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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!
Andrzej Gąsior

Wójt Gminy Nowa Słupia

GMINNE INWESTYCJE

SPRAWDŹ JAKIE INWESTYCJE
Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW POMOCOWYCH
ZREALIZOWAŁA LUB ZREALIZUJE GMINA

Sylwester Kozłowski
Przewodniczący Rady Gminy

ŚWIĘTY KRZYŻ

ZOSTAŁ WPISANY
NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII

INWESTYCJE GMINNE

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA
DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMÓW POMOCOWYCH 2016/2017
ANDRZEJ GĄSIOR
WÓJT GMINY NOWA SŁUPIA

Nabiera tempo prac inwestycyjnych w gminie
Nowa Słupia. Po okresie kompletowania niezbędnej dokumentacji złożyłem wiele wniosków o dofinansowanie inwestycji z programów pomocowych,
zarówno krajowych jak i z unii europejskiej.
Jednym z priorytetów inwestowania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez dalszą rozbudowę kanalizacji
czy budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Starej
Słupi (obecna niewydajna nie spełnia norm ekologicznych, jakościowych oraz dodatkowo jest uciążliwa dla pobliskich zabudowań). W dalszej kolejności inwestowania są drogi gminne, które
wymagają modernizacji czy gruntownych remontów. Poprawa
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budynek po byłym posterunku Policji na cele administracji, Przedszkole w Rudkach, Ośrodek Zdrowia w Rudkach, Zespół
Szkół w Rudkach, budynek siedziba Klubu Sportowego w Rudkach, budynek pod działalność kulturalną Centrum Dziedzictwa
Gór Świętokrzyskich w Rudkach) stanowi kolejny kluczowy element ochrony środowiska poprzez zastosowanie nowoczesnych
ekologicznych rozwiązań. Planowany zakres prac obejmuje m.in.:
modernizację instalacji CO, docieplenie budynków, wymianę okien
zewnętrznych, montaż paneli fotowoltaicznych.
Na uwagę zasługują również inwestycje w infrastrukturę
kulturalno-oświatową. Do najważniejszych zaliczam przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej
Słupi oraz modernizację boiska do piłki nożnej przy Zespole
Szkół w Rudkach. To szczególnie ważna wiadomość dla uczniów
ze Szkoły w Nowej Słupi, którzy od lat nie mieli możliwości odbywania zajęć z w-f na wolnym powietrzu. Ponadto w ramach tego
zadania planowana jest przebudowa parkingu przed szkołą
oraz podjazdu dla gimbusów.
Po przejęciu 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.
Obecny stan budowli jest zatrważający i zamiast przyciągać ruch
turystyczny odstrasza.
Stworzyłem też specjalną ofertę dla najmłodszych mieszkańców gminy. Dzięki wykonanej dokumentacji przez Gminę Nowa
Słupia, Gminny Klub Sportowy w Rudkach przy znacznym udziale pracowników Urzędu Gminy pozyskał środki na nowe place
zabaw. Powstaną przy szkołach w Nowej Słupi, Rudkach i Pokrzywiance.
Samorząd gminy musi zmierzyć się także z nieuporządkowaną przestrzenią Targowiska w Rudkach, aby stworzyć godne warunki zarówno dla kupujących jak i sprzedających. W tym celu został złożony przedmiotowy wniosek o dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kluczowe inwestycje w kolejnych latach uzupełniają bieżące remonty
w placówkach oświatowych (wymiana okien czy posadzek).

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” złożono trzy wnioski:
• „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc.
Dębno oraz Sosnówka – całkowity koszt
inwestycji wynosi 121.285,67 zł, z czego dofinansowanie 63,63 % - 77.174,00zł – zadanie
zakończone;
• „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w msc.
Dębno – Wojciechów – Gmina Nowa Słupia” –
całkowity koszt inwestycji wynosi 360.840,72 zł,
z czego dofinansowanie 63,63 % - 229.602,00
zł – zadanie w trakcie realizacji;

 Trwa przebudowa drogi Dębno -Wojciechów

• „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla
ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” planuje się złożyć wniosek pn.: „Przebudowa istniejącego targowiska w miejscowości Rudki – Gmina Nowa
Słupia”. Możliwe dofinansowanie do 1 mln zł.

 Muzeum Starożytnego Hutnictwa czeka na swoją rewitalizację

W ramach programu wieloletniego pn.:
„Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 20162019”, złożono dwa wnioski:
 Plac targowy od lat wymaga gruntownej modernizacji

W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożono cztery
wnioski:
• z działania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, wniosek pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska
do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach”; całkowita wartość inwestycji wynosi
1.006.194,67 zł, z czego dofinansowanie 75%
kosztów kwalifikowanych wynosi 754.646,00
zł – wniosek w trakcie oceny merytorycznej
I etapu.

2

Kronika Świętokrzyska • Nr 1/2017

• „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Słupia ul. Łazy, Jeziorko
(Zarzecze), Sosnówka oraz Stara Słupia
(Podchełmie)” (I edycja) – koszt całkowity
zadania 528.144,85 zł – dofinansowanie 50% 264.072,42 zł - zadanie zakończone.
• „Remont dróg gminnych w msc. Jeziorko
nr 352051 T, Stara Słupia 352028 T oraz
Dębniak nr 352046 T” (II edycja) – koszt
całkowity zadania 551.026,05 zł – dofinansowanie 50% - 275.513,02 zł – wniosek na liście
rezerwowej
W ramach rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych tzw. powodziówek, złożono dwa
wnioski:

 Budowa boiska przy Zespole Szkół w Nowej Słupi doskonale
uzupełni infrastrukturę sportową

• „Remont drogi gminnej Skały dz. Nr 317,
316 w kierunku kamieniołomu od km
0+000 do km 0+800” – całkowity koszt
zadania 166.496,96 zł , promesa 96.880,00 zł –
zadanie zakończone.
• „Remont drogi Skały Zagaje dz. 263” – całkowity koszt zadania - 172.140,00 zł – zadanie
zakończone.

• z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, wniosek pn.: „Poprawa efektywności

W marcu br. Gmina otrzymała promesę
na dofinansowanie zadań: „Remont drogi
gminnej Włochy – Hektary od km 0+650

W ostatnim czasie na potrzeby obsługi przewozu dzieci do
szkół został zakupiony nowy autobus. Zastąpi on wyeksploatowany stary gimbus, gdzie na remonty gmina wydawała rokrocznie
coraz większe pieniądze.
Jestem przekonany, że kierunek inwestowania w gminie jest
prawidłowy. Jest wiele zaszłości gospodarczych poprzednich kadencji, które staramy się nadrobić. Mam nadzieję, że większość złożonych wniosków otrzyma dofinansowanie i Gmina Nowa Słupia
będzie stawiana za wzór przemyślanej i konsekwentnej polityki bez
zbędnego jej zadłużania ponad miarę potrzeb inwestycyjnych czy
społecznych.

energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej – Gmina Nowa Słupia”; całkowita
wartość inwestycji wynosi 5.525.359,96 zł, z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.696.555,88 zł – wniosek w trakcie
oceny formalnej I etapu,
• z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”
wniosekpn.:„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji
Nowa Słupia, budowa oczyszczalni ścieków
w Starej Słupi oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 27.738.184,76
zł, z czego dofinansowanie 60 % kosztów kwalifikowanych– wniosek w trakcie oceny formalnej
I etapu.
• z działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów
złożono wniosek pn.: „Rozbudowa
i przebudowa Muzeum Starożytnego
Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności
kulturalnej”.

do km 1+162” oraz „Remont drogi gminnej nr 352059 T
Baszowice od km 0+000 do km 0+360”.
W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono wniosek „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Cząstków na długości 570mb, działka
173/1 i 173/2” – całkowity koszt zadania 56.580,00 zł dofinansowanie 25.000,00 zł – zadanie zakończone.
 Droga Stara Słupia-Podchełmie

W ramach dotacji do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek: „Przygotowanie programów rewitalizacji”
(dokumentacja) – kwota 126.800,00 zł – dofinansowanie 90%
- 114.120,00zł – zadanie zakończone.

 Droga Jeziorko-Zarzecze

 Droga Skały - Zagaje

 Droga Skały kier. kamieniołom

 Planowana do remontu droga Włochy-Hektary

 Droga ul. Łazy w Nowej Słupi

 Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Cząstkowie

NOWE PLACE ZABAW W GMINIE NOWA SŁUPIA
Gminny Klub Sportowy w Rudkach w dniu 2 marca 2016r. podpisał umowę o dofinansowanie w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego   w Kielcach na budowę trzech placów zabaw:
przy Zespole Szkół w Rudkach, Zespole Szkół w Nowej Słupi
oraz Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywiance.
W roku 2016 Gmina Nowa Słupia opracowała dokumentację projektową w/w placów zabaw o łącznej
wartości kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim 352 445,53 zł.  
Inwestycja będzie wykonana
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”, gdzie
wartość dofinansowania wynosi
300 000,00 zł.

Dokumentacja projektowa została przekazana Gminnemu Klubowi
Sportowemu w Rudkach, który w październiku 2016 roku złożył wniosek
o przyznanie pomocy do Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie gdzie po wstępnej
ocenie został pozytywnie rozpatrzony
przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju
Regionalnego w Kielcach.
Obecnie rozpoczyna się procedura przetargowa na roboty budowlane
w/w inwestycji. Realizacja całości inwestycji potrwa do 31 sierpnia 2017r.

- Budowa nowej infrastruktury
rekreacyjnej ogólnodostępnej i niekomercyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia zapewni możliwość aktywnego spędzenia czasu dla lokalnej społeczności

oraz podniesie walory krajobrazowe
otoczenia - podsumowuje Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior.
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INWESTYCJE GMINNE / GOSPODARKA KOMUNALNA / WYDARZENIA
LIST INTENCYJNY W SPRAWIE ROZBUDOWY SIECI GAZOWNICZEJ PODPISANY!

17 lutego 2017 roku Andrzej Gąsior - Wójt Gminy Nowa Słupia
wraz Radosławem Słoniewskim - Dyrektorem Oddziału Zakładu
Gazowniczego w Kielcach z Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG)
podpisali list intencyjny w sprawie powstania odcinka dystrybucyjnego sieci gazowej średniego ciśnienia na odcinku od Rudek
poprzez Baszowice do Nowej Słupi.
Przy podpisaniu listu obecni byli
również: Zbigniew Chutnik – Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi
Klienta z PSG, Anna Tańska-Zbróg
– Starszy Specjalista ds. Komunikacji z
PSG oraz Marek Partyka – kierownik
Referatu Gospodarczo – Inwestycyjnego Urzędu Gminy.
Dokument określa szczegółowe
ramy współpracy Gminy Nowa Słupia a Polską Spółką Gazownictwa, co
pozwoli rozpocząć prace analityczne i
projektowe nad inwestycją.
- To bardzo dobra wiadomość dla
mieszkańców całej Gminy, bowiem od
powodzenia realizacji tej konkretnej

inwestycji zależeć będzie dalszy rozwój
gazyfikacji kolejnych miejscowości. W
dobie tak silnego zanieczyszczenia powietrza, gaz jest doskonałą alternatywą
wykorzystania czystych źródeł energii nie tylko do ogrzewania naszych
mieszkań, ale również do procesów
przemysłowych. Zależy nam również
na tym, by zminimalizować liczbę kotłów opalanych węglem. Sami dajemy
przykład dobrych praktyk. W Rudkach już zostały wykonane przyłącza
gazowe do instytucji publicznych: do
szkoły podstawowej czy do Gminnego
Ośrodka Kultury. W Nowej Słupi zamierzamy w pierwszym rzędzie zasilić
gazem Ośrodek Zdrowia, Dom Opata i
dalej Zespół Szkół z halą sportową.

 Podpisanie listu intencyjnego otwiera nowe możliwości dostaw gazu na terenie gminy

- Jestem przekonany o powodzeniu tej inwestycji. Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego to ważny krok,
aby otoczenie wokół nas miało szansę
stać się naprawdę czyste, a nasza turystyczna gmina była postrzegana jako
ekologiczna, przyjazna środowisku,
gdzie można zaplanować udany wypoczynek - podsumował spotkanie wójt

Andrzej Gąsior.
Pozytywna decyzja Polskiej Spółki
Gazownictwa zależeć będzie jednak
w dużej mierze od zainteresowania
samych mieszkańców, od złożonych
deklaracji przyszłych odbiorców gazu,
czyli liczby wniosków o zawarcie
umów o przyłączenie do sieci gazowej.

PROMESA NA REMONT DRÓG GMINNYCH WE WŁOCHACH ORAZ BASZOWICACH ODEBRANA
W dniu 2 marca 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
zostały wręczone promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych.
W gronie samorządów z województwa świętokrzyskiego odbierających promesy znalazła się po
raz kolejny Gmina Nowa Słupia,
która otrzymała dotację w wysokości
203.000,00 zł.
Promesę w imieniu Wójta Gminy
Nowa Słupia odebrał z rak Pani Wo-

jewody Agaty Wojtyszek Pan Włodzimierz Zaręba – Zastępca Wójta
Gminy.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli na wykonanie remontów dróg
gminnych: Włochy – Hektary oraz
w Baszowicach.

 W imieniu wójta gminy promesę odebrał Zastępca Wójta Włodzimierz Zaręba

OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ - OD 1 KWIETNIA MNIEJ ZAPŁACIMY ZA ODBIÓR ODPADÓW
Rada Gminy Nowa Słupia uchwaliła nowe obowiązujące
od 1 kwietnia 2017 r. stawki za odbiór odpadów komunalnych
dla gospodarstw domowych
W skali miesiąca mniej zapłacą
właściciele gospodarstw, jeżeli ich odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• gospodarstwo domowe 1-osobowe –
8,00 zł. (dotychczas 9,50 zł);

• gospodarstwo domowe więcej niż
1-osobowe – 17,80 zł. (dotychczas
18,50 zł).
Pozostałe miesięczne stawki
wg. uchwały zmieniającej pozo-

SZKOŁA W JEZIORKU Z CERTYFIKATEM
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Eugeniusza de Mazenoda
w Jeziorku otrzymała certyfikat „Wiarygodna szkoła”.
Program „Wiarygodna Szkoła”
powstał w odpowiedzi na rosnącą
potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich
szkół, które reprezentują właściwy
poziom edukacyjny i wychowawczy
oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom.
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Synonimem
uczestnictwa
w programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest
dowodem spełniania powyższych
kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania
szkoły.
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Kategoria Wiarygodna Szkoła
Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe,
które przede wszystkim spełniają
wysokie standardy edukacyjne. Są
to szkoły, które mogą pochwalić się
ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla
każdego rodzica.

stają bez zmian tj. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w
sposób selektywny:
• gospodarstwo domowe 1-osobowe –
19,50 zł;
• gospodarstwo domowe więcej niż
1-osobowe – 34,00 zł.

WYDARZENIA /

SPRAWY OBYWATELSKIE

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCH
Urząd Gminy w Nowej Słupi informuje, iż w bieżącym 2017
roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych
w 2007 roku.
Dowody osobiste wydane
przed 2007 rokiem straciły ważność i powinny być już wymienione.

Do wniosku należy dołączyć
1 fotografię wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.

O wymianę dowodu osobistego
należy wystąpić nie później niż na 30
dni przed upływem jego terminu
ważności. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
Również sam dokument odbiera się
osobiście.

Uwaga! Osoby, które przed
1 marca 2015 r. złożyły wniosek
wydanie dowodu osobistego mając ukończone 65 lat, posiadają
dowody osobiste wydane na czas
nieoznaczony i osoby te nie muszą dokonywać ponownej wymiany dowodu osobistego. W prawym
dolnym rogu zamiast daty będzie
wpisane nieoznaczony.

Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu
osobistego o zgłaszanie się
do Urzędu Gminy w Nowej Słupi
pokój nr 6 - Ewidencja Ludności
i Dowodów Osobistych celem
złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.
Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek: 7.30 – 15.00;
Wtorek: 7.30 – 15.00; Środa:
7.30 – 17.30; Czwartek: 7.30
– 15.00; Piątek: 7.30 – 15.00;
tel. 41 317 87 44.

Nowy dowód osobisty służy
tylko do potwierdzania tożsamości
oraz obywatelstwa polskiego, nie
zawiera informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście,
nie ma też zeskanowanego podpisu
posiadacza dowodu osobistego.
Dowód osobisty jest ważny przez
okres 10 lat, z wyjątkiem dowodu
osobistego wydawanego dzieciom
poniżej 5 roku życia, który ważny
jest przez okres 5 lat.

 Wzór starego dowodu osobistego

Jeżeli w przypadku choroby, niepełnosprawności lub
innej nie dającej się pokonać
przeszkody, wnioskodawca nie
będzie mógł złożyć wniosku
o wydanie dowodu osobistego
w organie gminy, pracownik
gminy przyjmie ten formularz
w miejscu pobytu wnioskodawcy, a dowód osobisty będzie
mógł odebrać w gminie pełnomocnik. W takich przypadkach
prosimy o kontakt telefoniczny numer telefonu 41 317 87 44.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć
w dowolnej gminie w kraju
lub drogą elektroniczną.

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być
opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
Wydanie dowodu osobistego
następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ustawowy miesięczny termin
oczekiwania na wydanie dowodu
osobistego może być krótszy w zależności od możliwości produkcyjnych Centrum Personalizacji Dokumentów.

UROCZYSTE OBCHODY DNIA KOBIET
Uroczyste obchody Dnia Kobiet, które miały miejsce w Domu
Kultury w Rudkach zgromadziły liczne rzesze Pań z ternu całej
gminy. Przybyli na nie również przedstawiciele władz lokalnego
samorządu: Wójt Gminy- Andrzej Gąsior, zastępca - Włodzimierz
Zaręba, przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Kozłowski,
sekretarz gminy – Agnieszka Lewandowska, skarbnik gminy Danuta Fijas, radna powiatowa - Danuta Żebrowska oraz pracownicy Urzędu Gminy i członkowie organizacji społecznych
działających na terenie gminy.
Odrobiną poezji wszystkie Panie
przywitał dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich - Piotr
Sepioło składając im jednocześnie serdeczne życzenia z okazji Święta Kobiet.
Do tych życzeń dołączyli się również
wójt – Andrzej Gąsior i przewodniczący RG Sylwester Kozłowski. Przy
okazji składania życzeń dla Pań wójt
przedstawił piękną i wzruszającą historię, obrazującą specyfikę kobiecej egzystencji w świecie, w którym jest miejsce
i na miłość i również na łzy i cierpienie.
Wzorem lat poprzednich władze
gminy postanowiły uhonorować kobiety szczególnie zasłużone dla społeczności lokalnej. W tym roku grono
wyróżnionych było bardziej liczne niż
w latach poprzednich, a znalazło się
w nim aż 8 kobiet, które sprawują na
co dzień opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W tym zaszczytnym
gronie znalazły się: Sylwia Adamska,
Marianna Pierzchała, Aneta Pustu-

ła, Małgorzata Kozłowska, Grażyna Płatek, Irena Binkowska, Anna
Marzec oraz Bożena Grudzień.
Wójt gminy Andrzej Gąsior
wręczając okolicznościowe grawertony podkreślał, iż kobietom tym,
które niejednokrotnie w zaciszu
domowym, samotnie podejmują ten
ogromny trud opieki nad osobami
niepełnosprawnymi należy się szczególny szacunek . Jednocześnie mówił, iż przyznane wyróżnienia maja
być wyrazem wdzięczności wszystkich mieszkańców gminy dla pracy
i serca, które kobiety te wkładają
w codzienna opiekę nad niepełnosprawnymi członkami swych rodzin.
Podczas, gdy władze gminy składały życzenia wszystkim kobietom,
pozostała męska część publiczności
zgromadzonej w Domu Kultury
w Rudkach wręczyła Paniom piękne
kwiaty.

 Koncert z okazji Dnia Kobiet zgromoadził liczną widownię

Po części oficjalnej, na którą
złożyły się życzenia i podziękowania
przyszedł czas na występy artystyczne. Duchową ucztę stanowił trwający
ponad godzinę koncert duetu Dominika Żukowska i Andrzej Korycki.
Duet ten występuje razem od 10 lat,
z powodzeniem łącząc wzruszające
ballady rosyjskich bardów Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy i Żanny Biczewskiej z utworami
typu szanty, oraz autorskimi tekstami
Jerzego Porębskiego i Andrzeja Koryckiego.
Podczas koncertu w Rudkach
duet wykonał zarówno po rosyjsku
jak i w polskich tłumaczeniach wiele
wzruszających ballad: Trzy miłości,
Modlitwa, Aleksander Siergiejewicz,

Struna za struną, Plasterek cytryny
i ja, Kamienie. Wykonawcy wyśpiewując rosyjskie pieśni nacechowane
dużą emocjonalnością oraz wymownością tekstów zabrali publiczność
w świat wspomnień i wzruszeń, łamiąc jednocześnie klasyczny podział
na artystę i widza. Przy każdej niemal
pieśni można było zaobserwować
żywą reakcję publiczności, która chętnie angażowała się we wspólny śpiew
z artystami.
Te żywe reakcje zgromadzonej
w Rudkach widowni, która co i rusz
nagradzała wykonawców gromkimi
brawami były dowodem na trafność
decyzji organizatorów koncertu, co
do wyboru artystów na środowy występ z okazji Dnia Kobiet.
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ŚWIĘTY KRZYŻ ZOSTAŁ WPISANY NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII
15 marca 2017 roku na uroczystości w Pałacu Prezydenckim
Klasztor na Świętym Krzyżu został wpisany na Listę Pomników
Historii, gdzie Superior Klasztoru Zygfryd Wiecha OMI odebrał
dokument potwierdzający wpisanie Świętego Krzyża na listę
z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W gronie uczestników tej wyjątkowej
uroczystości byli m.in. Wojewoda
Świętokrzyski Agata Wojtyszek, wicewojewoda Andrzej Bentkowski,
rektorzy wyższych uczelni UJK i Politechniki Świętokrzyskiej, parlamentarzyści i senatorowie ziemi świętokrzyskiej.

 Na uroczystość Wójt Andrzej Gasior otrzymał
specjalne zaproszenie od Prezydenta RP Andrzeja
Dudy.

W ceremonii wziął udział także
gospodarz Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, który od Prezydenta
RP otrzymał specjalne zaproszenie.

- Gmina Nowa Słupia to obszar
o wybitnych walorach kulturowych,
przyrodniczych, którego historia i praca pokoleń uczyniła Perłą Ziemi Świętokrzyskiej. Jako mieszkańcy Gminy
Nowa Słupia jesteśmy dumni, że na naszym terenie znajduje się Skarb Narodowy – Najstarsze Sanktuarium w Polsce,
gdzie wielowiekowa tradycja podejmowania pielgrzymów, silne tradycje kul-

tury chrześcijańskiej stworzyły niepowtarzalny klimat do poznawania tego
wyjątkowego dziedzictwa kulturowego.
- Gratuluję Ojcu Superiorowi Klasztoru
na Świętym Krzyżu - Zygfrydowi Wiecha ogromnego sukcesu jakim jest wpis
zabytku na Listę Pomników Historii.
To właśnie dzięki wysiłkom i staraniom
Ojca Superiora - Święty Krzyż powraca
na mapę największych wartości kulturowych i materialnych ziem polskich.
To uświęcone miejsce Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego zyskuje nowy blask
i należne mu miejsce w historii Polski
– podsumował Andrzej Gąsior, Wójt
Gminy Nowa Słupia.
Wniosek o wpisanie Świętego
Krzyża na tę prestiżową listę opraco-

wywał dr Hadamik, który od lat prowadzi badania archeologiczne w klasztorze świętokrzyskim.
Wpisanie zespołu klasztornego
oraz przedchrześcijańskich obwałowań
na Świętym Krzyżu na listę Pomników
Historii wzmocni prestiż obiektu, jego
znaczenie i poczucie kulturowej wartości dla regionu, ale całej Polski.
Wpisanie na listę Pomników
Historii jest jedną z form ochrony
zabytków w Polsce, która znalazła się
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status Pomnika
Historii przyznawany jest rozporządzeniem Prezydenta RP. Zgodnie
z opracowanymi wytycznymi mogą go
uzyskać obiekty lub zespoły obiektów
zabytkowych, które posiadają szczególną wartość historyczną, naukową,
artystyczną, utrwaloną w powszechnej
świadomości i o dużym znaczeniu dla
polskiego dziedzictwa kulturowego.

OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
5 lutego 2017 r. mszą świętą w kościele w Nowej Słupi zostały
zainaugurowane uroczystości poświęcone 154. Rocznicy Powstania Styczniowego w roku 45-lecia nadania Szkole Podstawowej w Nowej Słupi imienia Bohaterów Powstania Styczniowego. Honorowy Patronat nad uroczystościami objął Prezydent
RP Andrzej Duda.

W swoich wystąpieniach zarówno
poseł Krzysztof Lipiec oraz wójt Andrzej Gąsior dziękowali młodzieży za
wspaniały występ oraz przywiązanie
i kultywowanie tradycji narodowych.
Po nabożeństwie wszyscy udali się
na plac przykościelny, gdzie po odśpie-

wania hymnu narodowego, delegacje
złożyły pod pomnikiem powstańców
okolicznościowe wiązanki.
Słowa podziękowania na koniec
do uczestników uroczystości skierował
dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Słupi
Rafał Karcz.

MŁODZI PIŁKARZE MAJĄ SPONSORA
W dniu 27 lutego 2017 roku w hali sportowej w Nowej Słupi odbyło się wręczenie stroi dla młodych sportowców z gminy Nowa
Słupia, parterem akcji jest stowarzyszenie PRO SPORT RUDKI.

 Wiązankę kwiatów złożyli, od lewej: Krzysztof Słoń Senator RP, Andrzej Gąsior Wójt Gminy Nowa Słupia,
Krzysztof Lipiec Poseł na Sejm RP, Andrzej Pruś Wiceprzewodniczący Sejmiku

W uroczystym nabożeństwie koncelebrowanym przez ks. Krzysztofa
Bartochowskiego proboszcza parafii
w Nowej Słupi oraz Ojca Dariusza
Malajkę – Rektora bazyliki mniejszej
na Świętym Krzyżu uczestniczyły
poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Słupi
oraz Świętokrzyskiego Batalionu im.
Czwartaków z Nowej Słupi na czele
z Jarosławem Chrobotem.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Parlamentarzystów w osobach:
posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca,
senatora RP Krzysztofa Słonia.
Władze wojewódzkie reprezentował Andrzej Bętkowski Wicewojewoda Świętokrzyski oraz Andrzej Pruś
Wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
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wództwa, a samorząd powiatu kieleckiego radna Danuta Żebrowska.
W tym wspaniałym święcie, lekcji patriotyzmu licznie dopisała młodzież szkolna, nauczyciele, w tym
emerytowani, którzy przez wiele lat
swojej pracy zawodowej związani
byli ze Szkołą Podstawową w Nowej
Słupi.
W uroczystościach wójtowi gminy Nowa Słupia Andrzejowi Gąsiorowi towarzyszyli radni oraz sołtysi.
Uczestnicy mszy na zakończenie liturgii wysłuchali poruszającego
montażu słowno-muzycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej
pod kierownictwem nauczycieli:
Pauliny Pawlik oraz Jacka Góry.
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 CKu Patronus oficjalnym sponsorem drużyny młodych piłkarzy

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” - dyrektor Monika Gworek oraz właściciel CKU Piotr
Pająk, zastępca Wójta Gminy Nowa Słupia Włodzimierz Zaręba, radni powiatowi Danuta Żebrowska i Marek Partyka, radna gminy Nowa Słupia Ewa
Pastuszyńska, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi Maciej Dziurdź,
dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Słupi Rafał Karcz oraz rodzice i dziadkowie
młodych sportowców.
Miło nam poinformować, że Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Patronus” został oficjalnym sponsorem drużyny.
Po krótkiej uroczystości wręczenia, odbył się pierwszy mecz w nowych strojach!

ADMINISTRACJA /
SESJA KRAJOZNAWCZA W ROCZNICĘ BITWY POD SKAŁKĄ

WYDARZENIA

Sesja Krajoznawcza została zorganizowana w dniu 11 lutego
2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej. Partnerem tego spotkania
była Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi. Rozpoczęcie sesji nastąpiło na stoku wschodniej góry Łysiec, przy figurze Matki Boskiej.

 W tematykę konferencji wprowadziła Anna Zyzman - Prezes TPNS

z lutego 1863 r. Przy figurze Matki
Boskiej TPNS zapaliło znicz i złożyło
wiązankę upamiętniając w ten sposób
powstańców.
 Uczestnicy sesji spotkali się pod figurą Matki Boskiej w Nowej Słupi

Sesję otworzyła prezes TPNS
Anna Zyzman witając zaproszonych
gości: Wójta Gminy Nowej Słupi Andrzeja Gąsiora, posła na sejm RP Andrzeja Kryja, zastępcę dyrektora ŚPN
Agatę Czaplinę–Miernik, radną
Gminy Nowa Słupia Ewę Pastuszyńską, dyrektora Centrum Dziedzictwa
Gór Śiętokrzyskich Piotra Sepiołę,
członków i sympatyków TPZO, dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Słupi

Rafała Karcza wraz z nauczycielami
i młodzieżą szkolną, członków i sympatyków TPNS oraz niezawodnych
mieszkańców Nowej Słupi.
Wiceprezes TPNS Marek Partyka opowiedział zebranym jak powstał
pomysł upamiętnienia Powstańców
Styczniowych i przedstawił koncepcję
realizacji ,,Drogi Pamięci” opisującej
najważniejsze bitewne wydarzenia

Dalszą część sesji poprowadził
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Ostrowieckiej Zbigniew Pękala. Zreferował przemieszczanie się powstańców styczniowych i przebieg bitwy
w dniu 11 II 1863r.
Druga część sesji miała miejsce
w Zespole Szkół w Nowej Słupi. Młodzież tutejszej szkoły pod kierunkiem
nauczycieli Pauliny Pawlik i Jacka
Góry przedstawiła wzruszający spektakl składający się z pięknych wierszy
i pieśni patriotycznych. Następnie

prezes TPZO obszernie przedstawił
w obrazowy i ciekawy sposób projekt
Drogi Pamięci zrywu narodowościowego Powstańców Styczniowych Nowa
Słupia - Święty Krzyż.
Na zakończenie sesji głos zabrał poseł na sejm RP Andrzej Kryj
z Ostrowca Świętokrzyskiego, przybyły na zaproszenie Prezesa TPZO
Zbigniewa Pękali, pogratulował
młodzieży i nauczycielom wystąpienia,
oraz organizatorom pomysłu organizacji sesji krajoznawczej.
Organizatorzy wyrazili podziękowanie wszystkim uczestnikom za
udział w sesji upamiętniającej wydarzenia Powstania Styczniowego.

KOLEJNA UDANA AKCJA ODDAWANIA KRWI. DZIĘKUJEMY.
Już po raz czwarty odbyła się zbiorowa Akcja Honorowego Oddawania Krwi na terenie Gminy Nowa Słupia zorganizowanej
przez Klub HDK nr 555 działający przy Stowarzyszeniu Aktywni
i Zdrowi „NOVUM”.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogły
zniechęć do przyjazdu i nasilonego
okresu przeziębień od godz. 9.00
do 13.00 ekipa wyjazdowa z RCKiK
z Kielc pobrała krew od 30 osób, co
dało 13,50 l. W czasie akcji oddawaliśmy również krew dla strażaka Pawła,
który na co dzień pełni służbę w JRG nr

1 w Kielcach, a obecnie w stanie ciężkim przebywa w Szpitalu Wojewódzkim w Czerwonej Górze.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przybyli i podzielili się tym cennym
darem. Zapraszamy 14 maja na kolejną akcję.

 Akcja Honorowego Oddawania Krwi na terenie Gminy Nowa Słupia

PLANOWE KONTROLE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
W związku z planowaną w 2017 roku kontrolą podatkową
w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2015
r., poz. 613 ze zm./), obejmującej podstawę opodatkowania
(powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków
lub ich części) Wójt Gminy Nowa Słupia zwraca się z prośbą do
podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni
użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności
gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji
na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.
Wójt Gminy informuje także, biorąc pod uwagę art. 70 § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatko-

wa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę
opodatkowania, organ podatkowy może

naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należny podatek za okres
5 lat wstecz.
Ustawa z dnia 10 września 1999
r. – Kodeks karny skarbowy (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2137)
w Tytule I, dziale II (Część szczególna), Rozdziale 6 (Przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko obowiązkom podatkowym
i rozliczeniom z tytułu dotacji lub
subwencji) przewiduje sankcje za
uchylanie się od opodatkowania, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy
oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych.

Zgodnie z art. 54 § 1 k.k.s. „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu
organowi przedmiotu lub podstawy
opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na
uszczuplenie, podlega karze grzywny
do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności, albo obu tym
karom łącznie”.
Druki informacji na podatek
od nieruchomości dostępne są na
stronie:
http://www.nowaslupia.
bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_
nrxxxi_99_16.pdf oraz w Urzędzie
Gminy Nowa Słupia, pokój nr 8.
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UCZCILI PAMIĘĆ POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

Rok 2017 dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej noszącej imię Bohaterów Powstania Styczniowego jest rokiem szczególnym. Właśnie bowiem w tym czasie przypada 45 rocznica
nadania imienia szkole. Uroczystości rocznicowe wplatają się
przepięknie w inną, wielką rocznicę, ważną nie tylko dla społeczeństwa naszej gminy, bowiem właśnie w tych zimowych
dniach stycznia i lutego mija 154 lata od wybuchu powstania
styczniowego. Nad obchodami tej wielkiej, patriotycznej rocznicy patronat honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej PolskiejAndrzej Duda.
Na terenie gminy Nowa Słupia
zorganizowano niezwykle uroczyste
obchody rocznicy wybuchu powstania
styczniowego. Zapoczątkowała je Msza
św. za ojczyznę, 5 lutego koncelebrowana przez proboszcza parafii w Nowej
Słupi - Krzysztofa Bartochowskiego oraz Ojca Dariusza Malajkę ze
Świętego Krzyża. Wzięli w niej udział
przedstawiciele władz samorządów
lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego, parlamentarzyści, uczniowie, nauczyciele ze Szkoły w Nowej Słupi oraz
członkowie organizacji patriotycznych,
działających na terenie gminy.
Kontynuacji tychże uroczystości
upamiętniających zryw 1863 roku na
ziemi świętokrzyskiej był bez wątpienia
Rajd Szlakiem Powstańców. Odbył
się on już po raz 9. Wzięła w nim udział
młodzież z 5 świętokrzyskich szkół
wraz z opiekunami. Łącznie trzema trasami wędrowało ponad 100 osób.

Honorowy patronat nad impreza objęli Wojewoda Świętokrzyski - Agata
Wojtyszek, marszałek województwa
- Adam Jarubas, starosta kielecki - Michał Godowski oraz wójt gminy Nowa
Słupia - Andrzej Gąsior.
Zakończeniem rajdu odbywającego
się pod hasłem „Ku pamięci Jerzego
Kapuścińskiego”, znanego świętokrzyskiego przewodnika i regionalisty
była krótka prelekcja przygotowana
przez Jacka Skrzypczaka. Przybliżył
on uczestnikom rajdu postać Kapuścińskiego. Natomiast Ryszard Garus
zapoznał zebraną młodzież z tzw „czarnym szlakiem” prowadzącym z Nowej
Słupi przez Górę Chełmową, Grzegorzowice na Szczytniak, która nosi imię
właśnie Jerzego Kapuścińskiego.
Podobnie jak w poprzednich edycjach rajdu tak i w tym roku odbywały
się konkursy plastyczne i historyczne
związane z wydarzeniami 1863 roku.
Laureaci konkursów otrzymali wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 45 lat temu Szkoła w Nowej Słupi otrzymała im. Bohaterów Powstania Styczniowego

Najbardziej uroczysty moment i bodaj
najważniejszy dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi
nastąpił 24 lutego o godz 11. Wówczas
na hali sportowej przy Zespole Szkół w
Nowej Słupi odbył się uroczysty apel
z okazji 45 rocznicy nadania Szkole
Podstawowej imienia Bohaterów Powstania Styczniowego. Przygotowania
do tych uroczystości trwały od kilku
miesięcy, zaangażowało się w nie wiele
osób zarówno nauczyciele, rodzice jak
i sami uczniowie. W wyniku tychże
starań uroczysty apel z okazji Święta
Patrona przybrał podniosły charakter
ukazując wielki talent artystyczny
młodzieży z Nowej Słupi, jak również
był wyrazem ogromnego szacunku i
jednocześnie dumy z swojego patrona.

Część artystyczną piątkowych
uroczystości rozpoczęła ciekawa prezentacja multimedialna przygotowana
przez emerytowanego nauczyciela
historii – Józefa Bereszkę przedstawiająca genezę nadania szkole imienia
Bohaterów Powstania Styczniowego.
Równie zajmujący był wykład
profesora historii Wiesława Cabana,
który w krótkim materiale przedstawił przebieg powstania styczniowego
na ziemi świętokrzyskiej z uwzględnieniem roli Nowej Słupi i okolic w
działaniach powstańczych. Po tych
historycznych wspomnieniach przyszedł czas na popis aktorskich możliwości młodzieży klas VI. Młodzi
ludzie przygotowani przez nauczycieli
Iwonę Wieczorek, Paulinę Pawlik
i Krystynę Banaczek wystąpili we
wzruszającym spektaklu, opartym na
fragmentach powieści Stefana Żeromskiego „Wierna rzeka” i „ Echa leśne”.
Profesjonalnie odegrali powierzone
im role przenosząc widzów w klimat
wydarzeń 1863 roku. Zarówno charakteryzacja występujących postaci,
dekoracje jak i tło muzyczne wpłynęły
na całokształt spektaklu. Zwieńczeniem uroczystości był taneczny popis
maluchów z młodszych klas, którzy
brawurowo odtańczyli krakowiaka.
Młodych tancerzy przygotowała do
występu Ewelina Barwicz.

 Młodzież szkolna tańczy Poloneza

Uroczysty apel, który poprowadzili
Katarzyna Mazur i Błażej Cieśla rozpoczęto tradycyjnym polskim tańcem
narodowym, polonezem, który wykonali uczniowie klas VI pod czujnym
okiem instruktorów Anny Samson i
Renaty Jadwidzic. Następnie wszystkich przybyłych na uroczystości gości
przywitał Dyrektor - Rafał Karcz.
Wśród przybyłych na obchody Święta
Patrona gości byli - wójt Andrzej Gąsior wraz z radnymi Robertem Klefasem, Ewą Pastuszyńską, Jadwigą
Kot i Lidią Wiącek, dyrektorzy szkół
z terenu gminy Nowa Słupia, dyrektor
Zespołu Obsługi szkół – Anna Karcz,
skarbnik gminy - Danuta Fijas oraz
radni powiatowi- Danuta Żebrowska
i Marek Partyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć emerytowanych nauczycieli, pracujących w szkole przez okres
minionych 45 lat, a także absolwentów.

 Doskonale wypadła inscenizacja historyczna

 Wójt Andrzej Gąsior na ręce dyrektora szkoły Rafała Karcza przekazał okazały witraż

Organizatorami IX Rajdu było
Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich, Stowarzyszenie Ziemia
Świętokrzyska oraz społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
powstania styczniowego w Nowej Słupi.
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Były to jednakże imprezy towarzyszące ogólnym obchodom 154 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
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Władze gminy podarowały szkole
z okazji jej wielkiego święta pamiątkowy witraż. Na ręce dyrektora Rafała
Karcz złożył go wójt gminy Andrzej
Gąsior.

CIEKAWI LUDZIE
WYWIAD Z WŁODZIMIERZEM ZARĘBĄ – ZASTĘPCĄ WÓJTA GMINY
W kilku zdaniach Zastępca Wójta Włodzimierz Zaręba zachęca
do włączania się w akcje honorowego oddawania krwi jako że
od ponad 11 lat sam zalicza się do grona krwiodawców.
- Jakie uczucia towarzyszyły
Panu podczas pierwszego oddawania krwi?
W.Z: Pierwszy raz oddałem
krew 11 lat temu, po tym jak przeczytałem w gazetce parafialnej,
prowadzonej przez księży Michalitów w parafii Matki Bożej Królowej
Aniołów, na Warszawskim Bemowie
apel jednej z mieszkanek o oddanie
krwi na rzecz jej chorego syna. Muszę przyznać, że bardzo poruszyła
mnie ta historia i postanowiłem
przychylić się do prośby tej kobiety.
W tym też celu udałem się do Instytutu Hematologii w Warszawie przy
ul. Chocimskiej, gdzie po raz pierwszy oddałem krew. Towarzyszyło
mi mnóstwo obaw i emocji, ale cała
akcja pobierania krwi przebiegła
bardzo sprawnie i profesjonalnie.
Myślę, że sposób w jaki personel Instytutu przeprowadził to pobranie,
jego fachowość i odpowiednie podejście do krwiodawcy zaważyły na
tym, że postanowiłem kontynuować
piękną ideę honorowego krwiodawstwa. Wydarzenie jakie miało
miejsce później jeszcze bardziej
umocniło mnie w przekonaniu, że
to co robię jest słuszne. Otóż po
kilku tygodniach od oddania przeze
mnie krwi zadzwoniła do mnie kobieta dziękując za uratowanie syna.
Okazało się bowiem, że moja krew
pozwoliła wrócić do życia pewnemu
młodemu człowiekowi. Myślę, że
właśnie to wydarzenie ustawiło mój
stosunek do honorowego krwiodawstwa na dalsze lata.

- Co czuje Pan oddając krew?
W.Z.: Myślę, że w naszym społeczeństwie pokutuje kilka mitów,
które odstraszają potencjalnych
krwiodawców.
Najpowszechniejszym z nich jest prawdopodobnie
strach przed zakażeniem. Mogę zapewnić, iż jest on nieuzasadniony.
Wszystkie akcesoria medyczne używane podczas procedury pobierania
krwi są sterylne, a zabieg wykonuje
fachowy personel pracujący w Centrum Krwiodawstwa.
Po oddaniu krwi odczuwam
wielką satysfakcje z tego, że mogę
pomóc drugiemu człowiekowi. Warto pamiętać, że nasza krew jest na
prawdę potrzebna, jako że do tej
pory nie udało się wyprodukować
jej odpowiednika. Krwią może podzielić się tylko człowiek z drugim
człowiekiem.
- Ile do tej pory tego cennego daru jakim jest krew udało się
Panu już oddać?
W.Z.: W ciągu 11 lat udało mi
się oddać już ponad 20 litrów krwi.
Kiedy mieszkałem w Warszawie
oddawałem krew systematycznie.
Po przeprowadzce do Bartoszowin
sytuacja nieco się zmieniła, gdyż najbliższa stacja krwiodawstwa znajduje
się w Kielcach. Na szczęście udało
mi się namówić Pana Mariusza Dąbka- prezesa Stowarzyszenia Aktywni
i Zdrowi NOVUM, by kierowana
przez niego organizacja zaangażowa-

 Włodzimierz Zaręba oddał już ponad 20 litrów krwi

ła się w promocję akcji honorowego
krwiodawstwa w gminie Nowa Słupia. Zaowocowało to powołaniem do
życia Klubu Honorowych Dawców
Krwi, który 18 lutego 2016 roku został zarejestrowany w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pod numerem
555.W 4 dotychczas przeprowadzonych akcjach na terenie Nowej Słupi
udało się uzbierać ponad 50 litrów
krwi. W tym miejscu chciałbym
serdecznie podziękować Panu Mariuszowi Dąbkowi za jego ofiarność
i bezinteresowną gotowość niesienia
pomocy oraz zaangażowanie w promocję honorowego krwiodawstwa.
- Kto może oddać krew i jakie przywileje wiążą się z byciem
honorowym dawcą krwi?
W.Z.: Każdy kto po wypełnieniu
stosownego formularza i przeprowadzonych badaniach zostanie zakwalifikowany jako dawca. Istnieją
również kryteria wiekowe i wagowe.
Krew mogą oddawać osoby w wieku od 18- 65 lat, ważące minimum
50 kg. Na honorowych krwiodaw-

ców oprócz oczywiście satysfakcji
moralnej czeka wiele przywilejów.
Są to dzień wolny w pracy, posiłek
regeneracyjny, a w przypadku gdy
dawca ma na swoim koncie określoną liczbę litrów oddanej krwi, może
korzystać z bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską, bezpłatnych
produktów leczniczych. Poza tym
korzysta ze świadczeń zdrowotnych
poza kolejnością .
- Wobec tego jak zachęciłby
Pan mieszkańców gminy Nowa
Słupia do oddawania krwi?
W.Z.; Ktoś kiedyś powiedział, że
aby pomóc innej osobie nie trzeba
być silnym i dość bogatym wystarczy,
że znajdziesz w sobie odrobinę człowieczeństwa. Zawsze odczuwałem,
że dobro, które dawałem innym wracało do mnie ze zdwojoną siłą. Dlatego też uważam, ze warto dzielić się
tym dobrem jakim niewątpliwie jest
krew.
Rozmawiała
z Włodzimierzem Zarębą –
Magdalena Kwiecień

MARIUSZ DĄBEK WYRÓŻNIONY
W piątek, 17 lutego 2017 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach miała miejsce uroczysta Gala Echa Dnia na której wręczono wyróżnienia Człowiek Roku 2016.
Nagrodzono osoby, które swoją pracą i pasją zmieniają region
świętokrzyski. Nagroda Człowiek
Roku podsumowała miniony rok
i pozwoliła podkreślić znaczenie
wielu wydarzeń i ludzi. Laureaci
zostali wybrani na podstawie głosów oddanych przez czytelników
Echa Dnia oraz kapituły konkursu. Wśród wyróżnionych znalazł
się mieszkaniec Naszej Gminy pan
Mariusz Dąbek z Nowej Słupi.
Pan Mariusz jest Prezesem Stowarzyszenia Aktywni i Zdrowi „NOVUM”, instruktorem Kobudo i założycielem Sekcji Japońskich Sztuk
Walki DOJO MAJO oraz opiekunem Świetlicy Wiejskiej w Nowej

Słupi w której dzieci i młodzież
z terenu gminy może rozwijać różne zainteresowania. Jest również
prekursorem cyklicznych Akcji
Honorowego Oddawania Krwi na
terenie gminy które organizuje
wspólnie z członkami Stowarzyszenia „NOVUM”.
Gratulujemy.

 Mariusz Dąbek odbiera wyróznienie za Człowieka Roku

NAJNOWSZE INFORMACJE Z GMINY NOWA SŁUPIA
NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.NOWASLUPIA.PL
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WYDARZENIA

JUBILEUSZ 10 –LECIA ODTWORZENIA DROGI KRZYŻOWEJ Z NOWEJ SŁUPI NA ŚWIĘTY KRZYŻ

W Wielki Piątek, 14 kwietnia odbędzie się Droga Krzyżowa
z Nowej Słupi na Święty Krzyż. Na to wyjątkowe misterium
Męki Pańskiej zapraszają Księża Michalici w nowosłupskiej parafii oraz Misjonarze Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża.
Staraniem samorządu Gminy
Nowa Słupia stacje drogi krzyżowej
zostały odtworzone w 2007 roku.
14 stacji wykonanych z drewna z pełnoplastyczną rzeźbą autorstwa Aleksandra Kucharskiego nawiązuje do
ciesielki regionu świętokrzyskiego.
Pierwsza stacja znajduje się
przy kościele św. Wawrzyńca, druga – przy Domu Opata, trzecia – za
Muzeum Starożytnego Hutnictwa,
kolejne siedem na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
ostatnie cztery na polanie przed
klasztorem na Świętym Krzyżu.
Droga Krzyżowa wzdłuż Drogi Królewskiej wiodącej na Święty
Krzyż jest jedną z najstarszych w
kraju. W tym roku obchodzimy 409.
rocznicę jej założenia przez opata

Michała Maliszewskiego w 1608
roku, gdzie w 2004 roku została erygowana przez ówczesnego biskupa
sandomierskiego Andrzeja Dzięgę.
Po historycznej drodze krzyżowej
pozostały dwie murowane kapliczki
widoczne ze szlaku „drogi królewskiej”.
Nowo powstała Kalwaria Świętokrzyska tworzy niezwykły, niepowtarzalny klimat pielgrzymowania
w duchowej kontemplacji na Święty
Krzyż, gdzie przechowywane są
cząstki Drzewa Krzyża Świętego. To
ważny element dziedzictwa narodowego, który stanowi o prawdziwym
obliczu ziemi świętokrzyskiej.
Jak, co roku Droga Krzyżowa
rozpocznie się o godzinie 12.00 w
kościele pod wezwaniem Świętego

 Stacja IV odnowionej Drogi Krzyżowej z Nowej Słupi na Święty Krzyż

Wawrzyńca w Nowej Słupi, a godzinie 15.00 na Świętym Krzyżu
przewidziane jest nabożeństwo
Wielkiego Piątku, adoracji Krzyża,
które będzie poprowadzi biskup sandomierski.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
jest drogą, którą odbył Pan Jezus w
Jerozolimie na Górze Oliwnej. Kalwaria jest najświętszym miejscem dla
chrześcijan, miejscem męczeństwa
Pana Jezusa, symbolem poświęcenia

się dla innych. To dzieło zbawienia
w chrześcijaństwie. Pierwsza Kalwaria została zbudowana w Hiszpanii,
w XV wieku, potem powstawały
następne, najwięcej Kalwarii jest w
Austrii –164, Niemczech - 62, na
Węgrzech – 111. W Polsce są 65. Powstanie pierwszych kalwarii na ziemiach polskich przypada na I połowę
XVII wieku.
Zebrał i opracował:
Henryk Trepka

„Z KART HISTORII RUDEK”. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Z tą też myślą Towarzystwo Przyjaciół Rudek oraz Centrum
Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich zorganizowało spotkanie zatytułowane „Z kart historii Rudek”, mające na celu promowanie
publikacji związanych z działalnością nieistniejącej już Kopalni
Pirytu „Staszic” oraz jubileuszem 70- lecia parafii w Rudkach.
Nota bene obydwie te instytucje miały ogromny wpływ na powstanie i rozwój miejscowości Rudki.
Spotkanie zorganizowano w niedzielne popołudnie 12 marca na sali
widowiskowej Domu Kultury w Rudkach. Przybyli na nie oprócz członków
Towarzystwa Przyjaciół Rudek, Wójt
Gminy – Andrzej Gąsior, przewodniczący Rady Gminy – Sylwester
Kozłowski, radna powiatowa – Danuta Żebrowska, dyrektorzy Zespołu Szkół w Rudkach - Alina Cieśla
i Bożena Jop, proboszcz parafii w
Rudkach – Jan Mazur, znany świętokrzyski poeta – Stanisław Rogala
oraz zespoły śpiewacze z terenu gminy
Nowa Słupia - Modrzewianki, Chełmowianki i Wesołe Kumoszki.
Spotkanie rozpoczął Piotr Sepioło utworem Stanisława Majchra,
opiewającym piękno naszej, małej
ojczyzny. Był to doskonały wstęp do
wypowiedzi samego mistrza, który
pokrótce przedstawił genezę powstania publikacji o historii parafii w Rudkach. Ta dość obszerna i szczegółowa
publikacja zatytułowana „Zarys dziejów parafii w Rudkach 1946-2016”
była przygotowywana jak podkreślał
autor przez kilka lat a ukazała się drukiem pod koniec 2016 roku z okazji
70- lecia powstania parafii. Stanisław
Majcher nakreślając tematykę swojej
książki przedstawił specyfikę działal-
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ności parafii w poszczególnych latach,
jej związek z Kopalnią Pirytu „Staszic”, której rozwój wywarł ogromny
wpływ na losy parafii. Autor podziękował sponsorom dzięki, których udało
się wydać książkę a także wszystkim,
którzy pomagali w jej redagowaniu, a
więc kapłanom pracującym w parafii
oraz działającym przy niej instytucjom
świeckim.
Niejako kontynuacją wypowiedzi Stanisława Majchra były słowa,
które do zgromadzonych na sali
widowiskowej w Rudkach skierował
Henryk Gąsior, autor kilku publikacji poświęconych historii Kopalni Pirytu „Staszic” w Rudkach.
Opowiadał on o swojej najnowszej
książce, poruszającej problematykę
związaną z działalnością kopalni w
Rudkach. Oprócz nowych informacji jakie udało mu się zebrać na temat
wydobycia w kopalni w Rudkach rud
uranu, co odbywało się w całkowitej
tajemnicy przez kilka lat, Henryk
Gąsior zawarł wypowiedzi byłych
pracowników kopalni. Rozmowy te
dają czytelnikowi bardziej wiarygodny obraz tego jak wyglądała praca w
kopalni, jak przedstawiały się relacje
między załogą a kadrą kierowniczą.
Dopełnieniem publikacji Henryka
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 Wieczór pisarski uświetniły występy zespołów ludowych

Gąsiora była wystawa fotografii pokazujących lata świetności kopalni,
jak również to co udało się zachować
do dnia dzisiejszego.
Książka Stanisława Majchra
i publikacje Henryka Gąsiora stanowią swoistego rodzaju skarbnicę
wiedzy historycznej o miejscowości
Rudki i jej okolicach. Motto jakie z
pewnością przyświecało obydwu autorom to ocalenie od zapomnienia
ważnych wydarzeń związanych z
historia regionu i zachowanie ich dla
przyszłych pokoleń. Społeczeństwo,
które nie szanuje historii i nie pielęgnuje tradycji traci swą tożsamość.
Dzięki takim ludziom jak Stanisław
Majcher i Henryk Gąsior być może
uda się zachować tę tożsamość.
Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior wypowiadając się
podczas niedzielnego spotkania nie
omieszkał podziękować obydwu panom za ich trud i pracę jaka włożyli
w tworzenie publikacji promujących
ziemię nowosłupską. Podkreślił
również jak ogromne znaczenie ma
działalność takich osób jak Stanisław
Majcher i Henryk Gąsior, należy
wspierać tego typu inicjatywy.

Pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami autorów publikacji
poświęconych historii Rudek organizatorzy wpletli występy artystyczne
zespołów śpiewaczych Chełmowianki, Modrzewianki i Wesołe Kumoszki. Zespoły te wykonały po dwa
utwory, do których teksty napisał
Stanisław Majcher.
Wzruszającym momentem niedzielnego spotkania była recytacja
utworów znanego świętokrzyskiego
poety Stanisława Rogali przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół
w Rudkach, Michała Kozłowskiego i Kingę Kałuża. Młodzież do
występu przygotowała polonistka
Agnieszka Cedzyńska.
Na zakończenie wieczoru wystąpił Stanisław Rogala recytując
zebranym kilka utworów ze swego
tomiku poezji „Wschodni wiatr” nawiązujących do tematyki żołnierzy
wyklętych.
Po niemal dwugodzinnym spotkaniu słuchacze udali się na poczęstunek, by jeszcze przez kilka chwil
podyskutować na tematy poruszane
podczas prezentacji.

ZŁOTE GODY W GMINIE NOWA SŁUPIA
Piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało
15 par małżeńskich z terenu gminy Nowa Słupia.
W gronie jubilatów znalazła
się też grupa małżeństw, którym
udało się wspólnie przeżyć ponad
50 lat. I tak chociażby państwo
Józefa i Henryk Kamińscy oraz
Helena i Stanisław Miśkiewicz
wspólnie wytrwali 55 lat, tymczasem Adela i Tadeusz Baradziej
świętowali 60 rocznicę pożycia
małżeńskiego, Leokadia i Stanisław Nowak z kolei 61 rocznicę,
zaś Marianna i Mieczysław
Budzińscy oraz Leokadia i Józef Cieśla celebrowali swoją 62
rocznicę ślubu. Natomiast najdłuższym stażem małżeńskim
mogą pochwalić się państwo
Anna i Zygmunt Zagórscy, którzy przeżyli wspólnie 65 lat.
Uroczyste obchody tych pięknych jubileuszy rozpoczęły się 15
grudnia mszą świętą o godz. 14
w kościele św. Wawrzyńca w Nowej
Słupi, którą w intencji jubilatów
odprawił ks. Krzysztof Bartochowski. W wygłoszonej homilii
wielokrotnie stawiał dostojnych
jubilatów za wzór wytrwałości,
cierpliwości i miłości prawdziwej
jak również dziękował Opatrzności
Bożej za łaski jakich udzielała małżonkom przez te wszystkie lata ich
wspólnego życia. W intencji złotych jubilatów modlili się również
proboszcz parafii Rudki- ks. Jan
Mazur, Ojciec Superior ze Świętego Krzyża – Zygfryd Wiecha oraz
proboszcz parafii w Dębnie – ks.
Marian Jakubowski.

Po wspólnej modlitwie jubilaci, władze gminy oraz zaproszeni
goście udali się do budynku Zespołu Szkół w Nowej Słupi, gdzie
odbyła się ceremonia dekoracji
jubilatów odznaczeniami za długi
staż małżeński. Medale przyznane
przez prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej - Andrzeja Dudę wręczył wicewojewoda Andrzej Bętkowski w asyście przedstawiciela
Marszałka Województwa Adama
Żebrowskiego oraz członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Józefa
Szczepańczyka.
Władze gminy uhonorowały złotych jubilatów okolicznościowymi grawertonami oraz
pięknymi wiązankami kwiatów,
które wręczyli małżonkom Wójt
- Andrzej Gąsior oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Żebrowska. W ceremonii
dekoracji małżonków uczestniczył także zespół Modrzewianki,
który wykonał kilka utworów
muzycznych adekwatnych do celebrowanych uroczystości. W tak
wyjątkowej chwili nie mogło zabraknąć oczywiście gratulacji
i życzeń. W imieniu władz samorządu lokalnego życzenia parom
małżeńskim złożyli Wójt Andrzej
Gąsior oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Klefas.
Gratulowali wytrwania razem tak
wielu lat, życzyli zdrowia i sił na
świętowanie kolejnych pięknych
rocznic, a także wesołych świąt

Bożego Narodzenia, obchodzonych w miłej, rodzinnej atmosferze. Równie miłe słowa do jubilatów skierowali przedstawiciele
władz samorządu województwa
i powiatu, Andrzej Bętkowski,
Adam Żebrowski i Józef Szczepańczyk. Na czwartkowe uroczystości przybyli również zastępca
Wójta Włodzimierz Zaręba,
Skarbnik Danuta Fijas, dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich – Piotr Sepioło,
dyrektor Zespołu Szkół w Nowej
Słup Rafał Karcz oraz pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i radni Robert Klefas, Grażyna Wojtachnia, Rafał Piasecki, Halina
Misiurska, Ewa Pastuszyńska,
Lidia Wiącek i Ryszard Karpiński .
Wszyscy, którzy składali życzenia jubilatom nie omieszkali
podkreślić, iż w dobie kryzysu
instytucji małżeństwa należy
w sposób szczególny czcić oso-

by, które mimo wszystko trwają
razem ponad 50 lat. Takie pary
zasługują na szacunek, podziw
a przede wszystkim powinny stać
się wzorem dla współczesnych
małżeństw.
ci:

A oto nasi dostojni jubila-

• Bęczkowscy Zofia i Marian,
• Gąsior Maria i Stefan,
• Stępień Teresa i Józef,
• Jagiełło Zofia i Zygmunt,
• Cieślik Teresa i Stefan,
• Kończak Zenona i Zdzisław,
• Gwardyś Jadwiga i Jan,
• Sala Zofia i Eugeniusz,
• Sucheccy Elżbieta i Zenon,
• Zieja Marianna i Czesław,
• Gąsior Helena i Jerzy,
• Góra Bogusława i Jerzy,
• Kozieł Daniela i Andrzej,
• Brożyna Marianna i Józef,
• Domańscy Irena i Stanisław.

 Wójt Andrzej Gąsior życzył Jubilatom zdrowia oraz dziękował za wspaniały przykład wytrwałości

 Jubilaci długoletniego pożycia małżeńskiego ponownie zawierzali swoje związki Bogu i opiece Błogosławionej Maryi

 Medale odbierają Elżbieta i Zenon Sucheccy

 Uroczystość doskonale zorganizowała Kierownik USC Danuta Żebrowska
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HISTORIA

STEFAN RYCHTER „TUMRY” - OFICER WOJSKA POLSKIEGO I ARMII KRAJOWEJ, SZEF SZTABU „WACHLARZA”
Major dyplomowany Stefan Rychter, pseud.: Brożyna, Dan,
Tumry, urodził się 19 grudnia 1906 roku w Słupi Nowej w powiecie opatowskim. Był najstarszym z jedenastu dzieci Bolesława, gajowego w lasach bodzentyńskich, oraz Marianny z Kozłowskich. Zginął 6 lutego 1943 roku w Mińsku na Białorusi.
Zwycięstwa Polsce, później Związku Walki Zbrojnej. W wyniku tej
rozmowy Tumry został mianowany
pełnomocnikiem KG tej organizacji
do scalania grup i organizacji konspiracyjnych na Kielecczyźnie. On to
też był oficerem, który odnalazł koło
Anielina oddział kawaleryjski mjr.
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
i przekazał mu polecenie polecenie
podporządkowania się.

Stefan Rychter od najmłodszych
lat wychowywany był w duchu patriotyzmu, którym przesiąknięty
był jego dom rodzinny. Nadmienić,
trzeba, iż jego młodsi bracia również
walczyli w szeregach AK podczas II
Wojny Światowej.
W roku 1919 podjął naukę
w Państwowym Gimnazjum Męskim
w Ostrowcu Świętokrzyskim im.
Joachima Chreptowicza. Po zdaniu
matury w 1925 roku rozpoczął on
studia prawnicze na Uniwersytecie
Warszwskim. Jednakże po ukończeniu z drugą lokatą Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we
Włodzimierzu Wołyńskim (lipiec
1927 – lipiec 1928) poświęcił się całkowicie służbie wojskowej. W latach
1928 – 1931 odbywał studia w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie, którą ukończył z wysoką
piątą lokatą. 15 sierpnia 1930 roku
został awansowany na podporucznika, zaś w 1935 roku na porucznika. Od 1937 roku był słuchaczem
Wyższej Szkoły Wojennej, którą
ukończył w 1939 roku. Wojna zastała go w sztabie 3. Dywizji Piechoty
Legionów w Zamościu, a po jej rozbiciu, od 9 września pełnił obowiązki
szefa sztabu zgrupowania oddziałów
tej dywizji dowodzonego przez płk.
Stanisława Tatara. Z zachowanych
dokumentów wynika, że z powierzonych zadań wywiązywał się bardzo
dobrze.
Po rozbiciu dywizji, w dniu 19
września dostał się do niewoli. Z obozu jenieckiego w Tarnowie uciekł jednak po kilku dniach i przedostał się
do domu rodzinnego w Słupi Nowej.
W pierwszych dniach października,
poprzez posłańca, został wezwany
do sąsiedniego majątku Janeckich
w Baszowicach, gdzie odbył rozmowę w cztery oczy z gen. Michałem
Tokarzewskim-Karaszewiczem,
pierwszym Komendantem Służby
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Od roku 1940 był oficerem
Komendy Okręgu Kielce Związku Walki Zbrojnej, zaś od sierpnia
1941 roku szefem Związku Odwetu w Komendzie Okręgu Kraków
ZWZ. Formalnie zatrudniony był
wówczas jako przedstawiciel towarzystw ubezpieczeniowych „Piast”
i „ Riunione Adriatica di Sicurta”
w Kielcach.
Wiosną 1942 roku został przeniesiony do Warszawy, gdzie od
kwietnia został szefem sztabu „Wachlarza”. Rozkazem Dowódcy Armii
Krajowej z 30 kwietnia 1942 roku
został mianowany kapitanem służby
stałej, w miesiąc później awansowany przez gen. „Grota” Roweckiego na
majora, przyjął okresowo pseudonim
„Dan”, a następnie „Tumry”. Tak
więc w kwietniu 1942 roku szefem
sztabu „Wachlarza” został pierwszy
saper w tej bardzo saperskiej z rodzaju działalności organizacji. Jako szef
sztabu Wachlarza wykazał się cechami dobrego organizatora w szczególnie trudnych warunkach, w jakich
przeszło działać jego żołnierzom.
Dnia 19 stycznia 1943 roku,
wyjechał do Mińska na Białorusi
z zadaniem zorganizowania akcji
uwolnienia z miejscowego więzienia
kilkunastu żołnierzy „Wachlarza”

aresztowanych w grudniu 1942
roku, wśród których był m.in. dowódca IV odcinka „Wachlarza” mjr
Tadeusz Sokołowski „Trop”. Była
to misja zaiste samobójcza. Dziwne
było to, że dowodzenie tak trudną
i niebezpieczną akcją powierzono
wysokiemu oficerowi sztabowemu,
nie zaś jednemu z „Cichociemnych”. Major „Tumry” - świetny
oficer sztabowy, dużej klasy specjalista – saper, odważny, posiadał
wszystkie tajemnice tej organizacji
dywersyjnej, był skarbnicą wiedzy
nt. „Wachlarza”. Wydaję się więc
wielce nieprawdopodobne, iż mianowano go dowódcą tej arcyniebezpiecznej akcji w wyniku jego własnej chęci. Nieprawdopodobne jest
również to, że znany raczej z trzeźwych decyzji gen. „Grot” akceptował tak absurdalną propozycję.
Relacje rodziny Stefana Rychtera
pozostają w wyraźnej sprzeczności
z oficjalną wersją wydarzeń. Brat
mjr. „Tumrego”, Kazimierz Rychter,
pamięta opowiadanie siostry, Bogusławy, w której warszawskim mieszkaniu „Tumry” miał jedną ze swych
kwater. Otóż w przededniu wyjazdu
do Mińska „Tumry” oświadczył, że
otrzymał rozkaz w sprawie wyjazdu na akcję, z której najprawdopodobniej nie wróci. Tak nie mógł
mówić oficer jadący z własnej woli
na wschód, człowiek zmuszony do
odłożenia własnego ślubu, który
miał się odbyć w czasie Świąt Bożego Narodzenia 1942 roku. Relacje
narzeczonej mjr. „Tumrego”, Danuty Mosiewicz-Mikuszowej, w tym
czasie łączniczki Związku Odwetu
Okręgu Karakowskiego z Komendą
główną, również potwierdzają to,
iż „Tumry” świadom był, iż z powierzonej mu misji w Mińsku na
dziewięćdziesiąt pięć procent nie

 Dom rodzinny majora Stefana Rychtera „Tumrego” przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi
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wróci. Pomimo tych przeczuć major
Rychter wykonuje rozkaz, wyjeżdża
do Mińska.
W wyniku zdrady strażnika więzienia mińskiego, 6 stycznia 1943
roku, major Stefan Rychter, wraz
z por. Stefanem Derfertem „Stefanem” zginęli w walce z Niemcami,
jednak swoje życie okupili śmiercią
pięciu z nich. Ciała dwóch Polskich
oficerów spoczęły na Wtorom Gregorijewskim Piereułku w Mińsku,
w dole wykopanym na rozkaz Niemców, który następnie został zrównany
z ziemią. Staraniem pchor. Janusza
Skalskiego „Pietia Wagin”, żołnierza „Wachlarza” i podkomendnego
mjr. „Tumrego”, w latach 90tych
na terenie dawnego cmentarza przy
Kościele św. Wawrzyńca w Nowej
Słupi, został ufundowany i poświęcony pomnik ku pamięci mjr. Stefana
Rychtera „Tumrego”.
Opracował:
Bartosz Dutkiewicz

 Pomnik ku pamięci mjr. Stefana Rychtera
„Tumrego” na terenie dawnego cmentarza w Nowej
Słupi

