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Na Święta Wielkiej Nocy
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia.
Obfitości Łask i Błogosławieństwa Bożego.
Niech światło płynące
od Zmartwychwstałego Chrystusa
przyniesie Wam wiarę, nadzieję i miłość.

WESOŁEGO ALLELUJA!
Sylwester Kozłowski

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Słupia

Andrzej Gąsior

Wójt Gminy Nowa Słupia

Radosnych
Świąt Wielkanocnych
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Zapytaliśmy Wójta Gminy o plany i zamierzenia związane z uchwalonym budżetem Gminy Nowa Słupia na 2016 r.

Rozmowa z Andrzejem Gąsiorem

Wójtem Gminy Nowa Słupia
środki finansowe przewidziane na te inwestycje na „swoje
terytoria” i tym samym prysł
cały zamysł zrównoważonego
rozwoju. Zwyciężyły interesy
jednostkowe, spychając na
dalszy plan dobro wspólne.
Przy czym pragnę zaznaczyć,
iż środki jakie przewidzieliśmy
na projekt tych inwestycji miały stanowić jedynie podstawę
do ubiegania się o pozyskanie
środków zewnętrznych.
Wobec tego jakie inwestycje są priorytetowe
w 2016 roku? Czy sytuacja
finansowa gminy pozwoli
na realizację tego budżetu
w takiej formie jak to jest zaplanowane?

Pierwotna wersja budżetu była znacznie inna niż ta,
którą ostatecznie przegłosowała Rada Gminy. Co miało
wpływ na tak liczne poprawki i zmiany w tym projekcie?
Prace nad budżetem nie
zapowiadały tak licznych
zmian. Rada Gminy w zasadzie wprowadziła je w ostatniej chwili. Martwią mnie te
zmiany, bo nie są one korzystne dla ogólnej perspektywy
inwestycyjnej naszej gminy.
Pierwotny projekt uchwały budżetowej opierał się na
zasadach priorytetów i zrównoważonego rozwoju. Rada
Gminy wprowadzając tak
istotne poprawki ostatecznie
zburzyła racjonalny porządek,
jednocześnie ukierunkowując
budżet na niektóre zadania,
odbiegające znacznie od priorytetów, czego przykładem
jest chociażby wprowadzenie do zadań tegorocznego
budżetu projektów budowy
chodników przy drogach powiatowych. Kolejna zmiana
to ograniczenie do minimum

rezerwy budżetowej co może
stanowić dla gminy spory problem, w przypadku wystąpienia jakichś poważnych awarii
wodociągu czy kanalizacji.
Budżet miał w pierwotnym założeniu opierać się na
zasadzie zrównoważonego
rozwoju wszystkich miejscowości, leżących na terenie
gminy. Natomiast po wnikliwej analizie zaplanowanych
na ten rok inwestycji próżno
doszukiwać się tej zasady.
Z czego to właściwie wynika?
W projekcie zaznaczyliśmy kilka zadań w różnych
miejscowościach. We Włochach był to remont świetlicy
i remizy strażackiej, które są
w opłakanym stanie, z kolei
w Bartoszowinach chcieliśmy
otworzyć zadanie pt. „Budowa
świetlicy wiejskiej”. W Rudkach natomiast przewidzieliśmy kwotę na projekt targowiska gminnego oraz zużytego
pieca c.o. Niestety Rada Gminy korzystając z tego, iż posiada większość poprzesuwała

Za priorytet uznajemy
skanalizowanie
wszystkich
miejscowości gminy oraz poszukiwanie alternatywnych
źródeł zaopatrzenia w wodę.
I tutaj poważnym wyzwaniem
będzie przygotowanie się do
składania projektu kanalizacji miejscowości Cząstków,
Pokrzywianka i Stara Słupia
z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Drugą
priorytetową sprawą dla nas
jest opracowanie gminnego planu rewitalizacji, który
umożliwi nam sięganie po
środki unijne. Na ukończeniu
mamy też kilka projektów
m.in. projekt budowy boiska
w Nowej Słupi z podjazdem
dla gimbusa przy ul. Szkolnej.
W planach jest także remont
„Orlika” przy Zespole Szkół
w Rudkach oraz budowa
drogi ewakuacyjnej do placu dymarkowego. Poza tym
przewidzieliśmy w budżecie
finansowanie zadań z zakresu budowy i remontu dróg
gminnych.

Wiele
świętokrzyskich
gmin boryka się z problemem racjonalnego zarządzania gospodarką wodnościekową. Jak w Nowej Słupi
przedstawia się ta kwestia?
Jest to duży problem dla
okolicznych gmin, w tym także Nowej Słupi. Borykamy się
z nim od wielu lat, gdyż nie
posiadamy w naszej gminie
źródeł wody, które sprostałyby zapotrzebowaniem. W tej
kwestii niestety jesteśmy uzależnieni od sąsiadów. Obecnie
jest finalizowane opracowanie
dokumentacji dla koncepcji
kanalizacji całej gminy Nowa
Słupia wraz z pozyskiwaniem
nowych źródeł wody. Uważam, że coś takiego powinno być zrobione już wiele lat
temu, gdyż ułatwiłoby znacznie poprawny proces inwestycyjny w zakresie kanalizacji. Na
terenie naszej gminy powstało
kilka odcinków infrastruktury
kanalizacyjnej, które są niezwykle awaryjne i wymagają
ciągłych modernizacji czego
przykładem są chociażby sieci
w Hucisku, Baszowicach i Mirocicach.
W przyszłości czeka, zarówno Radę Gminy jak i Wójta,
podjęcie decyzji, która rozstrzygnie o wyborze wariantu
kanalizacji gminy, korzystnego dla wszystkich miejscowości. Duży problem dla Nowej
Słupi stanowi też stary odcinek żeliwnego wodociągu od
Woli Zamkowej do Wólki Milanowskiej, ulegający częstym
awariom. Jest to poważne
wyzwanie na najbliższe lata,
któremu musimy stawić czoła
wspólnie z Radą Gminy, porzucając wszelkie animozje.
Z wójtem Gminy Nowa
Słupia rozmawiała Magdalena Kwiecień
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Dochody budżetu gminy Nowa Słupia na 2016 rok zaplanowano w wysokości 30 967 447,00 zł,
a wydatki budżetu gminy w wysokości 31 467 447,00 zł. Deficyt budżetu gminy zaplanowano
w wysokości 500 000,00 zł.
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Zadania inwestycyjne
roczne w 2016 r.
Budowa sieci wodociągowej w msc.
Rudki ul. Starachowicka
Wymiana komory wodomierzowej na
sieciową tłoczną w msc. Bartoszowiny
i Hucisko
Zakup koparko-ładowarki na potrzeby
Gminy
Projekt zatoki autobusowej w msc.
Trzcianka
Opracowanie dokumentacji na budowę
chodnika w msc. Jeleniów od drogi wojewódzkiej do szkoły
Opracowanie dokumentacji na budowę
chodnika przy drodze powiatowej od
drogi wojewódzkiej do remizy w Starej
Słupi
Przebudowa dróg gminnych w ramach
„Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”
Projekt drogi dojazdowej do tzw. Kieł
w msc. Paprocie
Droga ewakuacyjna dla potrzeb Dymarek
Zakup klimatyzatora do serwerowni
w budynku Urzędu Gminy
Zakup samochodu dla potrzeb referatu
gospodarczego
Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap
Modernizacja instalacji elektrycznej
oraz wymiana posadzki w Zespole Szkół
w Rudkach

W dniu 24 lutego w obecności Superiora Klasztoru na
Świętym Krzyżu Ojca Zygfryda Wiechy OMI oraz Rektora Bazyliki pod wezwaniem
Trójcy Świętej Ojca Dariusza
Malajki OMI, Rada Gminy
Nowa Słupia podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy
rondu w Milanowskiej Wólce
w Gminie Nowa Słupia imieniem Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej.
- Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Kozłowskiego składam gorące
podziękowania radnym, którzy zagłosowali za podjęciem

• Wymiana dachu na SP w Jeleniowie oraz
zakup dwóch bram ogrodzeniowych
• Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach
• Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej SP w Nowej Słupi
• Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance
• Dobudowa oświetlenia ulicznego
w Gminie Nowa Słupia
• Modernizacja nawierzchni na boisku
Orlik w Rudkach

•

•

•
•

Wieloletnie przedsięwzięcia –
zadania inwestycyjne
Opracowanie dokumentacji na budowę
sieci wodociągowej i budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kieleckiej
w stronę obwodnicy w Nowej Słupi i na
„Kapkaz” w msc. Trzcianka (2015-2018)
Opracowanie dokumentacji i budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chełmowej w Nowej Słupi (2014-2017)
Modernizacja wodociągu Paprocice,
Dębniak, Wólka Milanowska (20162017)
Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla
Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie
dokumentacji na budowę kanalizacji
sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka,

Uchwały. Jestem przekonany,
że to doniosłe wydarzenie
wpisze się złotymi zgłoskami
w historię Gminy Nowa Słupia – Ziemi Świętego Krzyża.
Obecność Ojców Oblatów na
naszym terenie, kultywowanie
tysiącletniej tradycji to wielki
dar i zobowiązanie do pamięci
o skarbie narodowym, o najstarszym sanktuarium na ziemiach polskich i ich gospodarzach. W dobie laicyzacji życia
społecznego, utraty wartości,
potrzebujemy
opiekunów
duchowych, którzy wskazują
drogi etycznego postępowania i są naszymi niezłomnymi

•
•

•

•

•

•

Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały,
Włochy, Jeziorko, Dębno (2015-2019
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cząstków i Pokrzywianka
(2015-2019)
Budowa kanalizacji w Starej Słupi
i budowa kolektora przesyłowego
łączącego kanalizację w Starej Słupi
z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Rudkach (20152019)
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” (2015-2016)
Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753
w msc. Bartoszowiny, Wólka Milanowska i Trzcianka (2016-2017)
Opracowanie Studium wykonalności
z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych
oraz opracowanie Programu Funkcyjno
- 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 (20152016)
Opracowanie dokumentacji na budowę

przewodnikami. Poza aspektem materialnym muszę podkreślić, że podjęta uchwała jest
również zwróceniem uwagi na
niepodważalne i jedyne dziedzictwo ziemi świętokrzyskiej.
Jest również wyrazem troski o budowanie wzajemnej
więzi pomiędzy samorządem
gminy Nowa Słupia a Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów.
– podsumował Wójt Gminy
Nowa Słupia Andrzej Gąsior.
- Pragniemy jako kustosze
sanktuarium na Świętym Krzyżu podziękować panu wójtowi
Andrzejowi Gąsiorowi za piękną inicjatywę i za uhonorowanie Zgromadzenia Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej,
które w tym roku dziękuje
Bogu za 200. lat istnienia. 80.
lat obecności duchowych sy-

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

chodnika przy drodze powiatowej nr
0599T Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa
- Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno
(2015-2016)
Opracowanie projektu i budowa
wwul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz
z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2015-2017)
Modernizacja dróg lokalnych w ramach
PROW (2016-2017)
Rewitalizacja msc. Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2019)
Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki
(2016-2019)
Budowa ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Nowa Słupia (2016-2018)
Renowacja obiektów zabytkowych
wraz z przebudową i wyposażeniem
obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2019)
Opracowanie dokumentacji i budowa
strażnicy w Sosnówce (2016-2018)
Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP
w Jeleniowie (2015-2016)
Budowa świetlicy środowiskowej
w Dębnie (2015-2017)
Opracowanie dokumentacji i budowa
boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu
dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2018)

nów św. Eugeniusza de Mazenoda na ziemi świętokrzyskiej
to przede wszystkim służba
Bogu, Kościołowi i ludowi tej
ziemi. To także służba wobec
niezliczonych rzesz pielgrzymów z kraju i z zagranicy,
którzy tak licznie nawiedzają
Święty Krzyż. To stanie na straży wartości chrześcijańskich,
patriotycznych i narodowych.
To troska o dziedzictwo świętokrzyskiego opactwa, w którym posługiwali Ojcowie
Benedyktyni. Dziękujemy za
wszelką życzliwość i pomoc
w promowaniu tego co jest
prawdziwym
bogactwem
i wartością naszej małej ojczyzny – Ziemi Świętego Krzyża –
podziękował Zygfryd Wiecha
OMI Superior Klasztoru na
Świętym Krzyżu.
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PROGRAM

POMOC

RODZINA 500+ ŻYWNOŚCIOWA
(PODSTAWOWE INFORMACJE)

Z inicjatywy Andrzeja Gąsiora Wójta gminy Nowa Słupia została podpisana umowa
pomiędzy Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim a Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących.

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez
dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie, rodzice otrzymają
niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego tj.: 800,00 zł netto
na osobę w rodzinie lub 1 200,00 zł netto na osobę, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Pełnoletnie dziecko liczy się do składu rodziny do czasu
ukończenia 25 roku życia, o ile pozostaje na utrzymaniu rodziców.
6. Wnioski o świadczenie wychowawcze składać będzie można od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nowej Słupi ul. Świętokrzyska 18 w Dziale Świadczeń Rodzinnych (dawna Informacja Turystyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.30 oraz w środy w godzinach 7.00 – 17.30.
7. Dochód rodziny ustalany będzie tylko w wypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy
to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą
dzieci.
8. W obecnym okresie zasiłkowym rokiem bazowym przy
uwzględnianiu sytuacji dochodowej będzie rok 2014.
9. W przypadku złożenia wniosku w ciągu pierwszych trzech
miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 1 lipca 2016
roku włącznie, świadczenie wypłacone zostanie z wyrównaniem
od dnia 1 kwietnia 2016 r.
10. W kolejnych miesiącach świadczenie wypłacane będzie
od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.
11. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie
przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września
2017 roku. W kolejnych latach świadczenie przyznawane będzie
na okres 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
12. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać
w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Więcej informacji uzyskać można w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nowej Słupi lub pod numerami telefonów: (41) 31 77 139, (41) 31 78 748.

Pomoc żywnościowa będzie realizowana w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020 (PO PŻ) realizowanego w
oparciu o Europejski Fundusz
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
W związku z powyższym
prosimy wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z
tej formy pomocy w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej o
zgłaszanie się do tut. Ośrodka,
celem uzyskania stosownego
skierowania uprawniającego do
korzystania z pomocy w formie
artykułów żywnościowych.
Wsparcie przewidziane jest
dla osób i rodzin spełniających

kryteria określone w art. 7
ustawy o pomocy społecznej
(min. sieroctwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba itp.)
oraz posiadających kryterium
dochodowe nie przekraczające 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy
społecznej tj. 951,00 zł netto
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771,00 zł netto dla
osoby w rodzinie.
Za artykuły żywnościowe wydawane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi nie będą pobierane żadne opłaty.

NOWE ZASADY PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO,
LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI
jako łączne zobowiązania pieniężne
Ustawodawca wprowadził z dniem 1 stycznia 2016 r. następujące zmiany w płatności podatków:
1. Zgodnie z art. 6 pkt 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli kwota podatków:
od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej
raty tj. do 15 marca 2016 roku.
2. Zgodnie z art. 6 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych nie doręcza się decyzji i nie pobiera się podatku w przypadku, gdy kwota jest
niższa od kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki
poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
roku - Prawo pocztowe (koszty te wynoszą obecnie 6,10 zł).
W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od
chwili wydania.
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Gminne Koło Sołtysów Życiowe pasje Karoliny
Młoda, dziewiętnastoletnia mieszkanka Rudek,
reaktywowane
Karolina Rybka już od wczesnych lat dziecięcych
Na prośbę sołtysa z Rudek Grzegorza
Marczewskiego wieloletnia sołtys sołectwa
Sosnówka Irena Przygoda zaprosiła w dniu 27
stycznia 2016 r. do Urzędu Gminy w Nowej
Słupi przedstawicieli Stowarzyszenia Sołtysów
Ziemi Kieleckiej, Prezesa Stowarzyszenia –
Feliksa Januchtę, Zastępcę Prezesa - Kazimierza
Łebka, Skarbnika Stowarzyszenia – Grażynę
Wawszczak oraz Sekretarza Stowarzyszenia–
Andrzeja Staniec.

trenowała akrobatykę sportową i taniec.

Karolina Rybka

Prezesem Gminnego Koła Sołtysów została Halina Misiurska
Tematem spotkania była
reaktywacja Gminnego Koła
Sołtysów jak również m.in.
dyskusja w sprawie funduszu
sołeckiego, diet sołtysów oraz
konkursu ,,Sołtys Roku”. Inicjatywę powstania Koła Sołtysów
w Nowej Słupi poparł Wójt
Gminy Nowa Słupia, który
otworzył spotkanie.
Sekretarz Stowarzyszenia
Sołtysów Ziemi kieleckiej Andrzej Staniec podzielił się pozytywnymi doświadczeniami
gospodarowania funduszem
sołeckim. Przekonywał iż taki
fundusz ma wiele zalet, jeśli
chodzi o gospodarowanie na
tym najniższym szczeblu samorządu.
W swoim wystąpieniu również Pan Wójt Gminy Andrzej
Gąsior podkreślił zalety Funduszu Soleckiego - Wyodręb-

nienie Funduszu Sołeckiego
przekłada się na wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, ponieważ
mieszkańcy mogą bardziej
angażować się w planowanie
i wykonanie zadań. Fundusz
Sołecki wiąże się z ożywionymi dyskusjami, a nawet ze
sporami. Ale to właśnie dzięki
takim rozmowom powstają
pomysły i rozwiązania problemów w sołectwie. Dzięki temu
mieszkańcy zaczynają się integrować, co w obecnym modelu życia wsi jest niezmiernie
ważne.
Pop
przeprowadzonym
głosowaniu w skład zarządu
Koła Sołtysów w Nowej Słupi
weszli: Halina Misiurska - Prezes, Jan Czaja – Skarbnik oraz
Sławomir Marzec - Sekretarz.

Urodziła się w 1997 roku
w Bielsku-Białej, w wieku 8 lat
przyjechała z rodzicami do Rudek, gdzie rozpoczęła naukę
w szkole podstawowej, a później w gimnazjum. Obecnie
uczy się w klasie maturalnej
o profilu matematyczno-geograficznym w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
W przyszłości chciałaby podjąć
studia na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale dziennikarstwa. Jednakże miłością jej
życia jest akrobatyka sportowa
i od niedawna także taniec.
Swoją przygodę ze sportem
rozpoczęła dosyć wcześnie, bo
już w klasie I szkoły podstawowej. Dużo trenowała, czego
efektem był udział w różnego
typu konkursach sportowych
i festiwalach akrobatycznych.
W 2005 roku wraz z dwiema
innymi dziewczynami wywalczyła I miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Śląska,
natomiast rok później w Bielsku-Białej ponownie stanęła na
najwyższym stopniu podium.
Miało to miejsce podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw

Młodzików. Sukces ten powtórzyła jeszcze w 2009 roku.
Z kolei rok później dzięki wyczerpującym treningom i swej
pracowitości oraz niezwykłemu talentowi zajęła I miejsce
w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Sukcesem zakończył się także
jej występ podczas Grand Prix
Kielc w 2012 roku, w czasie którego wywalczyła drugie miejsce na podium. Karolina odnosi
sukcesy nie tylko w dziedzinie
akrobatyki sportowej, również
taniec stał się jej wielką pasją.
Od 2013 roku trenuje w Studium Tańca Candela w Kielcach. Ma już na swym koncie
liczne sukcesy w tej dziedzinie, takie jak chociażby zajęcie
I miejsca w II Międzynarodowym Turnieju Salsy w Jędrzejowie w kategorii latin show.
W tym roku wraz ze swoją formacją ze Szkoły Tańca Candela
Team zaprezentowała swoje
taneczne umiejętności, zdobywając pierwszą lokatę w Caribben Show w Twardogórze.
Karolina Rybka jest więc
dowodem na to, że mając
w życiu jakieś pasje, zamiłowania można daleko zajść,
osiągnąć sukces. Przynosi
ona chlubę nie tylko swoim
rodzicom, bliskim, trenerom
oraz nauczycielom, ale także
mieszkańcom gminy Nowa
Słupia. Oby takich osób jak
Karolina było jak najwięcej, by
rozsławiały nasz świętokrzyski
region nie tylko w Polsce ale
być może w świecie.
Życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej oraz
spełnienie marzeń związanych
z dalszą edukacją.
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Rozmowa z Józefem Gołębskim
sołtysem Baszowic

przychylnie rozpatrywane. To
samo dotyczy współpracy z
Przewodniczącym Rady Gminy – Sylwestrem Kozłowskim,
pozostałymi radnymi i sołtysami.
Wspomniał Pan w swojej
wypowiedzi o inwestycjach
przeprowadzanych w Baszowicach. Jakie uważa Pan
za najistotniejsze dla mieszkańców?

Jak długo pełni Pan zaszczytną funkcję gospodarza miejscowości Baszowice?
Stanowisko sołtysa piastuję od 1999 roku czyli piątą kadencję, a zawdzięczam
to mieszkańcom Baszowic,
którzy obdarzyli mnie dużym
zaufaniem. Moje sołectwo liczy około 370 mieszkańców.
Staram się w miarę możliwości pomagać wszystkim,
którzy zwrócą się do mnie o
pomoc, gdyż problemów jest
wiele. W kontaktach z mieszkańcami cenię sobie bezpośrednią rozmowę, gdyż tylko
w taki sposób można znaleźć
rozwiązanie danego problemu, wysłuchać wszystkich
argumentów. Sołtys jest więc
swoistego rodzaju pośrednikiem między mieszkańcami,
a władzą, Radą Gminy i Wójtem. Docieram do swoich
mieszkańców nie tylko bezpośrednio, poprzez wizyty w
domach, ale także przez wy-

syłanie informacji w formie
pisemnej, które umieszczam
na tablicach ogłoszeń.
Wszystko to jest dowodem na Pańskie dobre relacje z mieszkańcami jak
wobec tego ocenia Pan
współpracę z władzami gminy, radnymi, wójtem?
Na tej płaszczyźnie współpraca przebiega bez zakłóceń,
mimo różnicy zdań potrafimy
się porozumieć w sprawach
istotnych dla społeczności Baszowic. Przez 19 lat pełnienia
funkcji sołtysa miałem okazję
współpracować aż z trzema
wójtami, a obecnie z Andrzejem Gąsiorem. W ciągu tych
wszystkich lat na terenie Baszowic przeprowadzano różne
inwestycje i dobra współpraca
z władzami gminy to podstawa
pozytywnej realizacji projektu.
Za każdym razem, gdy
tylko zwracam się do Rady
Gminy czy też Wójta z jakąś
sprawą jestem dobrze przyjmowany, a moje prośby są

Myślę, że najważniejszymi projektami jakie udało się
zrealizować podczas mojej
pracy na stanowisku sołtysa
była budowa wodociągu oraz
kanalizacji. Udało się także
zmodernizować oświetlenie
uliczne, a także poprawić stan
dróg lokalnych. Dużym przedsięwzięciem zrealizowanym w
ostatnim czasie była przebudowa drogi wojewódzkiej nr
751, której udało się dokonać
przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Gminy.
Dziękuję za pomoc w realizacji
tej inwestycji Marszałkowi Województwa – Adamowi Jarubasowi, wójtom: Wiesławowi
Gałce i Andrzejowi Gąsiorowi,
radnemu Robertowi Klefasowi
i Radzie Gminy Nowa Słupia.
Natomiast wśród inwestycji
w dziedzinie kultury należy
wspomnieć powstanie Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego
przy zbiorniku retencyjnym
oraz powstanie w 2014 roku
świetlicy środowiskowej.
Proszę przypomnieć jak
doszło do powstania projektu budowy tej świetlicy?
Od wielu lat nosiliśmy się z
pomysłem budowy świetlicy
środowiskowej, gdyż w naszej
miejscowości nie było miejsca,
w którym mogliby się spotykać
mieszkańcy na zebraniach wiej-

skich. Zarówno mieszkańcy Baszowic jak i radny Robert Klefas
byli przychylni powstaniu tego
typu obiektu. Dostaliśmy również wsparcie ze strony władz
gminy i w 2014 roku udało się
zrealizować nasz pomysł.
Powstała świetlica, w której dziś spotyka się młodzież
z Baszowic i okolicznych wsi
na różnego rodzaju zajęciach
oraz dorośli skupieni wokół
koła gospodyń wiejskich, które powstało całkiem niedawno. Liczy sobie 36 osób, jego
szefową jest Anna Jabczyk.
Rozumiem, że dobrze
ocenia Pan działalność świetlicy. W takim razie co można
jeszcze uczynić, żeby bardziej zintegrować lokalną
społeczność?
Moim zdaniem działalność naszej świetlicy ma sens,
świadczą o tym liczne festyny,
spotkania
okolicznościowe
takie jak chociażby wspólna
Wigilia czy tez Dzień Kobiet,
współorganizowany z kołem
gospodyń. Mówię to nie tylko
jako sołtys Baszowic, ale także
mieszkaniec tej miejscowości.
Cieszy mnie to, że jest u
nas takie miejsce, w którym
mogą się spotkać różne pokolenia i wspólnie spędzić czas
wolny. Jedynym problemem
jest to, że budynek nie może
pomieścić dużej liczby ludzi,
ale myślę, że w przyszłości uda
się go rozbudować, tak by dla
wszystkich znalazło się miejsce. Jestem dumny z tej świetlicy i pragnę podziękować
wszystkim, którzy przyczynili
się do jej powstania i rozwoju.
To właśnie tego typu inicjatywy pomagają integrować społeczność lokalną.
Z sołtysem Baszowic rozmawiała Magdalena Kwiecień.
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Jubileusz 5-lecia „Chełmowianek”
Uroczyste obchody 5 rocznicy powstania zespołu śpiewaczego „Chełmowianki” odbyły się
30 stycznia w Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach.
Na uroczystości przybyło
wielu znamienitych gości począwszy od Starosty kieleckiego – Michała Godowskiego wraz z przedstawicielami
Rady Powiatu - Danutą Żebrowską, Markiem Partyką,
Bogdanem Gieradą, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
- Małgorzatą Stanioch, aż po
lokalne władze samorządowe na czele z wójtem gminy
Nowa Słupia – Andrzejem
Gąsiorem, przewodniczącym
– Sylwestrem Kozłowskim
wraz z radnymi.
Wśród zaproszonych na
jubileusz 5-lecia „Chełmowianek” nie mogło zabraknąć
członków innych zespołów
ludowych, działających na terenie gminy Nowa Słupia. Na
scenie w Rudkach zaprezentowały się zespoły: „Wesołe
Kumoszki”, Świętokrzyskie
Diabliki”,
Modrzewianki, Wabio, Sołtyski z Pawłowa oraz „Wierna rzeka”
z Piekoszowa. Z tym ostatnim
przybył także gospodarz lokalnego samorządu - wójt gminy
Piekoszów - Zbigniew Piątek.
Podczas części artystycznej wszystkie grupy wokalnoinstrumentalne odśpiewały
okolicznościowe „Sto lat”, do
śpiewu przyłączyła się licznie
zgromadzona w sali widowi-

skowej publiczność. Gratulacjom, życzeniom i oklaskom
nie było końca. Pod adresem
zacnych jubilatów płynęły gorące słowa podziękowań i życzeń. Zarówno władze gminy
w osobie wójta – Andrzeja
Gąsiora jak i przewodniczącego Rady Gminy - Sylwestra Kozłowskiego wyrażali ogromną
wdzięczność za pięć lat działalności zespołu „Chełmowianki’’, który niejednokrotnie
promował Nową Słupię w powiecie, województwie, a nawet na skalę krajową poprzez
udział w licznych konkursach,
przeglądach i różnego rodzaju akcjach społecznych. Również starosta kielecki - Michał
Godowski podziękował jubilatkom za zaangażowanie
w imprezach kulturalnych, organizowanych przez władze
powiatowe.
Mówił, że docenia wkład
zespołu w promocję kultury
i tradycji kulinarnych ziemi
świętokrzyskiej.
Wyrazem
wdzięczności
były piękne bukiety kwiatów
składane na ręce przewodniczącej KGW ChełmowiankiWioletty
Krzyżanowskiej.
Do życzeń urodzinowych
dołączyli się również pracownicy i Dyrekcja Zespołu Szkół
w Rudkach, z którym niejedno-

Uroczystość dostarczyła wielu wzruszeń zarówno Jubilatom,
jak i licznie przybyłym gościom

Występ zespołu Chełmowianki

Wójt Andrzej Gąsior podziękował Chełmowiankom
za wspaniałą promocję gminy
krotnie Chełmowianki współpracowały w różnego typu
akcjach społecznych czy imprezach kulturalnych. Oprócz
władz świeckich na obchody
jubileuszowe zespołu przybył
również ksiądz proboszcz parafii Rudki - Kazimierz Hara,
który dziękował Chełmowiankom za współpracę w organizacji wspólnych uroczystości. Podarował on zespołowi
encyklikę papieża Franciszka
życząc jednocześnie wielu
sukcesów w kolejnych latach
działalności.
Natomiast zespoły działające przy Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
oprócz prezentów, kwiatów
i listów gratulacyjnych przygotowały dla szanownych
jubilatek program artystyczny, do którego przyłączyły się
też „Sołtyski” i „Wierna rzeka”.
Na scenie nie mogło oczywiście zabraknąć samych Chełmowianek, których występ
poprzedziła projekcja filmu,
przedstawiającego 5 lat działalności artystycznej zespołu.
Następnie zabrzmiały ze sceny
nuty znanych i lubianych piosenek ludowych w wykonaniu
jubilatek, które nagrodzono

jak to zwykle bywa przy okazji
ich występów, gromkimi brawami.
Wioletta
Krzyżanowska
w imieniu całego zespołu
podziękowała przybyłym na
uroczystości gościom, a także
współpracującym z zespołem
od lat, Stanisławowi Majchrowi, autorowi tekstów piosenek, kapeli Chełmowianie
oraz głównemu inicjatorowi
powstania zespołu sołtysowi
i radnemu miejscowości Serwis - Janowi Czaja. Przewodnicząca Chełmowianek wielokrotnie podkreślała, iż duży
wpływ na działalność i rozwój
zespołu miała współpraca
i wsparcie ze strony lokalnych
władz samorządowych gminnych, powiatowych a nawet
wojewódzkich.
Słowa
podziękowania
popłynęły również w stronę
Piotra Sepioło - dyrektora
Centrum Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich oraz Grzegorza Michty, będącego muzycznym opiekunem Chełmowianek.
Po części artystycznej
uczestnicy uroczystości zostali
zaproszeni na kawałek urodzinowego tortu.
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Zespół Szkół w Rudkach

Ciekawe propozycje zajęć pozalekcyjnych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów
i rodziców szkoła stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju zdolności i zainteresowań,
zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz uzupełniania braków edukacyjnych. Rozwijanie
umiejętności matematyczno - przyrodniczych
w szkole prowadzone jest m.in. poprzez realizację trzech innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.
1) Innowacyjny Program
Nauczania Interdyscyplinarnego w klasach IV - VI szkoły
podstawowej
2) Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania
„Poznajmy świat” w klasach
I – III gimnazjum
Zajęcia
matematyczne,
przyrodnicze, komputerowe
i techniczne w szkole podstawowej oraz biologii, chemii,
fizyki, matematyki, geografii,
techniki w gimnazjum odbywają się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych
m. in. interfejsów, a także
z zastosowaniem aktywnych
metod i form pracy. W ramach
projektu zakupiono pomoce
dydaktyczne w kwocie 48 tys.
zł w szkole podstawowej i 98
tys. zł w gimnazjum. Projekty
finansowane są ze środków
Unii Europejskiej.
3) Edukacja przez szachy
We współpracy z Polskim
Związkiem Szachowym w kl.
III szkoły podstawowej prowadzona jest w ramach obo-

wiązkowych zajęć nauka gry
w szachy Celem projektu jest
zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia
analitycznego, rozwiązywania
problemów oraz kształcenia
ważnych cech osobowości,
jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWYCH
Zespół Szkół w Rudkach
uczestniczy w międzynarodowym projekcie Erasmus + .
W ramach programu szkoła gościła nauczycieli i uczniów
z krajów partnerskich. tj z Anglii, Turcji, Włoch i Rumunii.
Odbyły się również wyjazdy do
Włoch, Turcji i Rumunii. W maju
2016 r. uczniowie pojadą do
Anglii.
Kolejny rok realizuje projekt
eTwinning pt. „Finnish-Polish
Pen Pal Project”, który obejmuje
współpracę uczniów gimnazjum
z nastolatkami z fińskiej szkoły
Lapinniemen koulu w Tervoli.

Szkoła
bierze
udział
w warsztatach językowych
organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
W tym roku szkolnym w ramach XIII Dni Języków Obcych
grupa 4 wolontariuszy z Francji, Portugalii i Wielkiej Brytanii
przeprowadziła warsztaty dla
uczniów.
Uczniowie biorą również
udział w konkursach językowych. W ramach VII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji
w Języku Angielskim w Kielcach uczeń gimnazjum, zaprezentował wysoki poziom
umiejętności aktorskich i językowych i zajął II miejsce.
W ramach działań Klubu Europejskiego w grudniu 2015 r.
odbyła się XII edycja konkursu
na najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku angielski, niemieckim lub rosyjskim, w której wzięło udział 55 uczniów ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Kilku uczniów otrzymało
odpowiedzi od członków rodziny królewskiej - Księcia Williama i Księżnej Kate, od Księcia
Harry’ego. Natomiast autorki
zwycięskich kart niemieckojęzycznych dostały podziękowania od Księcia Lichtensteinu,
z Ambasady Szwajcarii i Ambasady Niemiec oraz pani Angeli
Merkel – Kanclerz Niemiec.
SPORT W SZKOLE
Od 1 września 2014 r. we
współpracy z Wojewódzkim

Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach realizowany jest projekt „ Mały Mistrz”,
którego głównym celem jest
rozwijanie wśród uczniów
kl. I - III szkoły podstawowej
sprawności i umiejętności
ruchowych podczas zajęć
wychowania
fizycznego.
W ramach projektu uczniowie zdobywają sprawności:
rowerzysta- turysta, piłkarz,
pływak - wodnik, gimnastyk tancerz, lekkoatletyka.
W roku 2015/2016 szkoła
została zakwalifikowana do
realizacji Rządowego Programu „Książka naszych marzeń”,
którego głównym celem jest
popularyzacja wśród uczniów
czytelnictwa. W ramach projektu zakupiono pozycje
książkowe wskazane przez
uczniów na łączną kwotę 1300
zł. wśród książek znalazły się
lektury szkolne oraz powieści
dla dzieci i młodzieży.
Uczniowie
gimnazjum
realizują program edukacji
ekonomicznej „Na własne
konto” organizowany przez
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.
W czasie ferii zimowych podczas zajęć prowadzonych
przez studenta wydziału zarządzania KUL-u oraz koordynatora projektu uczniowie
brali udział w grach symulujących działanie rynku owoców,
produkcję książek, prowadzenie firmy produkującej zabawki. Mieli możliwość nauki
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poprzez zabawę. Prowadząc
gry ekonomiczne, uczyli się
podstawowych pojęć i zasad
ekonomii, panowania nad domowymi finansami, podstaw
prowadzenia własnej firmy.
Odwiedzili również bank oraz
prywatną firmę.
W szkole prowadzone są
również zajęcia specjalistyczne, których głównym celem
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jest organizowanie dla uczniów
pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć usprawniających i wyrównujących braki
edukacyjne. W roku szkolnym
2015/2016 odbywają się zajęcia logopedyczne, korekcyjno
- kompensacyjne, gimnastyki
korekcyjnej, oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych
Dokładnie w 153 rocznicę bitwy jaką stoczył
Marian Langiewicz u podnóża Świętego Krzyża
odbył się już po raz ósmy Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych. Mimo niesprzyjających warunków w tegorocznej edycji wzięło
udział ponad 140 osób.
W rajdzie uczestniczyli
uczniowie: SP w Nowej Słupi,
Gimnazjum w Nowej Słupi, Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku,
Zespołu Szkół Informatycznych z Kielc, III LO im. Cypriana
Kamila Norwida z Kielc , Szkoła
Podstawowa nr 28 z Kielc.
Dla uczestników przygotowano trzy trasy: autokarowo-pieszą Nowa Słupia - Święta
Katarzyna – zimowe wejście
na Łysicę– Nowa Słupia, Kielce-Huta Szklana-Święty KrzyżNowa Słupia oraz pieszą Nowa
Słupia - Łazy-Święty Krzyż-Nowa Słupia. Jedną z tras Rajdu
oraz jego podsumowanie
prowadził Dyrektor Centrum
Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi Piotr
Sepioło, który kończąc wydarzenie zaprosił wszystkich
na przyszłoroczną IX edycję
Rajdu.
Inicjatorami rajdu od początku jego istnienia jest Stowarzyszenie Ziemi Świętokrzyskiej na czele z prezesem
Ryszardem Garusem.
Tegoroczny Rajd to nie tylko wspomnienie o miejscach
i ludziach, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość. Jacek
Skrzypczak – przewodnik
świętokrzyski wiceprezes Stowarzyszenia Ziemia Świętokrzyska oraz Dariusz Lis z Ze-

społu Szkół Informatycznych
przypomnieli postać Jerzego
Kowalczyka – jednego z inicjatorów Rajdu odbywającego
się w Nowej Słupi, człowieka
sercem i duszą oddanego Powstaniu 1863.
Z ciekawą pogadanką zaprezentował się Przewodnik
Świętokrzyski, zdobywca Korony Gór Polski, Mount Blanc
Pan Lech Segiet, który przybliżył słuchaczom okoliczności i realia zdobywania najwyższych szczytów ziemi.
O godz. 13 uczniowie
Szkoły Podstawowej w Nowej
Słupi pod opieką nauczycieli
Ewy Pikus oraz Jacka Góry
przygotowali
wzruszający
spektakl przybliżający wydarzenia sprzed 153 lat. Na
zakończenie przedstawienia
wszyscy zgromadzeni na sali
uczestnicy rajdu oraz zaproszeni goście odśpiewali hymn
narodowy.
Podobnie jak przed rokiem
tak i podczas tegorocznej
8 edycji rajdu odbył się konkurs
historyczny
wiedzy
o powstaniu styczniowym
oraz plastyczny na plakat obrazujący tragiczne wydarzenia
1863 roku. Uczestnicy podczas dosyć krótkiego okresu
czasu wykonali przepiękne
prace plastyczne, które zo-

stały nagrodzone. W imieniu jury głos zabrała Izabela
Pańtak, która podkreśliła, że
wybór najlepszej pracy był
trudny, gdyż uczestnicy konkursu wykazali się kunsztem,
znajomością technik plastycznych i ogromnym talentem.
Ostatecznie zwyciężyła praca
wykonana przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im.
C.K. Norwida z Kielc, drugą lokatę zajął plakat przygotowany przez Zespół Szkół Informatycznych, a trzecie miejsce na
podium zajęła praca uczniów
z Zespołu Szkół nr 3 z Chmielnika, natomiast wyróżnienie
powędrowało na ręce uczennic ze Szkoły Podstawowej
z Nowej Słupi.
O gorący posiłek i słodki
poczęstunek dla uczestników
imprezy zadbali pracownicy
Zespołu Szkół w Nowej Słupi
oraz rodzice ze Szkoły Podstawowej. Na ręce dyrektor szkoły - Małgorzaty Jakubczyk
władze gminy złożyły podziękowania za współpracę w orGrupowe zdjęcie uczestników Rajdu
fot. zsnowaslupia.edupage.org

ganizacji rajdu. Ciepłe słowa
popłynęły w stronę Zespołu
Szkół w Nowej Słupi również
z ust przedstawiciela Stowarzyszenia Ziemi Świętokrzyskiej, dyrektora Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich,
którzy podziękowali za wieloletnią, owocną współpracę.
Organizatorami VIII Rajdu
Szlakiem Powstańców Styczniowych byli: Wójt Gminy
Nowa Słupia, Zespół Szkół Nr
1 w Nowej Słupi, Zespół Szkół
Nr 8 w Nowej Słupi, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska, Centrum
Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi.
Na uroczystości byli obecni: Zastępca Wójta Gminy
Nowa Słupia Włodzimierz
Zaręba, Andrzej Kadłubek
– Członek Zarządu Głównego
PTSM, Halina Dwojewska –
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Nowej Słupi, Stanisław Majcher – Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Rudek.
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Jubileusz 750 - lecia lokacji Nowej Słupi
Nowa Słupia posiada bardzo starą metrykę.
Początki osadnictwa na tym terenie sięgają już
czasów starożytnych (II w. p ne) i związane są
z silnym rozwojem hutnictwa żelaza.
Osadnictwo na tym terenie
związane z metalurgią przetrwało do IV w. n.e. Później po
upadku Cesarstwa Rzymskiego, w konsekwencji kryzysu
kulturowego i gospodarczego
nastąpił odpływ ludnościowy.
Wraz z kształtowaniem
się pierwszych zalążków państwowości teren obecnej
Nowej Słupi jak i całych Gór
Świętokrzyskich był objęty
wpływem
gnieźnieńskiego
państwa Polan.
Rozwój nowożytny osady
Nowa Słupia jako zaplecza
gospodarczego klasztoru na
Świętym Krzyżu wiąże się z założeniem w XII wieku na Łysej
Górze opactwa Benedyktynów. Rozkwit osady rozpoczęło sprowadzenie w 1306 roku
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Od tego czasu aż do XVII
wieku miasto Nowa Słupia
było ważnym ośrodkiem na
szlaku pątniczym do największego i najstarszego sanktuarium na ziemiach polskich.
Dzięki dziejowej tożsamości
z opactwem łysogórskim,
Nowa Słupia otrzymała wiele
przywilejów królewskich, została uposażona w szpital, kościół oraz szkołę elementarną.
Wraz z trudnościami gospodarczymi klasztoru i rozwojem ośrodka kultu religijnego
w Częstochowie rola i znaczenie Nowej Słupi zaczęły tracić
znacznie na wartości.
Od 1795 roku do 1807
roku Nowa Słupia była pod
zaborem austriackim, od 1807
roku należała do Księstwa
Warszawskiego i dalej od 1815
do Królestwa Polskiego pod
zaborem rosyjskim. To smutny i trudny okres dla nowosłupskich mieszczan, którzy za
pomoc powstańcom styczniowym w 1869 roku tracą pra-

wa miejskie. Od 1918 r. teren
Nowej Słupi wchodził w skład
obszaru II Rzeczpospolitej
Polskiej, od 1939 r. - Generalnej Guberni III Rzeszy, aby 17
stycznia 1945 roku odzyskać
wolność po okupacji niemieckiej. Lata powojenne to w miarę stabilny rozwój Nowej Słupi,
gdzie koncentruje się siedziba
władz gminy. Powstaje poczta,
nowy ośrodek zdrowia, nowa
szkoła czy nawet kino. Scentralizowany system rozdzielnictwa gospodarki socjalnej
sprawia, że osada niczym się
nie wyróżnia. Może poza jednym. To właśnie tutaj od 1967
roku z powodzeniem funkcjonuje festyn archeologiczny „Dymarki Świętokrzyskie”
znany na całą Polskę. Jaka jest
Nowa Słupia dziś? Ci co przyjeżdżają po wielu latach mówią: piękna, nie do poznania.
Tak to zapewne efekt naszej
przynależności do Unii Europejskiej – korzystania z funduszy europejskich.
Nowa Słupia to miejsce
szczególne, bo tworzą je wyjątkowi ludzie. Wspomnijmy,
tych których jeszcze obejmujemy ludzką pamięcią: dr Stanisława Łuszcza, Antoniego
Ponikowskiego, Leonarda Zyzmana, Henryka Lauko, Jerzego Skrętka, Stefana Rychtera,
ks. Walentego Ślusarczyka,
ks. Rajmunda Mateuszczyka,
ks. Stanisława Gruszkę i wielu
innych bezimiennych bohaterów naszej codzienności. Ludzi, którzy zawsze byli blisko
nas. Czy teraz w dobie cywilizacyjnego wyścigu o zaszczyty i priorytety nie powinniśmy
właśnie zwolnić, aby zobaczyć
potrzeby drugiego człowieka?
Zawsze największą wartością
pozostaną ludzie. I ta maksyma była i obowiązywała już

Nowa Słupia w okresie przedwojennym
przed 750 laty. Bądźmy troskliwymi mieszkańcami Nowej
Słupi, ale nade wszystko nie
zapominajmy o dziedzictwie
historycznym naszych ojców
i dziadów.
O NOWEJ SŁUPI –
MÓWIĄ WIEKI ...
• W dokumentach z roku 1269 Nowa Słupia występuje jako miasto SLUPP, przez
Długosza zwana Nowa Slup. Powstanie
Nowej Słupi trzeba datować na lata
1260-1269. Stanowiskiem Rady Gminy
z 2006 roku – 1266 rok został uznany za
rok lokacji Nowej Słupi.
• 1351 r. - król Kazimierz Wielki przenosi
na prawo średzkie imiennie wyliczone
posiadłości klasztoru świętokrzyskiego,
w tym miasto Nowa Słupia.
• W latach 1394 r. 1410 r. 1414 r., 1416
r., 1491 r., 1422 r., 1432 r. podróżował
przez Nową Słupię na Święty Krzyż król
Władysław Jagiełło.
• 1475 r. Nowa Słupia liczyła sobie 58
domów, posiadała dwie sadzawki, dwa
młyny, wiatrak i sad zawierający 500
drzew.
• XV w król Kazimierz Jagiellończyk przebywał w Nowej Słupi i na Św. Krzyżu
9 razy.
• 1494 król Jan Olbracht przebywał
w Nowej Słupi w drodze do klasztoru
świętokrzyskiego.
• 1563 – Nową Słupię zamieszkiwało 67
rodzin.
• 1600 r. opat Michał Maliszewski pobudował kościół i szpital p.w. św. Michała
w Nowej Słupi.
• 1608–34 – opat Bogusław Radoszewski zezwolił na wybudowanie w ogrodzie opackim w Nowej Słupi pewnej
liczby domów, a powstałe w ten sposób
przedmieście nazwał na pamiątkę swojej fundacji Radoszowem i wystarał się

dla niego przywilej królewski.
• 1633 – Władysław IV Waza na prośbę
opata Bogusława Radoszewskiego obdarza mieszczan Nowej Słupi prawem
niemieckim.
• 1657 – wojska Rakoczego plądrują
miasto Nową Słupię.
• 1666 r. – pożar miasta niszczy drewniany kościół w Nowej Słupi
• 1677 – Mikołaj Oborski sufragan krakowski konsekruje 4 ołtarze w kościele
św. Wawrzyńca w Nowej Słupi: główny,
NMP, św. Anny, św. Maciej.
• 1678 r. Maciej Sekulski – proboszcz benedyktyński, ukończono budowę murowanego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca
w Nowej Słupi
• 1690 r. – Jan III Sobieski na prośbę
opata ustanawia w Nowej Słupi 4
nowe jarmarki, które mają odbywać
się w pierwszą niedzielę po święcie
Trzech Króli oraz w dni: Znalezienia
Krzyża Świętego [3 V], św. Macieja [24
II] i Wszystkich Świętych [1 XI].
• 1722 – mieszczanie z Nowej Słupi
otrzymują prawo korzystania na własne potrzeby budowlane i opałowe
z lasów klasztornych.
• 1747 r. murowany kościół Św. Wawrzyńca i Św. Michała w Nowej Słupi
został konsekrowany.
• 1780 r. Nową Słupię zamieszkują
pierwsi Żydzi.
• 1787 r.– Stanisław August Poniatowski potwierdza przywileje miasta klasztornego Nowa Słupia
• 1807–20 r. – funkcjonuje szkoła elementarna przy kościele św. Michała
w Nowej Słupi.
• 1827 r. – Nowa Słupia posiadała 102
domy i 629 mieszkańców
• 1860 r. Nowa Słupię zamieszkiwało 714
mieszkańców.
• 1866 r. Nowa Słupia liczyła 761 mieszkańców.
• 1897 r. Nowa Słupię zamieszkiwało 624
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Polaków, 1038 Żydów.
• 1884 r. groźny pożar zniszczył prawie
wszystkie domy w rynku Nowej Słupi.
• 1869 r. Nowa Słupia utraciła prawa
miejskie, za udział jej mieszkańców
w Powstaniu Styczniowym.
• 1901 r. – 1912 r. proboszczem parafii
w Nowej Słupi jest ks. Władysław Zalewski.
• 1905 r. została założona Ochotnicza
Straż Pożarna. Istniała szkoła tkacka dla
dziewcząt pod patronatem parafii.
• 1906 r. urodziła się w Nowej Słupi znana
pisarka książek dla dzieci Jadwiga Korczakowska.
• 1910 r. spłonęła ul. Radoszów w Nowej
Słupi oraz wschodnia część Rynku.
• 1912-1942 r. proboszczem w Nowej
Słupi był ks. Rajmund Mateuszczyk.
• 1926 r. otwarto w Nowej Słupi bibliotekę publiczną im. L. Pereca.
• 1929 r. utworzono w Nowej Słupi agencję pocztową.
• 1937 r. po raz pierwszy w Nowej Słupi
popłynął prąd elektryczny.
• 1937 – 39 r. trwała budowa Schroniska
Szkolnego w Nowej Słupi.

• 1938 r. uruchomiono komunikację
samochodową na trasie Nowa Słupia Ostrowiec Św. Samochód kursował raz
dziennie.
• 1942-1961 – proboszczem w Nowej
Słupi był ks. Stanisław Gruszka.
• 1945 r. 17 stycznia nastąpiło wyzwolenie Nowej Słupi spod okupacji Niemiec.
• 1947 r. powstała w Nowej Słupi Gminna
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska.
• 1950 r. Nowa Słupia liczyła 1470 mieszkańców.
• 1951 r. oddano do użytku Szkołę Podstawową w Nowej Słupi.
• 1957 r. w lipcu nastąpiło regularne połączenie komunikacji PKS Nowa Słupia –
Kielce. 1957 r. 3 listopada – poświęcono
boczne nawy nowosłupskiego kościoła.
• 1958 r. na terenie nowosłupskiej parafii
urodziło się 217 dzieci, zgonów było 60,
zawarto 57 związków małżeńskich.
• 1959 r. uruchomienie w Nowej Słupi
wodociągu z ujęcia leśnego.
• 1960 r. 29 maja nastąpiło otwarcie Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej
Słupi. Otwarcie nowych pomieszczeń
miało miejsce w 1968 roku, wówczas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

też nadano muzeum imię Mieczysława
Radwana - metalurga i badacza starożytnego hutnictwa.
1960 r. kościół w Nowej Słupi został powiększony o 2 nawy boczne.
1961-1979 r. proboszczem w Nowej
Słupi był ks. ppłk Walenty Ślusarczyk.
1961 r. w Nowej Słupi było zarejestrowanych 6 odbiorników telewizyjnych.
1962 r. lipiec nastąpiło uroczyste otwarcie kina „Gołoborze”.
1967 r. 8 czerwca nastąpiło otwarcie
w Nowej Słupi Ośrodka Zdrowia.
1967 r. 15 września w Nowej Słupi zapłonęły po raz pierwszy ,,Dymarki Świętokrzyskie’’ 1972 r. 29 czerwca odbyło się
uroczyste nadanie i wręczenie sztandaru
im. Bohaterów Powstania Styczniowego
w Nowej Słupi.
1979 r. 28 lutego odbyło się założycielskie zebranie, nowo utworzonego Koła
Przyjaciół Nowej Słupi.
1979 r. – 1989 r. proboszczem w Nowej
Słupi był ks. Jan Mikos.
1980 r. Uroczyste otwarcie Domu Strażaka. Otwarcie stacji CPN.
1983 r. w Nowej Słupi przy ul. Szkolnej

•
•
•

•
•
•
•
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oddano do użytku pierwszy budynek
wielorodzinny Ostrowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
1989 r. – 2000 r. proboszczem w Nowej
Słupi był ks. Stanisław Knap
1991 r. poświecenie na placu przykościelnym pomnika mjr. AK Stefana
Rychtera.
1997 r. 7 września w czasie Dymarek
Świętokrzyskich odbyły się I Mistrzostwa Polski Płukania Złota Gór Świętokrzyskich.
1998 r. starostą największego powiatu
w Polsce - kieleckiego zostaje mieszkaniec Nowej Słupi Wiesław Gałka.
2000 r. nowosłupską parafię przejęli księża
Michalici. Proboszczem w latach 2000 r. –
2009 r. jest ks. Stanisław Prokuski.
2006 r. 2 czerwca Publiczne Gimnazjum
Nr 1 w Nowej Słupi otrzymało imię ks.
Bronisława Markiewicza.
2009 r. 16 lipca proboszczem w Nowej
Słupi zostaje ks. Krzysztof Bartochowski.
Zebrał i przygotował
Henryk Trepka

Święto Kobiet w Rudkach
Ten marcowy wieczór na długo zapadnie w pamięci Pań przybyłych do Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na spektakl słowno
– muzyczny ,,Dla ciebie Ewo”, przygotowany przez męską część Teatru Święty Spokój,
muzyków ludowych zespołu Chełmowianianie
oraz władze samorządowe.
Scenariusz spektaklu powstał we współpracy z Barbarą Wichą, dawną dyrektorką
Domu Kultury Rudkach
Wieczorny koncert rozpoczął się o godz. 18 życzeniami
jakie dla Pań z okazji ich święta w imieniu władz gminy złożyli wójt Andrzej Gąsior oraz

radny Robert Klefas. Kolejno
do życzeń dołączali się występujący na scenie wykonawcy:
dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich –
Piotr Sepioło, sołtys Rudek
– Grzegorz Marczewski,
Tomasz Andzela z Amatorskiego Teatru Święty Spokój,

Wioletta Purska z Nowej Słupi została wyróżniona
za animację życia kulturalnego w gminie

Podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Kobiet otrzymała Barbara Wicha
a także muzycy Czesław Mazur, Artur Gąsior, Czesław
Zieja i Stanisław Ćwik. Na
scenie pojawiły się, również
Izabela Pańtak, Małgorzata
Reczko oraz Agata Sałata,
które za pomocą zabawnego
skeczu rozbawiły publiczność
do łez.
Kwintesencją wieczoru był
jednakże koncert smyczkowy zespołu Allegrija w skład,
którego wchodzą muzycy
Filharmonii Świętokrzyskiej.
Gościnie wystąpił z zespołem
Grzegorz Michta. Wspólnie
wykonali piękny koncert, którego motywem przewodnim
było tango.

8 marca jest także doskonałą okazją do uhonorowania
kobiet zaangażowanych na
rzecz gminy. W tym zaszczytnym gronie wyróżnionych
znalazły się trzy Panie: Anna
Kucharska – zasłużony pedagog oraz wieloletni dyrektor
Szkoły w Rudkach, Wioletta
Purska – animator kultury i
organizatorka ,,Głośnych Czytań Nocą’’ oraz Paulina Gierada – wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
Wszystkie przybyłe na uroczystość Dnia Kobiet, Panie
zostały obdarowane przez panów kwiatami oraz zaproszone na słodki poczęstunek.
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Refleksje Wielkanocne
Misjonarzy Oblatów ze Świętego Krzyża

O. Zygfryd Wiecha OMI Superior Klasztoru na Świętym Krzyżu
Do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przygotowujemy się przez okres Wielkiego
Postu – czas nawrócenia, czas
przede wszystkim naszej duchowej aktywności, czas odczytywania znaków od Boga,
rozpoznawania Bożych dróg
i zamysłów. Czas naszych powrotów z krętych ścieżek codzienności, które nie zawsze
prowadzą nas do zbawienia,
do wiecznego szczęścia, które wysłużył nam zmartwychwstały Chrystus. Czas naszego
powrotu do prawa Bożego
zawartego na kartach Pisma
Świętego. Poprzez uczynki
pokutne: post, modlitwę i jałmużnę przybliżamy się jeszcze
bardziej do Boga i drugiego
człowieka. Poznając prawdę
o nas samych, z Bożą pomocą
pragniemy dążyć do sprawiedliwości, uczciwości i jeszcze
większej miłości.
W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po raz
kolejny w naszych uszach
zabrzmi niepojęta nowina:
„Jezus zmartwychwstał”. Z naszymi bliskimi zasiądziemy
przy świątecznych stołach,
spożywać będziemy tradycyjne potrawy. Prawda o zmartwychwstaniu
rozraduje
niewątpliwie te serca, które
podczas czterdziestodniowe-

go postu rozważały tajemnicę
krzyża na nabożeństwach drogi krzyżowej i tajemnicę męki
i śmierci Chrystusa podczas
gorzkich żali. Tak, zmartwychwstały Chrystus przyjdzie do
tych, którzy trwali w wielkopostnych postanowieniach,
wsłuchiwali się w rekolekcyjne
nauki, z pokorą wyznali swoje
grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Pusty grób, leżące płótna i chusta tak jak dla
Apostołów tak i dla nas staną
się dowodem na to, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.
Tegoroczne święta Wielkanocne przeżywamy w aspekcie jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. W tych
świątecznych dniach, trzeba
nam wszystkim wspomnieć
z wdzięcznością przed Bogiem początki wiary na naszej
polskiej ziemi - dziękować
Bogu za łaskę chrztu świętego,
a także za ludzi, którzy podzielili się z nami doświadczeniem
żywej więzi z Bogiem przekazując nam wiarę.
Jesteśmy zaproszeni, aby
odnowić życie nasze w Chrystusie, życie które otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Jak
je odnawiać? Poprzez aktywny udział w Mszach świętych
świątecznych i niedzielnych,

codzienną modlitwę, sakrament pokuty i pojednania.
Wszystko po to, aby wzmocnić
w sobie chrześcijańską radość
płynącą z faktu zmartwychwstania Jezusa, po to, aby pobudzić się do działania i czynić
dzieła miłosierdzia.
Do tych ostatnich zachęca nas przeżywany w całym
Kościele Jubileuszowy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.
Otwórzmy się na żyjących
w najbardziej beznadziejnych
peryferiach egzystencji, które
stwarza świat, które człowiek
człowiekowi zgotował. Papież
Franciszek zaprasza nas, abyśmy umocnieni łaską z wysoka
i obecnością zmartwychwstałego Jezusa łamali wszystkie
bariery obojętności wobec
ubogich,
potrzebujących,
prześladowanych i odrzuconych przez świat.
Jubileusze Oblackie
Nasza
świętokrzyska
wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ma
jeszcze dwa powody do wyrażenia wielkiej wdzięczności
wobec Pana Boga. W tym roku
mija bowiem 200. lat od powstania naszej rodziny zakonnej oraz 80. lat od przybycia
duchowych synów św. Eugeniusza de Mazenoda na Święty Krzyż. Dla nas wszystkich
sanktuarium świętokrzyskie to
miejsce wyjątkowe. To duchowa stolica regionu świętokrzyskiego. To świadek świetności
polskiego narodu i Rzeczpospolitej, ostoja polskości i wiary. Do dnia dzisiejszego jest

miejscem, gdzie wielu ludzi
poszukuje wartości, tożsamości i sił dla życia duchowego
i wychowania patriotycznego
nowych pokoleń Polaków.
Jakże miło przyjęliśmy
wiadomość, że Wójt Andrzej
Gąsior i Rada Gminy Nowa
Słupia postanowili uhonorować Oblatów ze Świętego
Krzyża z okazji obchodzonych
jubileuszy tym, że rondo w Milanowskiej Wólce u zbiegu
dróg wojewódzkich 753 i 756
otrzymało nazwę „Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej”. Dziękujemy za wszelką
współpracę w wymiarze kulturalnym, patriotycznym i religijnym oraz za życzliwość i pomoc w promowaniu tego co
jest prawdziwym bogactwem
i wartością naszej małej ojczyzny – Ziemi Świętego Krzyża.
Główne
uroczystości
w związku z obchodzonymi
jubileuszami 200-lecia Zgromadzenia i 80-leciem pobytu
Oblatów na Świętym Krzyżu zaplanowaliśmy na 22 maja 2016
roku. Tego dnia będzie transmitowana Msza święta o godz.
9.00 z naszej bazyliki w 1 Programie Polskiego Radia. Będzie jej przewodniczył Biskup
Krzysztof Nitkiewicz – ordynariusz diecezji sandomierskiej. O godzinie 12.00 będzie
celebrowana uroczysta suma
pod przewodnictwem Biskupa
Jacka Pyla OMI, na której będą
obecni goście z kraju i z zagranicy. Już dziś w imieniu całej
naszej wspólnoty Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej
ze Świętego Krzyża zapraszam
na te uroczystości.

Korzystając z okazji chciałbym wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
oraz Gościom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech radość płynąca z poranka wielkanocnego towarzyszy nam w codzienności. Pozwólmy, aby żył w nas zmartwychwstały Chrystus
– dobry, czysty, pełen pokoju i miłości miłosiernej.
O. Zygfryd Wiecha OMI – Superior Klasztoru na Świętym Krzyżu

