczajach. Składając dziś hołd naszym
przodkom za najcenniejszy dar jakim jest
wolność, pamiętajmy, że powinnością nas
wszystkich jest zachowanie jej dla obecnych i przyszłych pokoleń – powiedział
Andrzej Gąsior.

Następnie głos zabrał gospodarz
gminy Nowa Słupia – wójt Andrzej
Gąsior. – Radość z odzyskania przez

O niepodległości, bohaterach,
historii i współczesności mówili także parlamentarzyści i samorządowcy.

 Honorowa asysta żołnierzy z Centrum Przygotowań Misji Zagranicznych w Kielcach

Odczytany został Apel Pamięci,
a żołnierze Wojskowej Asysty Honorowej z Centrum Przygotowań do
Misji Zagranicznych w Kielcach oddali salwę honorową. Przy pomniku
zgromadzeni przedstawiciele władz
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, parlamentarzyści, przedstawiciele Świętokrzyskiego Parku Narodowego, uczniowie, harcerze, a także
mieszkańcy i rodziny złożyli wieńce
oraz zapalili znicze. Na zakończenie
odegrany został sygnał „Śpij Kolego”.

Warto podkreślić, że wartę przy
pomniku pełnili żołnierze z Kielc
i harcerki z Nowej Słupi - Maria
Iwan i Antonina Gałka, a uroczystość uświetniły sztandary kombatantów, szkół i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Nowa Słupia.
Po części oficjalnej na uczestników uroczystości czekała gorąca
herbata i grochówka.

NASI AKTORZY PODBILI SERCA KIELECKIEJ PUBLICZNOŚCI
Prawdziwą furorę w stolicy świętokrzyskiego zrobił działający
na terenie naszej gminy Teatr Święty Spokój. Na jego spektakl
„Mąż zmarł, ale... już mu lepiej” w Kieleckim Centrum Kultury
przybył komplet widzów, a aktorzy długo nie mogli zejść ze sceny oklaskiwani przez publiczność.
Historia Teatru Święty Spokój,
działającego przy Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach
sięga 2013 roku. Powstał z inicjatywy
księdza Rafała Kusiaka, Agnieszki
Lewandowskiej oraz Izabeli Pańtak. Dziś tworzy go trzynastu aktorów: Agata Sałata, Alina Cieśla,
Bożena Jop, Magdalena Gąsior,
Barbara Kowalska, Patrycja Mazur, Alicja Sala, Agnieszka Lewandowska, ks. Sylwester Gaweł, Tomasz Andzela, Artur Gąsior, Piotr
Sepioło i Łukasz Karcz. Niedawno
do zespołu dołączył Wojciech Janus,
który pełni funkcję menadżera, odpowiada także za nagłośnienie i oświetlenie sceny.

Najnowszy spektakl grupy teatralnej z Rudek, „Mąż zmarł, ale... już mu
lepiej” bije rekordy popularności. Kilkukrotnie mogli go obejrzeć mieszkańcy
naszej gminy. W sobotę 21 października
wystawiono go na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Sala wypełniła się po brzegi publicznością, która
w trakcie spektaklu co rusz wybuchała
gromkim śmiechem. Przepełniona czarnym humorem komedia przypadła do
gustu kieleckiej widowni, która długo
oklaskiwała naszych artystów nie pozwalając im zejść ze sceny.

ZDOBYLI KIELCE
ALE TO NIE KONIEC

- Mamy także zaproszenie do Skarżyska-Kamiennej, a nawet w Bieszczady -

Wkrótce teatr z Rudek ma ponownie
wystąpić w Kieleckim Centrum Kultury,
tym razem nie na małej lecz na dużej scenie.

 Spektakl na scenie KCK w Kielcach wzbudził aplaus publiczności

do Ustrzyk Dolnych – mówi Agnieszka
Lewandowska, jedna z aktorek.
AMATORZY Z PASJĄ
Wszyscy członkowie Świętego
Spokoju są amatorami, spełniającymi
swoje dawne marzenia. - Ja na przykład
w liceum chodziłam do klasy humanistycznej i udzielałam się w szkolnym
teatrze, później zaczęłam studia na politechnice, ale cały czas mi coś w duszy
gra, stąd po latach wróciłam do aktorstwa – mówi Agnieszka Lewandowska. Z kolei Tomasz Andzela w mło-

dości chciał być zawodowym aktorem,
nie dostał się do szkoły teatralnej, dziś
jest leśnikiem, ale realizuje swoje dawne marzenia w Teatrze Święty Spokój.
Podobnych historii wśród członków
grupy jest więcej. Nic więc dziwnego,
że spektakle, choć amatorskie są tak
„dopieszczone”. Grupa regularnie
spotyka się na próbach raz w tygodniu.
Zachęca też innych do spróbowania
swoich sił na scenie. W każdy czwartek
w Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach odbywają się
warsztaty teatralne dla dzieci, które
prowadzi Bożena Jop.
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PODWÓJNY JUBILEUSZ SZKOŁY W POKRZYWIANCE
Pierwsi uczniowie rozpoczęli w niej naukę w okresie międzywojennym. Pięć lat temu niewiele brakło, aby została zamknięta.
Dzięki determinacji nauczycieli i mieszkańców wsi, placówka
wciąż istnieje. 10 listopada świętowano 80-lecie jej istnienia
oraz 30-lecie działalności w obecnym budynku.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pokrzywiance została oddana do
użytku 1 września 1937 roku. Uczęszczało do niej wówczas 236 uczniów
z Pokrzywianki, Włoch, Cząstkowa,
Skał i Grzegorzowic. Pierwszym kierownikiem był Mieczysław Gałkowski. Administracyjnie szkoła przyporządkowana była gm. Grzegorzowice,
pow. Opatów. W czasie wojny budynek
zajmowali żołnierze niemieccy. Po zakończeniu okupacji w szkole uczyły się
nie tyko dzieci, ale także dorośli. Zajęcia prowadzono od godz. 8 aż do godz.
20. W 1987 roku uczniowie przenieśli
się do nowego budynku. Rok 2012
był czasem kiedy nad szkołą zawisło
widmo likwidacji. Ówczesne władze
gminy uznały, że prowadzenie szkoły
jest nieopłacalne ze względu na małą
liczbę dzieci i planowały ją zlikwidować. Wówczas nauczyciele, rodzice
i mieszkańcy Pokrzywianki, postanowili „wziąć sprawy w swoje ręce”. Założyli stowarzyszenie, które prowadzi
szkołę do dnia dzisiejszego.
PODWÓJNY JUBILEUSZ
10 listopada w budynku Szkoły
Podstawowej w Pokrzywiance odbyły
się uroczystości związane z obchodami
jubileuszu.
- Świętujemy 30-lecie funkcjonowania szkoły w obecnym budynku oraz
80-lecie istnienia szkoły w naszej miejsco-

wości. Pomysł zorganizowania obchodów
narodził się we wrześniu kiedy odeszła
kolejna osoba związana z placówką –
mówi Agnieszka Pustuła dyrektor
Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance.
Na uroczystości przybyły władze
gminy na czele z wójtem Andrzejem
Gąsiorem i jego zastępcą Włodzimierzem Zarębą, radni: Jerzy Roman i Rafał Piasecki, sołtysi: Krystyna Sielicka, Sławomir Marzec,
Szymon Roman. Byli dyrektorzy
praktycznie wszystkich szkół działających na terenie gminy Nowa Słupia.
Na uroczystościach nie mogło zabraknąć członków komitetu budowy szkoły
między innymi: Barbary i Eugeniusza Fijasów, Stanisława Sadraka,
Barbary Kaczor czy Józefa Kusiaka.
Przybyli emerytowani nauczyciele,
którzy brali czynny udział w budowie
szkoły: Anna Mazur, Maria Pustuła
i Izabela Borowiecka. Nie mogło zabraknąć oczywiście Teresy Woźniak,
która do 2012 r była dyrektorem placówki, a obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
w Pokrzywiance.
JEST JUBILEUSZ –
SĄ PREZENTY
Podczas obchodów jubileuszów
przypomniana została historia szkoły.
Nie tylko o niej mówiono. Przygotowana została Galeria „starej fotografii”

 Szkoła w Pokrzywiace obchodziła piękny Jubileusz

- specjalna wystawa obrazującą dzieje
placówki.
Nie zabrakło występów uczniów.
Program artystyczny z racji zbliżającego
się Dnia Niepodległości wypełniony był
wierszami i pieśniami patriotycznymi.
- W naszej szkole kultywujemy
tradycje obywatelskie i patriotyczne, to
jedno z ważniejszych zadań które sobie
stawiamy – podkreśla dyrektor Pustuła.
Z okazji jubileuszu były także prezenty. Z rąk wójta Andrzeja Gąsiora
dzieci otrzymały sprzęt sportowy,
przepiękne chusty wykorzystywane
w trakcie wycieczek, zwiększające bezpieczeństwo oraz pamiątkowy grawerton. Z kolei miejscowy radny przekazał
darowiznę na zorganizowanie dla dzieci imprezy okolicznościowej.
WIELKIE PLANY
NA PRZYSZŁOŚĆ
Jubileusz zawsze skłania do
wspomnień, ale także do tego, by

pomyśleć o przyszłości.
- Marzeń nam nie brakuje –
zapewnia Agnieszka Pustuła, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pokrzywiace. - Przez ostatnie lata
kiedy szkołę prowadzi stowarzyszenie udało nam się wyremontować
dużą część pomieszczenia, choć
prac jest jeszcze wiele. Cały czas
doposażamy szkołę, dzieci uczą się
na nowym sprzęcie komputerowym
i najnowszym oprogramowaniu, są
tablice multimedialne. Dzięki zaangażowaniu gminy oraz Gminnego
Klubu Sportowego, mamy przy szkole wymarzony plac zabaw. Borykamy się z trudnościami finansowymi,
bo jest mało dzieci, ale staramy się
być szkołą nowoczesną. Bycie szkołą
XXI wieku to nasz cel – podkreśla
nasza rozmówczyni i dodaje. - Nasi
absolwenci nieźle sobie radzą oraz
chętnie do nas wracają, co świadczy, że dzieci dobrze się czują w naszej szkole – mówi dyrektor szkoły
w Pokrzywiance.

ZBIERALI DATKI NA ODNOWIENIE POMNIKA
Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy złożyli datek do puszek w
dniu 1 listopada 2017 r. na cmentarzu parafialnym w Nowej Słupi. Zebrane pieniądze w kwocie 1766,75 zł, 5 dolarów i 1 funt
przeznaczone będą na renowację pomnika ludowej nauczycielki
Maryi Englichtówny.
Nasze podziękowania kierujemy
również do Nauczycieli i Uczniów
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Powstania Styczniowego za pomoc
w przeprowadzeniu kwesty.
Kwestujący członkowie TPNS:
Jacek Grzesik, Teodora Klefas, Stanisław Pawlik oraz Anna Zyzman.
Kwestujący nauczyciele: Piotr
Bereszka, Ewa Mądzik-Błosińska,
Paulina Pawlik i Olga Zyzman-Ponikowska.
 1 listopada zbieraliśmy datki na renowację pomnika Maryi Englichtówny
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Kwestujący uczniowie: Antonina
Bereszka, Julia Gębura, Julia Kłosowska, Paulina Krowińska, Pauli-
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 Kwestowali od lewej Teodora Klefas z TPNS oraz Justyna Krowińska ze SP w Nowej Słupi

na Masternak, Katarzyna Mazur,
i Adam Ponikowski.

Markowi Partyce, Janinie Wróblewskiej-Żubrowskiej.

Zarząd dziękuje za pomoc członkom TPNS: Aleksandrze Wójcik,

Zarząd TPNS

WYDARZENIA
PREZENTACJA ZESPOŁU I PIERWSZY MECZ
Wynikiem 3:1 zakończył się pokazowy mecz piłki siatkowej
Emeryk SK Nowa Słupia – Polanica Sparta Zagnańsk. Zanim
zawodnicy wyszli na parkiet oficjalnie została zaprezentowana drużyna, która w tym sezonie będzie reprezentowała gminę
Nowa Słupia w IV Lidze Piłki Siatkowej.
12 października 2017 roku – ten
dzień z pewnością zapisze się na kartach sportowej historii naszej gminy. W
hali w Nowej Słupi zaprezentowała się
nowo powstała przy Stowarzyszeniu
Zdrowy Człowiek Emeryk, drużyna
siatkarska Emeryk SK Nowa Słupia.
Spotkanie sędziował Tomasz Sarna
ze Świętokrzyskiego Związku Piłki
Siatkowej.
SPONTANICZNIE I AMBITNIE
Drużyna składa się wyłącznie z
mieszkańców naszej gminy. Najmłodszy ma 16 a najstarszy 27 lat.
- Wszyscy gramy od dłuższego
czasu amatorsko, teraz postanowiliśmy
wejść na wyższy poziom i wystartować
w IV Lidze Siatkówki Świętokrzyskiej
– mówi Daniel Binkowski, kierownik drużyny.
Jaki cel stawiają przed sobą zawodnicy naszej drużyny? - Celem minimum
jest dostanie się do najlepszej czwórki.
Dzięki temu zyskamy prawo do walki
o awans do III Ligi – informuje nasz
rozmówca.

JELONEK NA SZCZĘŚCIE
Zawodników w walce o punkty i
awans do III Ligi będzie wspierał świętokrzyski jelonek, symbol gminy Nowa
Słupia, który jeszcze nie ma imienia. Wkrótce ogłosimy konkurs, w którym
będziemy prosili o wskazywanie propozycji – mówi Daniel Binkowski,
który podkreśla, że jego drużyna chce
poprzez sport promować gminę z której się wywodzi.
PIERWSZY MECZ PIERWSZE ZWYCIĘSTWO
By zobaczyć pierwszy mecz nowo
powstałej drużyny do hali sportowej
w Nowej Słupi przybyło spore grono
kibiców i miłośników siatkówki. Nie
zabrakło wójta Andrzeja Gąsiora i
jego zastępcy Włodzimierza Zaręby,
przewodniczącego Rady Gminy Nowa
Słupia Sylwestra Kozłowskiego i
jego zastępcy Roberta Klefasa. Na
trybunach zasiedli także radna Grażyna Wojtachnia, radny powiatowy
Marek Partyka a także sponsorzy
oraz członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek Emeryk.

 Prezentacja IV ligowej drużyny siatkarzy KS EMERYK

Nad przebiegiem całej imprezy
czuwał Piotr Sepioło Dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich.
Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy nad drużyną z
Zagnańska 3:1. Gratulujemy i życzymy sukcesów w IV Lidze.
- Cieszę się, że w gminie Nowa
Słupia powstał nowy klub sportowy,
który zrzesza młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem pasji gry w
piłkę siatkową. Gratuluję pomysłodawcom sukcesu organizacyjnego utworzenia klubu IV ligi. Jestem przekonany,
że poza aspektem czysto sportowym
to doskonała forma upowszechniania
kultury fizycznej oraz promocji Gminy
Nowa Słupia – dodał wójt gminy Andrzej Gąsior.

Skład zespołu Emeryk SK Nowa
Słupia: 1. Jakub Fijas – gra na pozycji
środkowego bloku; 2. Mateusz Linek –
gra na pozycji przyjmującego; 3. Tomasz
Binkowski – gra na pozycji przyjmującego; 4. Adam Pocheć – gra na pozycji
środkowego bloku; 5. Krzysztof Kuropatwa – gra na pozycji rozgrywającego;
6. Wiktor Sitek – gra na pozycji środkowego bloku; 7. Daniel Binkowski – gra
na pozycji środkowego bloku (kapitan);
8. Adrian Sitek – gra na pozycji atakującego; 9. Mateusz Gawlik – gra na
pozycji przyjmującego; 10. Rafał Krajewski – gra na pozycji rozgrywającego;
11. Kamil Kozłowski – gra na pozycji
przyjmującego; 12. Kamil Czekaj – gra
na pozycji przyjmującego; 13. Tomasz
Kozieł – gra na pozycji przyjmującego;
14. Szymon Krajewski – gra na pozycji
atakującego; 15. Michał Grzesik – grający na pozycji libero.

JAPOŃSKIE SZTUKI WALKI W NOWEJ SŁUPI
Aż 15 medali, w tym pięć złotych zdobyli zawodnicy Sekcji
Japońskich Sztuk Walki DOJO MAJO z Nowej Słupi podczas
Ogólnopolskiego Otwartego Turnieju Kobudo, który odbył się
w naszej gminie. Zawody poprzedziło Ogólnopolskie Otwarte
Seminarium Kobudo, podczas którego, adepci tej sztuki walki
mogli doskonalić swoje umiejętności.
Hala sportowa w Nowej Słupi na
dwa dni (7-8 października) stała się
areną ćwiczeń i zmagań miłośników Kobudo. To dalekowschodnia sztuka walki
wywodząca się z Okinawy, podstawą
której są określone kata i ich interpretacje
nauczane „ręka w rękę”. Głównym założeniem jest użycie podstawowych narzędzi rolniczych do samoobrony.
Kobudo zawitało do naszej gminy
kilka lat temu, kiedy Mariusz Dąbek,
prezes Stowarzyszenia Aktywni i Zdrowi Novum założył w Nowej Słupi Sekcję
Japońskich Sztuk Walki DOJO MAJO.
Dwa lata temu przystąpiła ona do Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki.
Tym samym może startować i organizować zawody w ramach federacji.
Jedne z nich odbyły się w miniony
weekend 7-8 października w Nowej Słupi. W sobotę w Ogólnopolskim Otwartym Seminarium Kobudo wzięło udział

50 osób, które w czasie zajęć praktycznych mogły ćwiczyć z różnego rodzaju
bronią, doskonaląc w ten sposób swoje
umiejętności. Przy okazji nadarzyła się
sposobność, by zdać egzamin i zdobyć
kolejny w hierarchii pas.
Dzień później w niedzielę 8 października odbył się Ogólnopolski Otwarty Turniej Kobudo. Wystartowało w
nim 35 zawodników indywidualnych i
siedem drużyn. Ich umiejętności oceniali
sędziowie z Inowrocławia, Oświęcimia,
Świebodzina i Nowej Słupi. Nasi reprezentanci spisali się wyjątkowo dobrze.
Na dziewięć rozegranych konkurencji w
aż pięciu odnieśli zwycięstwo i stanęli na
najwyższym stopniu podium.
Radości ze swoich podopiecznych nie
krył Mariusz Dąbek. - Dziś zdobyliśmy
pięć złotych, pięć srebrnych i pięć brązowych
medali, więc są powody do zadowolenia –
mówił tuż po turnieju. - Trenuję dzieciaki w

 Zawodnicy z gminy Nowa Słupia zdobyli aż 15 medali

Nowej Słupi trzeci rok. Od dwóch lat należymy do IMAF (Międzynarodowej Federacji
Sztuk Walki - przypis. red.). W tym czasie
startowaliśmy w ośmiu zawodach, w których
zdobyliśmy w sumie 52 medale – mówił z
dumą sensei Mariusz Dąbek.
Gratulacje zawodnikom złożył wójt
Andrzej Gąsior, wraz ze swoim zastępcą Włodzimierzem Zarębą oraz
radną Grażyną Wojtachnia, z którymi
wręczyli zwycięzcom dyplomy, medale
oraz puchary. - Posiadacie wielkie umiejętności. Sam fakt że tu jesteście jest świadectwem tego jak wiele się nauczyliście. Życzę
wytrwałości i kolejnych sukcesów – mówił
wójt Gąsior.
Podczas zawodów Kobudo, Nowa
Słupia udowodniła, że nie tylko posia-

da zdolnych ambitnych zawodników
wschodniej sztuki walki, ale także potrafi
zorganizować zawody na najwyższym
poziomie.
- Grupa w Nowej Słupi jest jeszcze
młoda, ale bardzo zdolna. Widzę tu dużo
talentów. Do tego bardzo fajna organizacja
zawodów sprawia, że w przyszłym roku
planujemy, aby właśnie tu odbył się Puchar
Polski – powiedział Piotr Witkowski,
prezydent IMAF Polska. Wójt Andrzej
Gąsior już zapowiedział, że pomoże
w zorganizowaniu tej imprezy.
Zawody zostały zorganizowane
przy finansowym wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego oraz pomocy organizacyjnej gminy Nowa Słupia.
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HISTORIA / WYDARZENIA
ADIUTANT LANGIEWICZA – LEOPOLD JÓZEF MARCIN KOSTKOWSKI
Kronika Świętokrzyska nr 2/2017 wspomniała generała wojsk
powstańczych Mariana Melchiora Antoniego Langiewicza. Jeden z jego adiutantów związany był z ówczesnym miastem
Słupią Nową. W dniu 11 lutego 2017 r. na Sesji Krajoznawczej:
„Droga Pamięci Zrywu Narodowowyzwoleńczego Wydarzeń
4-11 Lutego 1863 Roku Słupia Nowa – Święty Krzyż” przypomniałem tegoż adiutanta. Był nim Leopold Józef Marcin
Kostkowski.

 Jan Józef i Konstancja Kostkowscy

Leopold Józef Marcin Kostkowski był synem Jana Józefa
Kostkowskiego i jego trzeciej żony
Marianny z d. Pawłowskiej; urodził
się 21.08.1830 r. w folwarku Wlonice, parafii Bidziny; na chrzcie
świętym dostał trzy imiona. W dniu
22.07.1855 r. w mieście Słupia
Nowa poślubił Izabelę Królikowską, córkę nauczyciela i kierownika
szkoły w Słupi Nowej Piotra Królikowskiego i Marianny z d. Maltzan.
Leopold i Izabela Kostkowscy mieli
dziewięcioro dzieci; wieku dorosłego
doczekało tylko dwóch synów.
Leopold Józef Marcin Kostkowski był rządcą w majątkach
w Grzegorzowicach, Małoszycach,
Częstocicach, Bodzechowie. Zmarł
18.02.1890 r. w Bodzechowie, spoczął na cmentarzu w Denkowie. Jego
żona Izabella Królikowska urodziła

się 24.08.1837 r. w mieście Lasocinie, zmarła 25.05.1896 r. w mieście
Ostrowcu. Spoczywa na cmentarzu
parafialnym przy ul. Denkowskiej
w zabytkowym grobowcu familijnym
Kaczmarskich. W książce poświęconej cmentarzowi ostrowieckiemu
Teresa i Zdzisław Sabatowie utrwalili Izabellę z Królikowskich Kostkowską i ten grobowiec.
O tym, że Leopold Józef Marcin
Kostkowski był adiutantem Langiewicza przeczytać można w wydanej
przez Świętokrzyskie Towarzystwo
Genealogiczne „Świętogen” książce „nasze genehistorie”, a także
w witrynach internetowych Muzeum Historii Kielc (baza pamiątek po Powstaniu Styczniowym)
i Archiwum Państwowego w Radomiu (wspomnienia wnuka siostry
adiutanta).

Jeszcze przed wybuchem Powstania Styczniowego u Jana Józefa
Kostkowskiego i jego czwartej żony
Konstancji z d. Wardeckiej bywał
Langiewicz, późniejszy generał
wojsk powstańczych. Ubolewał, że
spodziewana wojna (dziś nazywana
Powstaniem Styczniowym) opóźnia
się i może jej nie doczekać. Wyrażał jednak nadzieję, że na pewno
doczeka jej najmłodszy syn Jana
Józefa i Konstancji Kostkowskich
– Czesio (Józef Jan Czesław Kostkowski, późniejszy rządca w majątkach Wielopolskich). Przy wsparciu
Kostkowskich, z których kilku było
księżmi-zakonnikami, a wszyscy
pozostali rządcami w różnych majątkach Langiewicz sprowadzał do
Polski karabiny (z Niemiec i Belgii).
Później czworo dzieci Jana Józefa
Kostkowskiego pełniło służbę przy
Langiewiczu. Byli to z trzeciego małżeństwa z Marianną z d. Pawłowską:
Leopold Józef Marcin Kostkowski
(1830-1890); Walentyna Teresa
Józefa Kostkowska (1837-1906);
Stanisław Grzegorz Kostkowski
(1843-1928); oraz z drugiego małżeństwa z Rozyną z d. Krzemkowską ich starszy brat przyrodni: Walenty Kazimierz Józef Kostkowski
(1824-1866). Macocha czworga
wyżej wymienionych, Konstancja
Kostkowska dworskimi furmankami
dostarczała za-opatrzenie wojskowe
i żywność do obozów Langiewicza.
Dla skrócenia drogi i czasu transportu Kostkowscy przenieśli się z Bałtowa do dworu w Nietulisku Małym.
Dwór ten jeszcze kilka lat temu był
zamieszkały i zachwycał kunsztem
wykonania. Dziś jest w ruinie.
Ojciec czwórki wymienionych
powstańców Jan Józef Kostkowski
syn szlachcica Stanisława Kostkowskiego (1745-1813) i jego żony Zu-

zanny z Weselskich (1758-1821),
właścicieli majątku ziemskiego
w Galicji urodził się w 1798 r. w Jugoszowie, parafii Goźlice, był rządcą
majątków ziemskich w Jugoszowie,
Ossali, Wlonicach, Bałtowie, miał
cztery żony i osiemnaścioro dzieci.
Zmarł 10.02.1878 r. w Wierzbniku
i tam jest pochowany. Pomnik na
jego grobie jest dziełem kunsztu kamieniarzy kunowskich; wykonany
jest z tego samego piaskowca, z którego zbudowano Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz War-szawskie
Łazienki. Na boku pomnika wyryto
piękną sentencję: Miłość Cnota
przywiązanie, Tu złożone pod tym
głazem, Ten wyrok dla nas Panie,
Wszechmocności jest obrazem.
Przechodniu stań, daj westchnienie, O to proszą martwe cienie. Jego
starszy brat Jacek (1777-1847) był
podprzeorem oo. Dominikanów
w Sandomierzu (imię zakonne
Rajmund), natomiast młodszy brat
szlachcica Stanisława Kostkowskiego przez cztery kadencje był
pro-wincjałem oo. Dominikanów
(imię zakonne Albert), żył w latach
1756-1834.
W walkę narodowo-wyzwoleńczą były zaangażowane także dzieci
z czwartego małżeństwa Jana Józefa
i Konstancji małżonków Kostkowskich, ale to okres późniejszy, wymagający oddzielnego przedstawienia.
Udział Kostkowskich w walkach
narodowo-wyzwoleńczych wymaga
głębokiej analizy i starannego opracowania.
W następnym odcinku przedstawię wyżej wspomniane rodzeństwo
adiutanta Langiewicza.
Władysław Edward Kostkowski
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W dniu 5 listopada w godz. od 10.00 do 13.00 na Świetlicy Wiejskiej w Nowej Słupi przy ulicy Kieleckiej miała miejsce ostatnia
w tym roku Zbiorowa Akcja Honorowego Oddawania Krwi organizowana przez Klub HDK nr 555 działający przy Stowarzyszeniu Aktywni i Zdrowi „NOVUM” oraz Koło Gospodyń Wiejskich
„Świętokrzyskie Niezapominajki” ze Starej Słupi. Do oddania
krwi zgłosiło się 30 osób z czego krew oddało 22.
Podsumowując rok 2017 i cztery
zorganizowane akcje, krew oddało 93
osoby na ogólną sumę 41.85l.
Serdecznie dziękujemy za ten
bezcenny dar którym bezinteresownie
dzielą się mieszkańcy Gminy Nowa
Słupia.
Zapraszamy jednocześnie mieszkańców Gminy w 2018 roku na
zaplanowane w harmonogramie Re-
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jonowego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa z Kielc akcje które
odbędą się 4 lutego, 6 maja, 5 sierpnia
oraz 4 listopada 2018 r.
Wszystkich którzy chcą oddać
krew w każdym innym terminie zapraszamy od poniedziałku do piątku
do RCKiK przy ul. Jagiellońskiej 66
w Kielcach, a także do placówek w
Starachowicach przy ul. Radomskiej
70 (szpital) oraz Ostrowcu Święto-

krzyskim przy ul. Szymanowskiego 11
(szpital). Zachęcamy również do rejestrowania się jako Potencjalny Dawca
Szpiku.
Zarząd Stowarzyszenia
„NOVUM”

SAMORZĄD
CZY PO 150. LATACH NOWA SŁUPIA ZNÓW BĘDZIE MIASTEM?
ZADECYDUJĄ MIESZKAŃCY I RADNI GMINY.
Nowa Słupia ma szansę znów stać się miastem. Władze gminy
już podjęły pierwsze kroki w tym kierunku. Sprawdzamy jak
przywrócenie praw miejskich wpłynie na codzienne życie mieszkańców stolicy naszej gminy. Po tym jak w 1869 roku zaborca
rosyjski na mocy dekretu odebrał Nowej Słupi prawa miejskie,
po 150 latach wieś Nowa Słupia ponownie może zostać miastem.

6 października tego roku, gminni
radni, na wniosek Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi podjęli uchwałę „w
sprawie podjęcia procedury związanej
z nadaniem miejscowości Nowa Słupia
statusu miasta”. W tym samym dniu
przegłosowali drugą uchwałę w sprawie
ogłoszenia konsultacji społecznych.
WOLA MIESZKAŃCÓW
WAŻNA
Co to oznacza? Po pierwsze, nadanie praw miejskich Nowej Słupi musi się
odbyć przy udziale głosu mieszkańców
gminy w formie konsultacji. Uchwała
zakłada, że konsultacje zostaną przeprowadzone w dwojaki sposób:
• w formie otwartych spotkań, oddzielnie dla każdego sołectwa,
• poprzez zbieranie głosów w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie
Gminy.
Swoją wolę w tej sprawie będziemy mogli wyrazić składając podpis
na listach sporządzonych według
określonego wzoru.
Po konsultacjach radni gminy zdecydują czy skierować do Wojewody wniosek
o nadanie praw miejskich.
KIEDY I GDZIE GŁOSUJEMY?
Konsultacje w sprawie przywrócenia Nowej Słupi praw miejskich
rozpoczną się 1 stycznia 2018 roku i
potrwają do końca lutego 2018.
Osoby, które nie będą mogły oddać swojego głosu w wyznaczonych
terminach zebrań będą mogły to
uczynić w Urzędzie Gminy.

Lp.

Obwód konsultacyjny
sołectwo

Termin
przeprowadzenia
konsultacji

Miejsce

1.

Bartoszowiny

05.01.2018 r.
godz. 17:00

Dom prywatny Bartoszowiny 12

2.

Baszowice

10.01.2018 r.
godz. 16:00

Świetlica Baszowice

3.

Cząstków

17.01.2018 r.
godz. 16:00

SP Pokrzywianka

4.

Dębniak

24.01.2018 r.
godz. 16:00

Dom prywatny Dębniak 10

5.

Dębno

31.01.2018 r.
godz. 16:00

Ośrodek Rekolekcyjno –
Wychowawczy

6.

Hucisko

16.02.2018 r.
godz. 17:00

Dom prywatny Hucisko 13

7.

Jeleniów

23.02.2018 r.
godz. 16:00

SP Jeleniów

8.

Jeziorko

14.01.2018 r.
godz. 16:00

SP Jeziorko

9.

Mirocice

27.01.2018 r.
godz. 16:00

SP Mirocice

10.

Nowa Słupia

24.02.2018 r.
godz. 16:00

Świetlica Nowa Słupia

11.

Paprocice

19.01.2018 r.
godz. 16:00

SP Paprocice

CZY NAM SIĘ TO OPŁACI?

12.

Pokrzywianka

23.01.2018 r.
godz. 17:00

SP Pokrzywianka

Od kilku tygodni mieszkańcy gminy
żywo interesują się tematem przywrócenie praw miejskich Nowej Słupi. Wiele
osób zastanawia się, czy nie spowoduje
to wzrostu podatków lokalnych, opłat za
wodę czy odprowadzanie ścieków. Wójt
Andrzej Gąsior zapowiada zdecydowanie, że nie.

13.

Rudki

03.02.2018 r.
godz. 16:00

GOK

14.

Serwis

21.02.2018 r.
godz. 16:00

GOK

15.

Skały

12.01.2018 r.
godz. 17:00

Dom prywatny Skały 36

16.

Sosnówka

28.02.2018 r.
godz. 16:00

GOK

17.

Stara Słupia

17.02.2018 r.
godz. 16:00

SP Stara Słupia

18.

Trzcianka

07.02.2018 r.
godz. 17:00

Agroturystyka Stanisława
Gałdecka

19.

Włochy

22.02.2018 r.
godz. 17:00

Świetlica OSP Włochy

20.

Wólka Milanowska

13.01.2018 r.
godz. 17:00

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

 Pieczęć miasta Słupia Nowa
 Ukaz carski odbierający Nowej Słupi prawa
miejskie

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Lista konsultacyjna będzie zawierała
trzy pola do oddania głosu poprzez złożenie podpisu (Głos na TAK, Głos na NIE
i Głos Wstrzymuje się. Osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy
gminy Nowa Słupia, którzy na dzień
oddania głosu osiągnęli pełnoletność.
Dotyczy to wszystkich osób, które posiadają stałe lub czasowe zameldowanie na
terenie gminy, bądź zostali dopisani na
wniosek własny do rejestru wyborców,
a stały meldunek posiadają poza gminą
Nowa Słupia.

- Zmiana statusu Nowej Słupi na
miasto nie wywołuje żadnych negatywnych
skutków dla mieszkańców, ani dla gminy.
Nie wzrosną podatki od nieruchomości,
opłaty za media (woda, ścieki), nie trzeba
będzie wymieniać dowodów osobistych. Dostęp do Funduszy Europejskich pozostanie
na niezmienionym poziomie. Co niezwykle
istotne, miasto będzie mogło nadal ubiegać
się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale również na działania
zarezerwowane tylko dla miast a Nowa
Słupia nadal będzie miała swojego sołtysa. Jestem przekonany, że już w niedługim
czasie Nowa Słupia stanie się miastem,
podobnie jak nasi sąsiedzi Łagów i Bodzentyn – mówi Andrzej Gąsior wójt gminy
Nowa Słupia.
- W imieniu Towarzystwa Przyjaciół
Nowej Słupi oraz samych mieszkańców
Nowej Słupi proszę wszystkich o głos

rzeczowy w dyskusji i udział w konsultacjach. Nie pozostańmy obojętni na
sprawy ogółu mieszkańców, sami przecież możemy decydować o ważnych
sprawach. Same konsultacje to swoisty
test dla nas samych. Jak postrzegamy
dziedzictwo kulturowe naszych ojców,
czy rozumiemy istotę przemian ustrojowych? Jestem przekonany, że nie za-

braknie z Państwa strony życzliwości i
odważnej postawy obywatelskiej i razem
zagłosujemy na TAK za nadaniem Nowej
Słupi statusu miasta.
Nowa Słupia może stać się
miastem najwcześniej
1 stycznia 2019 roku.
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WYDARZENIA
CEL – ŚCIĄGNĄĆ TURYSTÓW
Kilkadziesiąt osób z całej Polski w tym przedstawiciele biur
podróży z Małopolski, Śląska, Podkarpacia, Mazowsza oraz Poznania wzięło udział w konferencji turystycznej pt. „Góry Świętokrzyskie, wczoraj, dziś jutro...” zorganizowanej w Rudkach
przez Lokalną Organizację Turystyczną.
Sympozjum spotkało się z dużym zainteresowaniem branży
turystycznej. Na dwudniowe spotkanie połączone z wizytą studyjną
w najbardziej znanych turystom
miejscach naszego regionu przybyło
kilkadziesiąt osób reprezentujących
biura podróży z całego kraju. W
sobotę 18 listopada w hotelu Gołoborze w Rudkach odbyła się konferencja podczas której przekonywano
ich, aby organizowali wycieczki w
Góry Świętokrzyskie.
MOŻNA SIĘ ZAKOCHAĆ
Zgromadzonych przywitał Piotr
Sepioło – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Partnerstwo Ziemi
Świętego Krzyża oraz Andrzej Gąsior, wójt gminy Nowa Słupia, który w kilku krótkich, ale treściwych
słowach mówił o walorach naszej
gminy i województwa. - W tym miejscu można się zakochać, tak jak ja się
zakochałem wiele lat temu – zapewniał
wójt wymieniając miejsca, które warto zobaczyć.
Później Agata Milewicz z
Oddziału Świętokrzyskiego PTTK,
zachęcała, aby organizatorzy wycieczek skorzystali z usług profesjonalnych przewodników, którzy nie tylko
zaprowadzą w najciekawsze zakątki
regionu, ale także opowiedzą jego
historię i wyjawią wiele ciekawostek.
NADZIEJE ORGANIZATORÓW
Piotr Sadłocha, ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
mówił wprost: - Mam nadzieję, że po
tym spotkaniu, a zwłaszcza po tym co
zobaczycie jutro podczas objazdu po
naszym regionie, przywieziecie do na
wielu turystów – mówił, informując
jednocześnie, że w przyszłym roku
osoby, które zechcą odwiedzić nasz
region będą mogły bezpłatnie podró-

żować specjalnym busem, wożącym
ludzi między największymi atrakcjami Kielecczyzny.
ZACHWALALI I ZACHĘCALI
Paweł Milewicz z Centrum
Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach zapraszał do gminy Masłów
opowiadając o miejscu, w którym
dzieciństwo spędził Stefan Żeromski
oraz organizowanych tam imprezach
rangi ogólnopolskiej, jak chociażby
spływ kajakowy rzeką Lubrzanką.
Zenon Dańda, właściciel Sabatu w Krajnie prezentował walory
swojego ośrodka. - Takiego parku miniatur nie ma w całej Polsce, a naszym
celem jest to, by stać się największym
parkiem miniatur w Europie. Zachęcał
także do odwiedzenia Krajna zimą,
gdzie można szusować na najdłuższej w regionie trasie zjazdowej.
Z kolei Jarosław Maliszewski
- prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Agroturystyki „Łysogóry”
mówił o walorach wypoczynku w
gospodarstwach zrzeszonych w jego
organizacji, podkreślając, że tam
można poznać prawdziwą świętokrzyską kuchnię, która jest smaczna
i zdrowa. - U nas można jeść, jeść i
jeść, czego ja jestem najlepszym dowodem – żartował wskazując na swoją
zaokrągloną posturę.
TURYSTYCZNY PRZEGLĄD
REGIONU
Prawdzie tournée po województwie świętokrzyskim zafundowała
zgromadzonym Małgorzata WilkGrzywna, dyrektor biura zarządu
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
Nie tylko przedstawiła największe
atrakcje regionu pokazując ich zdjęcia, ale także sugerowała jak można

 Konferencja zgromadziła wiele biur podróży z całej Polski
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 Plany turystyczne gminy przedstawił wójt gminy - Andrzej Gąsior

sporządzić ofertę turystyczną, aby je
pokazać turystom. - To była najbardziej rzeczowa prezentacja podczas
konferencji – oceniała przedstawicielka jednego z biur podróży.
WIELKIE NADZIEJE
Jacek Kowalczyk, prezes ROT
oraz dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zapraszał w Góry Świętokrzyskie. Po
swoim wystąpieniu zdradził nam,
że wiąże z konferencją w Rudkach
wielkie nadzieje. - Zjechali na nią
przedstawiciele biur podróży, którzy
mogą przywieźć do naszego regionu
setki turystów. Promowanie województwa w mediach i wśród agentów turystycznych przynosi najlepsze efekty
– stwierdził już po konferencji prezes
ROT.
Ostatnim prelegentem był Piotr
Sepioło, dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. - W
latach 70-ych każda wycieczka szkolna przyjeżdżająca na Kielecczyznę
obowiązkowo zwiedzała gminę Nowa
Słupia. Chcę, aby znów tak było – mówił prezentując wszystko to co może
zainteresować turystów i organizatorów wycieczek.
Dzień później, w niedzielę 19 listopada, uczestnicy sympozjum mogli na własne oczy zobaczyć atrakcje
regionu o których mówiono podczas
konferencji.

 Gościem specjalnym konferencji był Jacek Kowalczyk - Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

W sympozjum oprócz przedstawicieli biur podróży i prelegentów
wzięli udział: Członkowie Lokalnej
Organizacji Turystycznej Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża, właściciele i zarządcy atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich, Andrzej
Gąsior, wójt Nowej Słupi, jego
zastępca Włodzimierz Zaręba,
przewodniczący Rady Gminy Nowa
Słupia Sylwester Kozłowski, właściciele gospodarstw agroturystycznych z gminy Nowa Słupia, pracownicy urzędu gminy i jednostek mu
podległych.
Konferencja
Turystyczna
wraz z wizytą studyjną została
dofinansowana w ramach grantu
przez Lokalna Grupę Działania
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Świętokrzyskiej.

 Uczestnicy konferencji odbyli tournée po województwie poznając największe jego atrakcje

WYDARZENIA
TU PRACUJE SIĘ BEZPIECZNIE
Marian Mocoń, właściciel Zakładu Stolarskiego Jodła zajął drugie miejsce w kategorii firm zatrudniających do 50 pracowników w konkursie „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”.
Wyróżnienia
przyznawane
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w
Kielcach wręczono 23 listopada podczas gali w Filharmonii Świętokrzyskiej tym, którzy dbają o wysokie
standardy i bezpieczeństwo swoich
pracowników.
W kategorii zakłady pracy zatrudniające do 50 osób pierwsze
miejsce przyznano spółce Sandomierski Sad, zaś drugie przedsiębiorcy z naszej gminy - Marianowi
Moconiowi, właścicielowi Zakładu
Stolarskiego Jodła, funkcjonującego
w miejscowości Serwis.
KOGO NAGRODZONO?

ZASKOCZONY I SZCZĘŚLIWY
Marian Mocoń, jedyny przedsiębiorca z naszej gminy wyróżniony w
plebiscycie, swoją firmę założył w 1989
roku. Nagrodę uważa za jedyną w swoim rodzaju.
- Dla mnie to wyjątkowe wyróżnienie. Inspekcja pracy zawsze się kojarzy
z instytucją restrykcyjna, która nakłada
kary. Byłem bardzo zaskoczony, a jednocześnie zadowolony, gdy podczas gali
wyczytano moje nazwisko ogłaszając
wyniki konkursu. Po powrocie zwołałem
pracowników i powiedziałem, że ta nagroda to również ich zasługa – mówi
Marian Mocoń.

W konkursie brały udział firmy
działające na terenie całego województwa. Przedsiębiorca z Serwisu
został wyżej oceniony przez kapitułę
niż takie podmioty, jak Biblioteka
Publiczna we Włoszczowie oraz Part-Logistik z Ostrowca Świętokrzyskiego, które zajęły kolejno trzecie i
czwarte miejsca.

Właściciel Zakładu Stolarskiego
Jodła podkreśla, że dla niego bezpieczeństwo pracowników jest bardzo
ważne.

W kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników pierwsze miejsce zdobył Fischer
Automotive z Mroczkowa i Zakład
Aktywności Zawodowej z Kielc. W
grupie zakładów powyżej 250 pracowników nagrodzono Defro z Rudy
Strawczyńskiej oraz Świętokrzyskie
Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

To przynosi wyraźne korzyści. Firma się rozwija, a mimo, iż w stolarni o
wypadek nie trudno, w zakładzie nie
było żadnego nieszczęśliwego zdarzenia od blisko dwudziestu lat.

- Chcę po prostu spać spokojnie, nie
martwić się, że coś się może stać. Zawsze
zatrudniam pracowników zgodnie z
przepisami – twierdzi Marian Mocoń.

PRZEDSIĘBIORCA
OD 1989 ROKU
Marian Mocoń z wykształcenia
jest technikiem obróbki skrawaniem.

 Drugi od lewej - Marian Mocoń. Fot.Paweł Małecki, Agencja Gazeta

Zanim otworzył własną firmę pracował
w Zakładach Urządzeń Chemicznych
METALCHEM w Rudkach. Od 1989 do
chwili obecnej prowadzi Zakład Solarski
Jodła w miejscowości Serwis. Do 2000
roku wykonywał usługi stolarskie tzn.
produkował okna drzwi wystroje domu
budowli sakralnych. Później postanowił
zmienić profil działalności i rozpoczął
produkcję stolików składanych – wykorzystywanych podczas tapetowania czy
handlu na bazarach. Większość jego odbiorców to klienci zagraniczni.

Okręgowej.
Aktualnie gra amatorsko w tenisa
ziemnego. Skąd ta pasja? - Pierwszy raz
wziąłem rakietę do ręki w wieku 57 lat
– informuje. W ciągu kilku lat wspiął się
na szczyt amatorskiego Tenisa w Polsce .
W 2014 roku w indywidualnych
Mistrzostwach Polski wraz z kolegą Ryszardem Jabłońskim z Olsztyna zdobył
złoty medal Mistrzostw Polski w grze
podwójnej w kat. 60+

SAMORZĄDOWIEC
I SPORTOWIEC

W tej samej kategorii zdobył jeszcze
dwa medale brązowe Mistrzostw Polski

Marian Mocoń jest także znany w
gminie jako samorządowiec (niegdyś
przewodniczący Rady Gminy Nowa
Słupia) oraz jako sportowiec. - Od młodych lat grałem w piłkę nożną. Grałem
w „Metalchem” Rudki Pogoń” Staszów
i ŁKS Łagów Jako 27 latek ukończyłem
kurs trenerski i prowadziłem drużyny
METALCHEM Rudki (do 1988 r – przypis red.) oraz ŁKS Łagów – wspomina
Mocoń. Przez dwa lata sędziował także
spotkania piłkarskie w A klasie Ligii

Marian Mocoń również z powodzeniem startuje w mistrzostwach Polski Samorządowców
W grze indywidualnej zdobył trzy
medale brązowe: 1) w Rzeszowie w
2014 roku w Halowych mistrzostwach
Polski samorządowców; 2) w Koninie
w 2017 roku w otwartych mistrzostwach Polski w Koninie; 3) w Rzeszowie w 2017 roku Halowe Mistrzostwa
Polski.

LUDZIE PŁAKALI ZE WZRUSZENIA
Niewyobrażalną radość, moc wzruszeń i chwilę zapomnienia o
troskach doczesnych, sprawił występ Koła Gospodyń Wiejskich
Modrzewianki pensjonariuszom Domu Opieki św. brat Alberta
w Skoszynie.
Inicjatorem wyjazdu grupy
mieszkańców gminy Nowa Słupia
do ośrodka dla ludzi starych, samotnych i niepełnosprawnych był
Andrzej Gąsior, wójt gminy Nowa
Słupia.

Dniu Ubogich, wspólnie z wójtem
Andrzejem Gąsiorem pojechały do
Skoszyna. Ich występ przed seniorami był radosnym, ale też wielce
wzruszającym wydarzeniem zarówno dla widzów jak i artystów.

- Osobiście znam księdza Jana
Mikosa, który jest dyrektorem i założycielem tej placówki. W styczniu
byłem tam z harcerzami. Widząc
wówczas jak spragnieni kontaktu
z ludźmi są podopieczni Domu Opieki
św. Brata Alberta postanowiłem odwiedzić ich wspólnie z Modrzewiankami – mówi wójt Gąsior.

- Nie spodziewaliśmy się czegoś
takiego. Mieszkańcy Domu Opieki
byli szczęśliwi, tak się cieszyli z naszego przyjazdu, byli tak wdzięczni,
że niejednokrotnie nam, występującym łza się w oku zakręciła – relacjonuje wójt Gąsior.

Pań nie trzeba było długo namawiać. 19 listopada – w Światowym

- Takie chwile są bardzo ważne
w życiu naszych podopiecznych mówi ksiądz Jan Mikos, prowadzący
Dom Opieki św. Brata Alberta w Sko-

szynie. - Ci ludzie
całymi dniami myślą
o wnuczkach, którzy
ich nie odwiedzają.
O domu, który o nich
już nie pamięta.
Występ Modrzewianek i wójta Gąsiora
przyniósł im wielką
radość. Osiemdziesięciolatkowie wstali  Dla podopiecznych ks. Jana Mikosa to był wieczór pełen wzruszeń
i zaczęli tańczyć – relacjonuje nasz rozmówca prosząc, ledwie kilkuosobowy personel. Jak
by nie zapominać o ludziach star- podkreśla ks. Mikos, domy pomocy
szych samotnych, schorowanych, społecznej mają około 2,8 tys. zł.
takich jak podopieczni Domu Opie- miesięcznie na jednego podopieczki św. Brata Alberta.
nego. W przypadku domu w Skoszynie jest to zaledwie 700 zł. Aby
- To z pewnością nie będzie nasz placówka mogła funkcjonować poostatni wstęp w Skoszynie – zapowia- trzebne jest nasze wsparcie. - Czadają Modrzewianki.
sem wydajemy tyle pieniędzy na głupoty. Nie zapominajmy o ludziach,
W Domu Opieki św. brata Al- którzy potrzebują naszego wsparcia
berta w Skoszynie mieszka stale – apeluje ksiądz Mikos.
między 30-40 osób. Dba o nich zaNr 4/2017 • Kronika Świętokrzyska
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SAMORZĄD
KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA, AKTUALNOŚCI
GMINA DOSTARCZY NA TWÓJ TELEFON
Gmina Nowa Słupia wprowadziła bezpłatny mobilny system
powiadamiania i ostrzegania. Mieszkańcy gminy, którzy wyrażą taką chęć, mogą już nieodpłatnie otrzymywać wiadomości
SMS z informacjami między innymi o zagrożeniach pogodowych,
utrudnieniach na terenie gminy czy wydarzeniach kulturalnych
i sportowych.
Komunikator BLISKO – bo tak nazywa się system – to rozwiązanie, które pozwala na informowanie mieszkańców o zagrożeniach, programach zdrowotnych, imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy
Nowa Słupia.
Rejestracja odbywa się na dwa sposoby. Posiadacze telefonów typu smartfon mogą
pobrać np. ze sklepu Google Play, APP STORE lub Windows Store odpowiednią bezpłatną aplikację o nazwie BLISKO i tam dodać lokalizację „Nowa Słupia” i wybrać
serwisy:

Od tej pory będziemy otrzymywać najważniejsze informacje z Urzędu Gminy w
postaci wiadomości SMS Cloud. Warto dodać, że za pomocą tego rozwiązania do wiadomości mogą zostać dołączone zdjęcia, filmy oraz pliki audio. Możesz również przy tej
okazji wybrać powiadomienia o planowych wyłączeniach prądu lub ostrzeżeniach
RSO METEO (Regionalnego Systemu Ostrzegania – huragany, nawalny
deszcz itp.)
Wyboru sposobu powiadamiania dokonasz wybierając: Wiadomości
SMS, Wiadomości e-mail lub korzystając z aplikacji BLISKO wchodząc na stronę:
https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/3e364b6f/Gmina-Nowa-S%C5%82upia
Jeżeli wybierzesz tylko wiadomości SMS.
Drugi sposób rejestracji przeznaczony jest dla tych, którzy będą chcieli otrzymywać
powiadomienie w tradycyjny sposób czyli SMS. Rejestracja będzie się odbywać przez
wysłanie sms o treści wybranego kodu rejestrującego lub bezpłatnie przez dedykowaną
stronę internetową: https://www.sisms.pl/rejestracja/formularz/3e364b6f/krok-1

- Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Słupia do rejestrowania się w bezpłatnym systemie powiadamiania. To pozwoli na lepszą i sprawniejszą komunikację. Głównym celem wprowadzonego systemu jest ostrzeganie ludności w sytuacjach kryzysowych
- mówi Andrzej Gąsior - wójt gminy Nowa Słupia.

WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wójt gminy Andrzej Gąsior podpisał ze Starostą kieleckim Michałem Godowskim i członkiem Zarządu Powiatu Bogdanem
Gieradą porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu „Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności”.
W projekcie realizowanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach bierze udział 8 gmin z terenu powiatu. W uroczystym podpisaniu
porozumień w kieleckim starostwie
wzięli udział włodarze gmin: Chęciny,
Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia,
Sitkówka - Nowiny oraz Zagnańsk.
W projekcie weźmie udział 47
osób niepełnosprawnych, w tym dzieci chorujące na autyzm, z gmin, które
przystąpiły do realizacji projektu.
W jego ramach powstanie Centrum
Asystentury Społecznej, w którym
uczestnik projektu oraz jego opiekun
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uzyska kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, uwzględniające
wszystkie aspekty funkcjonowania w
społeczeństwie. Odbiorcy projektu,
jak i ich opiekunowie będą mogli też
korzystać ze wsparcia psychiatry, psychologa i radcy prawnego. Osoby niepełnosprawne będą mogły również
uczestniczyć w zajęciach usprawniająco – rehabilitacyjnych oraz korzystać
z usługi dowozu. Dodatkowo planuje
się zorganizować grupy wsparcia dla
opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, szkolenia dla opiekunów
osób niepełnosprawnych czy spotkania dla asystentów osób niepełno-

Kronika Świętokrzyska • Nr 4/2017

 Podpisanie porozumienia otwiera nowe możliwości pomocy dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy
Nowa Słupia

sprawnych – indywidualne i grupowe - z psychologiem pozwalające na
wymianę doświadczeń, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie
sobie z ewentualnymi trudnościami.

Projekt „Centrum Asystentury
Społecznej – krok w stronę samodzielności” otrzymał dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 1 350 926,17 zł.

