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NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
realizowane za okres I półrocza 2016
1. Zlecenie opracowania
dokumentacji na budowę
boiska sportowego wraz
z parkingiem w Nowej Słupi.
W trakcie opracowania – termin wykonania 31.08.2016r.
Kwota - 9.840,00 zł.
2. Zlecenie opracowania
studium wykonalności inwestycji wraz z analizą ekonomiczno-finansową i wariantową (dwa warianty) dla
zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
Nowa Słupia oraz budowa
sieci wodociągowej i wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia.
W trakcie opracowania – termin wykonania 04.05.2016r.
Koszt - 18.450,00 zł.
3. Zlecenie
opracowania dokumentacji: studium
wykonalności
inwestycji
(z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań w ramach
partnerstwa publiczno –
prywatnego wraz z analizą
ekonomiczno – finansową
i wariantową (dwa warianty)), program funkcjonalno-użytkowy, wstępny kosztorys inwestorski dla zadania
pn. Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi.
W trakcie opracowania. Koszt
- 84.441,84 zł.
4. Zlecenie opracowania
kompleksowego „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Nowej Słupi 2020+”. Termin
wykonania 14.10.2016r. Kwota
98.400,00 zł z czego 90 % będzie dofinansowane.
5. Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.:
Przygotowanie programów
rewitalizacji. Wniosek w trakcie oceny. Koszt - 98.400,00 zł.
6. Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek
o dofinansowanie projektu
z PROW na lata 2014-2020
pn: Zmiana nawierzchni
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dróg gminnych w msc. Dębno oraz Sosnówka – Gmina
Nowa Słupia. Data złożenia 15.01.2016r. Umowę na
dofinansowanie
podpisano
31.05.2016r. Całkowity koszt
inwestycji 121.311,40 zł z czego dofinansowanie 63,63% 77.190,00 zł.
7. Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek
o dofinansowanie projektu
z PROW na lata 2014-2020
pn: Zmiana nawierzchni
drogi gminnej w msc. Dębno – Wojciechów – Gmina
Nowa Słupia. Data złożenia
wniosku - 15.01.2016r. Umowę
na dofinansowanie podpisano
31.05.2016r. Całkowity koszt
inwestycji 748.742,19 zł z czego dofinansowanie 63,63% 476.424,00 zł.
8. Do Wojewody Świętokrzyskiego złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019,
pn. Remont dróg gminnych
w miejscowościach: Nowa
Słupia ul. Łazy, Jeziorko (Zarzecze), Sosnówka oraz Stara Słupia (Podchełmie). Data
złożenia wniosku 30.10.2015r.
– po przeprowadzeniu procedury przetargowej nastąpi
podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą.
Całkowita wartość inwestycji
528.144,85 zł. Kwota dofinansowania 264.072,42 zł.
9. Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie pn:
Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w msc. Stara
Słupia. Data złożenia wniosku
19.05.2016r.Wniosek w trakcie
oceny formalnej. Całkowity
koszt – 813.398,00 zł, z czego
dofinansowanie 75% w wysokości 610.048,50 zł.

10. Zlecono modernizację kompleksu boisk „Orlik w Rudkach”. Podpisano
umowę 06.06.2016r. Termin
wykonania 05.07.2016. Koszt 62.028,90 zł.
11. Zlecono wymianę instalacji elektrycznej w budynku
Zespołu Szkół w Rudkach.
Termin - 25.07.2016r. Koszt 8.000,00 zł.
12. Zlecono wymianę posadzki w szkole w Rudkach
– korytarz i I piętro. Termin 16.08.2016r. Koszt - 30.255,00 zł.
13. W ramach RPO WŚ na lata
2014-2020 złożono wniosek
pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa
Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie
Nowa Słupia. Data złożenia
wniosku – 31.05.2016r. Całkowity koszt – 21.810.502,68 zł
z czego dofinansowanie 85%
w wysokości 10.559.652,40 zł.
14. Wykonanie projektu
budowlanego na budowę
sieci wodociągowej w miejscowości Rudki wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
Długość sieci wodociągowej
około 380 m. Umowę podpisano 19.05.2016r. Termin wykonania – 31.08.2016r. Koszt 5 535,00 zł.
15. Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowo - gospodarcze o pojemności 30m³ oraz likwidacja
starej oczyszczalni ścieków
na terenie Szkoły Podstawowej w Jeleniowie. Umowę
podpisano 23.06.2016r. Termin
wykonania – 31.08.2016r. Koszt
- 33.210,00 zł.
16. Wykonanie ewidencji
dróg gminnych na terenie
gminy Nowa Słupia. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego
dróg gminnych znajdujących
się na terenie gminy Nowa

Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt
organizacji ruchu drogowego
i oznakowania dróg gminnych.
Termin podpisania umowy
- 17.02.2016r. Termin wykonania – 30.09.2016r. Koszt –
30.750,00 zł.
17. Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę drogi ewakuacyjnej dla potrzeb Dymarek
- długości ok. 900 m w Nowej
Słupi. Termin podpisania umowy 11.04.2016r. Termin wykonania – 18.07.2016r. Koszt –
65.190,00 zł.
18. Wykonanie projektu
budowlanego na przebudowę sieci wodociągowej
na odcinku Zamkowa Wola
– Wólka Milanowska wraz
z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych
uzgodnień
i pozwoleń. Podpisanie umowy - 19.05.2016. Termin wykonania – 31.12.2016r. Koszt 33.825,00 zł.
19. Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego
na budowę: Drogi gminnej
- ulicy Ogrodowej w Nowej
Słupi o długości około 260
mb wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz
z przyłączami w w/w ulicy
i oświetleniem ulicznym. Podpisanie umowy - 07.05.2015r.
Koszt – 45.000,00 zł.
20. Wykonanie dwóch
odrębnych
dokumentacji
projektowych
(określanych dalej jako „dokumentacja
projektowa”)
dla następujących zadań:
Zadanie 1: Wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Trzcianka „ Kapkaz” wraz
z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. Zadanie
2: Wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci
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wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa
Słupia od ul. Kieleckiej w stronę obwodnicy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych
uzgodnień i pozwolenia na
budowę. Podpisanie umowy 15.02.2016r. Termin wykonania
- 07.12.2016r. Koszt - 15.000,00
zł.
21. Wykonanie przystanku
komunikacyjnego przy drodze gminnej w miejscowości
Skały. Termin - 31.03.2016.
Koszt - 2.300,00 zł.
22. Wykonanie i montaż
kładki na rzece w msc. Jeleniów. Termin - 25.05.2016 r.
Koszt - 3.000,00 zł.
23. Zakup samochodu marki FIAT DUCATO 2,3 ITD na
potrzeby Referatu Gospodarczo-Inwestycyjnego.
Termin
-17.03.2016 r. Koszt - 17.000,00 zł.
24. Wykonanie projektu odwodnienia budynku
SP w Paprocicach. Termin 30.06.2016 r. Koszt - 6,000,00 zł.
25. Remont mogiły pomordowanych w czasie II wojny
światowej mieszkańców Bartoszowin. Termin - 30.07.2016 r.
Koszt - 11.685,00 zł.
26.
Wykonanie alejek
z kostki brukowej między
mogiłami zbiorowymi na
cmentarzu jeńców sowieckich z II wojny światowej
na Świętym Krzyżu. Koszt –
38.500,00 zł.
27. Wymiana okien w SP
w Mirocicach. Termin –
20.08.2016 Koszt – 19.901,40 zł
28. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi. Termin
– 30.08.2016r. Złożono zapytanie ofertowe.
29. Zakup koparko – ładowarki JCB CONTRAKTOR. Czerwiec 2016 r. Koszt - 198 030,00
zł. Maszyna ta będzie wykorzystywana głównie do bieżącego
utrzymania dróg gminnych:
odśnieżanie, odmulanie rowów,
dosypywanie kruszywa na
drogach, remont przepustów.
Ponadto może być wykorzystywana do usuwania poważniejszych awarii na gminnych wodociągach i kanalizacji.

Drodzy Mieszkańcy!
Obszar Gminy Nowa Słupia, to teren o bardzo zróżnicowanym stopniu rozwoju i
dostępności podstawowych
elementów wyposażenia w
infrastrukturę techniczną. Są
niestety wciąż jeszcze takie
obszary inwestowania, które
inne gminny z powodzeniem
już zrealizowały w poprzednich latach programowania ze
środków europejskich. Mowa
tu głównie o nieuporządkowanej gospodarce wodnościekowej w naszej gminie.
Nie można przecież rozwijać
potrzeb bytowo-socjalnych
ludności bez zaspakajania
ich podstawowych potrzeb
życiowych. Każda inwestycja
powinna mieć swoje źródło w
planowaniu. Nie można tworzyć kolejnych odcinków kanalizacji bez rzeczowej oceny
jak taka inwestycja wpłynie
na środowisko naturalne bez
źródeł odbioru ścieków. Stąd
zlecono opracowanie Studium
wykonalności całej kanalizacji
gminy, a nie tylko jego fragmentów. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożyłem
wniosek na Rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej w aglo-

meracji Rudki i aglomeracji
Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w
Gminie Nowa Słupia. Projekt
przy dofinansowaniu z Unii
Europejskiej z całą pewnością
pomoże zniwelować zaszłości
cywilizacyjne w tym zakresie.
Poszukujemy również źródeł
wody na terenie gminy. Przeprowadzono już pilotażowe
odwierty w Nowej Słupi, Pokrzywiance i Włochach, których wstępne wyniki pozwalają z optymizmem spoglądać
na zasoby wody w gminie
jako rezerwuary w okresach
niedoboru. Drugim ważnym
elementem troski o infrastrukturę są drogi. Złożone w ostaniem czasie wnioski uzyskały
dofinansowanie zarówno w
ramach środków europejskich
jak i rządowych środków pomocowych. Zostanie wyremontowane wiele odcinków
dróg gminnych. Kolejnym
ważnym etapem planowania
jest rewitalizacja Nowej Słupi
i Rudek, gdzie ciężar inwestowania według mojej oceny w
poprzednich latach powinien
być inaczej rozłożony. Lokalny
Program Rewitalizacji będzie
zakładał w Rudkach: (przebudowę placu targowego wraz
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z parkingiem, modernizację
ośrodka zdrowia, wybudowanie wspólnej kotłowni
gazowej dla szkoły, GOK czy
przedszkola,
modernizację
ul. Zakładowej). Natomiast
w Nowej Słupi przewidziano:
(adaptację budynku UG przy
ul. Świętokrzyskiej na Dom Seniora, adaptację budynku ul.
Staszica po byłym posterunku
na potrzeby GOPS i urzędu
gminy, budowę nowych parkingów, utworzenie deptaka
na ul. Świętokrzyskiej z infrastrukturą towarzyszącą, budowa boiska przy szkole).
Jestem przekonany, że kierunek działania, jak i sposób
podchodzenia do inwestycji
jako całości przy uwzględnianiu potrzeb i problemów
mieszkańców pozwoli w ciągu
kilku lat zmienić oblicze gminy
Nowa Słupia. Inwestowanie
jest procesem, który wymaga cierpliwości i racjonalnych
rozwiązań w otoczeniu podejmowania często trudnych
decyzji.
Ze swojej strony pragnę podziękować Radnym za udzielenie wójtowi gminy absolutorium
z wykonania budżetu gminy
za 2015 r.
Andrzej Gąsior
Wójt Gminy Nowa Słupia
Nr 2/2016 • Kronika Świętokrzyska

4

Kronika Świętokrzyska

Jubileusz 110-tej rocznicy powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi
Dla upamiętnienia 110-tej rocznicy istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi,
1 maja przed budynkiem tamtejszej remizy
odbyły się uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy, zawierającej listę nazwisk druhów
zasłużonych dla pożarnictwa na ziemi nowosłupskiej.
Na uroczystości jubileuszowe przybyły delegacje z pocztami sztandarowymi niemal ze
wszystkich jednostek ochotniczych z terenu gminy Nowa
Słupia m.in. z Sosnówki, Paprocic, Mirocic, Włoch, a także kierownictwo Państwowej Straży
Pożarnej szczebla powiatowego
i wojewódzkiego.
Ze strony władz samorządowych gminę Nowa Słupia
reprezentowali Wójt Andrzej
Gąsior, przewodniczący Rady
Gminy Sylwester Kozłowski
wraz z delegacją radnych i sołtysów. Natomiast w imieniu władz
powiatowych na jubileuszowe
obchody powstania OSP Nowa
Słupia przybyli radni powiatu
kieleckiego - Marek Partyka
oraz Bogdan Gierada, który to
odczytał list intencyjny jaki skierował starosta kielecki Michał
Godowski do druhów z Nowej
Słupi. Podkreślał w nim wielkie
zasługi strażaków ochotników
z OSP Nowa Słupia w służbie
pożarniczej na rzecz mieszkańców gminy i powiatu, życząc
jednocześnie wytrwałości w ich
trudnej pracy pełnej poświęcenia i ryzyka.
W podobnym tonie utrzymane były wypowiedzi posła
Krzysztofa Lipca, jak również

wójta gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora. Obydwaj wyrazili
swą wdzięczność wobec trudu
pracy strażaków ochotników,
ich poświęcenia dla innych ludzi,
a niejednokrotnie nawet ojczyzny. Świadczy o tym chociażby
historia powstania i 110-letniej
działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej z Nowej Słupi, która
przypadła na trudne lata niewoli
i wojennej zawieruchy.
Aby oddać honor i wyrazić
szacunek pionierom i założycielom straży ochotniczej na
nowosłupskiej ziemi zrodziła się
idea stworzenia projektu pomnika, który miał stać się formą
hołdu dla najbardziej zasłużonych w dziedzinie pożarnictwa
w gminie Nowa Słupia. Uroczystego poświęcenia tego pomnika dokonał ks. generał- Stanisław Rospondek w asyście ks.
gen. Bogdana Lipca, ks. Grzegorza Zdrojewskiego oraz proboszcza parafii w Nowej Słupi
- Krzysztofa Bartochowskiego.
Jubileuszowe
obchody
w Nowej Słupi były także doskonałą okazją do nagrodzenia zasłużonych druhów, którzy zostali
odznaczeni okolicznościowymi
medalami odpowiednio do zasług; brązowymi, srebrnymi i złotymi.

 Przed remizą OSP w Nowej Słupi stanął okazały pomnik

 Na rocznicowych uroczystościach zaprezentowały się poczty sztandarowe jednostek OSP z
gminy Nowa Słupia

 Uczestnicy rocznicowych uroczystości
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Program obchodów jubileuszu
50. Dymarek Świętokrzyskich
Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym. W tym
roku bowiem Dymarki będą organizowane po
raz 50. Dlatego też w roku bieżącym Dymarki
Świętokrzyskie trwały będą od 6 sierpnia do
15 sierpnia. Towarzyszyło im będzie wiele różnych wydarzeń, które zaplanowano wg poniższego scenariusza.
1. Dymarkowe Biegi Górskie
Na tydzień przed imprezą
masową Dymarek (6-7 sierpnia) odbędzie się cykl biegów
górskich.
• II Bieg Emeryka – 5 km
– na trasie Huta Szklana –
Święty Krzyż – Nowa Słupia
• Dycha Hutnika – 10 km
– na trasie Nowa Słupia –
Święty Krzyż – Trzcianka –
Nowa Słupia
• Pół maraton Gór Świętokrzyskich – 21,5 km – na
trasie Witosławice – Nowa
Słupia
• Rajd Nordic Walking – 7
km – na trasie Nowa Słupia
– Święty Krzyż
2. I Rajd Dymarkowy
W dniu 6 sierpnia dodatkowo odbędzie się I Rajd Dymarkowy – skierowany do samorządów wszystkich szczebli
województwa świętokrzyskiego. Zostały wyznaczone trzy
trasy do wyboru. Wszystkie
kończyć się będą na terenie
Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi.
Dla uczestników Rajdu odbędzie się prezentacja rozbicia
pieca dymarkowego około
godziny 17.00.
3. Plener malarsko – rzeźbiarski
Tego samego dnia tj. 6
sierpnia zostaną rozlosowane
kloce drzewa lipowego i na-

stąpi rozpoczęcie pleneru
rzeźbiarskiego i malarskiego. Plener odbywał się będzie
w pięknym położonym krajobrazowo miejscu (ul. Świętokrzyska – obok Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego). Plener będzie
trwał do 15 sierpnia. Miejsce
pleneru umożliwia podpatrywanie artystów przez cały czas
jego trwania.
4. Ogólnopolska Konferencja Turystyczna
W dniach 11 – 12 sierpnia
odbędzie się Ogólnopolska
Konferencja
Turystyczna
i konferencja prasowa. Podczas konferencji w dniu 11
sierpnia zostanie zaprezentowanych sześć - siedem
odczytów
tematycznych
związanych z półwiekową tradycją Dymarek oraz 750-leciem Nowej Słupi. Konferencja odbędzie się w Hotelu
Świętokrzyski Dwór w Wólce
Milanowskiej. Podczas Konferencji nastąpi oficjalne
otwarcie 50. Dymarek Świętokrzyskich przez współorganizatorów.
W dniu 12 sierpnia uczestnicy Konferencji biorą udział
w wizycie studyjnej na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego. Wraz z przewodnikiem są uczestnikami
prezentacji archeologicznych
z udziałem około 250 prezenterów z całej Europy. Podsumowaniem
Konferencji

będzie pełna prezentacja starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego wraz z rozbiciem
pieca dymarkowego i uzyskaniem żelaza metodami jakimi robili to mieszkańcy Gór
Świętokrzyskich w okresie
starożytności.
5. Festyn archeologiczny
W dniach 12 – 15 sierpnia
na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego odbywać się będą prezentacje
archeologiczne z udziałem
ponad 250 osób zajmujących
się na co dzień rekonstrukcją historyczną, pracownikami naukowymi, studentami
i pasjonatami antyku. Wśród
odtwórców będą goście z Danii, Rumuni, Czech, Rosji czy
z Białorusi. Wszyscy oni tworzą ogromny projekt nazwany
„Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”.
Dodatkowymi
elementami prezentacji będzie organizacja pokazów i happeningów a także realizacja
widowiska „Żelazne Dziedzictwo - u źródeł muzycznych korzeni” – połączenie
prezentacji archeologicznych
z brzmieniem muzyki etnicznej. Udział w widowisku biorą prezenterzy uczestniczący
w projekcie “Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach
naszej ery”, a elementem
uzupełniającym będą wkomponowane w rzeczone prezentacje koncerty zespołów
– Kwartet Jorgi oraz Spiritual
Seasons z Ukrainy. Wszystko to stanowić będzie jedno
duże czterodniowe widowisko o charakterze etnicznym
i kulturowym.
Prezentacje te odbywają
się na terenie rekonstrukcji
wioski z pierwszych wieków
naszej ery.
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6. III Świętokrzyski Festiwal
Kultury Ludowej
W dniach 13 – 15 sierpnia
na terenie Dymarkowym przy
ul. Świętokrzyskiej w Nowej
Słupi będzie rozstawiona
„Scena Ludowa” na której
odbywał się będzie III Świętokrzyski Festiwal Kultury
Ludowej. W festiwalu udział
wezmą zespoły pieśni i tańca, zespoły śpiewacze oraz
soliści, reprezentujący folklor
świętokrzyski. Będą to zespoły z całego województwa
świętokrzyskiego. Koncerty
odbywać się będą każdego
dnia od 12.00 do 17.00 (trzy
dni).
W dniu 15 sierpnia na
zakończenie Festiwalu na
scenie zostaną wręczone nagrody dla twórców ludowych
biorących udział w plenerze
malarsko – rzeźbiarskim.
7. Duża scena „Pod lasem” –
koncerty
W dniach 13 – 15 sierpnia
na dużej scenie „Pod lasem”
odbędą się koncerty muzyki
rozrywkowej. Koncerty odbywać się będą od godziny 14.00
do 22.00.
Gwiazdami
tegorocznych jubileuszowych 50.
Dymarek Świętokrzyskich
będą min.
• Sobota
(13
sierpnia):
Piękni i Młodzi
• Niedziela (14 sierpnia):
MARGARET
• Poniedziałek (15 sierpnia):
Maryla Rodowicz, której
koncert zakończy obchody jubileuszu 50. Dymarek
Świętokrzyskich
Serdecznie zapraszamy.
Szczegółowy scenariusz
50 Dymarek Świętokrzyskich
na stronie

www.dymarki.pl
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Publiczne Gimnazjum w Nowej Słupi

Uczcili swojego Patrona
Uroczystości patronalne w Publicznym Gimnazjum w Nowej Słupi rozpoczęły się 2 czerwca mszą świetą w tutejszym kościele parafialnym, którą celebrował i homilię wygłosił Ojciec
Generał Dariusz Wilk, przełożony Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
Podczas Eucharystii wielokrotnie odwoływał się on do
postaci bł. ks. Bronisława Markiewicza, starając się w prosty
i przystępny sposób przedstawić
zgromadzonym sylwetkę, drogę życiową oraz idee, którym
hołdował ks. Markiewicz. Ojciec
Generał zwracał się także do licznie zebranej w kościele w Nowej
Słupi młodzieży, by nie bali się
podążać za kierunkowskazami
ich błogosławionego patrona. Jednocześnie dziękując za
zaproszenie na jubileuszowe
uroczystości zarówno dyrekcji
Publicznego Gimnazjum jak
i władzom samorządowym, był
pełen podziwu dla mieszkańców nowosłupskiej ziemi, ich
radości ducha, którą widać na
każdym kroku. We mszy świętej
czynny udział wzięła też młodzież gimnazjalna.
Po uroczystej mszy władze na
czele z wójtem Andrzejem Gąsiorem, radnymi powiatowymi
Danutą Żebrowską i Markiem
Partyką, delegacją z Publicznego Gimnazjum z pocztem sztandarowym wraz z dyrekcją - Małgorzatą Jakubczyk, gronem
pedagogicznym, proboszczem
parafii w Nowej Słupi – Krzysz-

tofem Bartochowskim, Ojcem
Generałem udali się do budynku
szkoły gdzie miała miejsce część
artystyczna czwartkowych uroczystości.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu
uczniowie klas III pod opieką
Edyty Dziedzic i Jacka Góry
przedstawili ciekawy montaż
słowno-muzyczny pt. „Chodź
człowieku, coś ci powiem’’. Spektakl przygotowany w sposób
niezwykle profesjonalny zrobił
na widzach ogromne wrażenie.
Młodzi artyści zostali nagrodzeni owacjami na stojąco.
Bardzo pochlebnie o spektaklu
wypowiadał się przełożony Michalitów ojciec Dariusz Wilk,
który był pod wrażeniem młodych, utalentowanych gimnazjalistów, starających się wzorować na swoim błogosławionym
patronie. Wzruszenia nie krył
także wójt Andrzej Gąsior dzieląc się swymi spostrzeżeniami
z resztą gości.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Małgorzata Jakubczyk
przedstawiła pokrótce genezę
powstania pomysłu nadania
szkole imienia bł. ks. Bronisława Markiewicza. Powiedziała,

 Spektakl przygotowany przez młodzież zrobił na widzach ogromne wrażenie.

 Taka jest recepta na życie...

że pomysł ten zrodził się 10 lat
temu z inicjatywy młodzieży,
która będąc pod wrażeniem
beatyfikacji ks. Markiewicza,
urzeczona niemalże jego postacią postanowiła, żeby ich szkoła
nosiła imię tego właśnie człowieka. Duże zasługi dla osiągnięcia
tego celu poczyniła ówczesna
dyrektor placówki Elżbieta Dutkiewicz. 25 stycznia 2006 roku
Rada Gminy podjęła uchwałę
nadającą Publicznemu Gimnazjum w Nowej Słupi imię bł. ks.
Bronisława Markiewicza.
Na zakończenie uroczystego apelu wójt Andrzej Gąsior,

„Ogniki” na medal
W dniu 2 kwietnia 2016 r. zespół „Ogniki” ze 122 Drużyny Harcerskiej z Rudek, w składzie dh. Dominika Zbrożyna, dh. Julia
Gibała, dh. Rozalka Gibała i dh. Maja Sala, zajął III miejsce na
IV Harcerskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
„Harcogranie” w Starachowicach. Cenną pamiątką z tego festiwalu była statuetka z dyplomem oraz instrument muzyczny
bongosy. Harcerze serdecznie podziękują Panu Wójtowi Gminy
Nowa Słupia Andrzejowi Gąsior za organizację transportu całej
Drużyny na festiwal oraz p. Aleksandrowi Niewadzi za sponsorowanie uczestnictwa harcerek w festiwalu. Zespół przygotowała
do występu Drużynowa phm. Grażyna Gąsior.
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 Ogniki są rozśpiewane nawet w autobusie...

na ręce pani dyrektor złożył serdeczne życzenia, przekazał pamiątkowy grawerton oraz Kronikę Polski. Przedstawicielka kadry
nauczycielskiej Beata Kępińska
podarowała szkole Księgę Patriotów Polskich, a Danuta Żebrowska jako matka chrzestna
sztandaru szkoły – magnetofon.
W związku z obchodami święta
patrona zorganizowano liczne
konkursy, których laureaci zostali nagrodzeni podczas uroczystego apelu. W gronie wyróżnionych znaleźli się Kornelia Lasek,
Katarzyna Mazur oraz Emilia
Moczoń.
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Sołtys Baszowic wyróżniony
25 czerwca 2016 r. w Wąchocku odbył się finał
konkursu „Sołtys Roku 2015” województwa
świętokrzyskiego, którego organizatorem było
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

7

Nowy Mistrz Ortografii
Już po raz trzeci w Rudkach odbyły się zmagania ortograficzne zorganizowane w ramach obchodów dni języka polskiego.

 Przedstawienie bajki o Kopciuszku

 Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonego sołysa Józefa Gołębskiego z władzami samorządowymi
województwa

W konkursie zostało wyróżnionych aż 59 sołtysów, działających na terenie województwa świętokrzyskiego, a wśród nich
także reprezentant gminy Nowa Słupia – Józef Gołębski, sołtys miejscowości Baszowice, który tę zaszczytną funkcję pełni
z wielkim zaangażowaniem od 17 lat.
Kapituła konkursowa brała pod uwagę m.in. czas sprawowania funkcji sołtysa, wpływ działalności sołtysa na integrację
społeczności lokalnej, inicjatywę oraz pomoc organizacyjną
sołtysa w realizacji prac i zadań inwestycyjno – remontowych
prowadzonych przez gminę w sołectwie oraz działalność sołtysa
wykraczającą poza funkcje sołtysa. Puchar z rąk marszałka Adama Jarubasa i wojewody Agaty Wojtyszek odebrał w asyście
gospodarza gminy Nowa Słupia wójta Andrzeja Gąsiora. Już
od kilu lat nasi sołtysi godnie reprezentują gminę w Wąchocku
zdobywając wyróżnienia w konkursie.
Wójt Gminy Andrzej Gąsior również docenił pracę sołtysa na
rzecz sołectwa i gminy Nowa Słupia przekazując na ręce sołtysa
podczas sesji rady gminy w dniu 21 czerwca 2016 r. praktyczny
upominek w postaci radiomagnetofonu życząc dalszej owocnej
pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Podobnie jak przed laty pomysłodawcami i jednocześnie organizatorami dyktanda był Amatorski Teatr „Święty spokój” oraz Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. Patronat honorowy nad imprezą objął
Wójt Gminy Nowa Słupia - Andrzej Gąsior. Autorką tekstu tegorocznego
dyktanda jak również lektorem była podobnie jak przed laty Bożena Jop.
Do walki o tytuł mistrza ortografii stanęło 12 uczestników, w różnych
kategoriach wiekowych. Musieli się wykazać dużą znajomością zasad ortograficznych, by sprostać wyzwaniom jakie postawiła przed nimi autorka
dyktanda. Również członkowie jury w skład, którego weszły polonistki z terenu gminy Nowa Słupia: Ewa Klefas, Agnieszka Cedzyńska oraz Paulina
Pawlik podkreślały, że poziom był wysoki, tekst zawierał wiele trudnych
słów, które mogły sprawiać piszącym kłopoty.
Ostatecznie zwycięzcą III Gminnego Dyktanda została Renata Lasota-Lenart, nauczycielka języka niemieckiego z Zespołu Szkół w Rudkach.
Otrzymała ona zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii oraz nagrodę rzeczową
w postaci smartfona. Pozostali uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.
Podczas gdy jury sprawdzało prace uczestników dyktanda na scenie
wystąpili młodzi aktorzy Amatorskiego Teatru „Święty spokój” w inscenizacji bajki „Kopciuszek”. Ich występ niezwykle profesjonalny i żywiołowy
został nagrodzony gromkimi brawami przez zgromadzoną na sali widowiskowej publiczność. Na uwagę zasługują przepiękne dekoracje wykonane przez Izabelę Pańtak. Tymczasem starsza część grupy teatralnej przeprowadzała konkursy językowe, mające na celu sprawdzenie sprawności
językowej, dykcji oraz znajomości zasad ortograficznych. Każdy uczestnik
konkursu został obdarowany słodką niespodzianką.

Targi Turystyki Wiejskiej
Już po raz ósmy, w dniach od 8 do 10 kwietnia
odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel.
Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich promowało Centrum Kulturowo – Archeologiczne
oraz 50. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi. Specjalnie
zaaranżowane miejsce wystawowe zostało docenione przez
Kapitułę konkursu na najciekawsze stoisko Targów Agrotravel 2016 i zdobyło zaszczytne III miejsce.
Turystów interesowała głównie oferta turystyczna CK-A, kierunek rozwoju turystycznego miejscowości, a także informacje
o tegorocznych Dymarkach Świętokrzyskich, które odbędą się
od 13 - 15 sierpnia.

 Stoisko gminy Nowa Słupia odwiedził m.in. Adam Jarubas - marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wystawę promocyjną przygotowały osoby, które na co dzień
współpracują z Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi – Wiesława i Dariusz Wójcik oraz Pan Marek Taborski. Specjalnie przygotowana Dymarka dymiła i przyciągała zainteresowanych turystów.
Nr 2/2016 • Kronika Świętokrzyska
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Doniosłe Jubileusze
Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu
22 maja w Bazylice Mniejszej na Świętym
Krzyżu świętowano podwójny jubileusz Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 200 lat istnienia zakonu oraz
80 rocznicę pobytu i posługi na Świętym Krzyżu. Nieprzypadkowo uroczystości te odbyły się
22. maja, bowiem tego dnia przypadło święto
Trójcy Świętej i to właśnie pod tym wezwaniem funkcjonuje Świętokrzyska Bazylika. Misjonarze Oblaci mieli więc kilka powodów do
świętowania.

 Uroczystość zgromadziła tłumy wiernych

Uroczystości
odpustowe
rozpoczęły się wprawdzie od
wczesnych godzin rannych Mszą
Świętą o godz. 9.00, której przewodniczył biskup ordynariusz
diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz i którą transmitował I Program Polskiego Radia,
dzięki czemu świętokrzyskie
uroczystości zyskały wymiar
ogólnopolski.
Uroczysta msza odpustowa

odbyła się o godz. 12.00 a przewodniczył jej i homilię wygłosił
ks. biskup Jacek Pyl sufragan
diecezji odesko-stawropolskiej
na Krymie w asyście Ojca Prowincjała Antoniego Bema oraz
dziekana dekanatu świętokrzyskiego Jerzego Beksińskiego.
W uroczystościach jubileuszowych Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oprócz władz kościelnych

 Mszy przewodniczył ks. biskup Jacek Pyl sufragan diecezji odesko-stawropolskiej na Krymie
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 We mszy świetej uczestniczyli wszyscy przedstawiciele władz z województwa świętokrzyskiego na czele z Wojewodą Świętokrzyskim oraz Marszałkiem Województwa

wzięli udział także przedstawiciele władz świeckich różnego
szczebla począwszy od lokalnych samorządów, przez władze
powiatowe, aż po wojewódzkie.
Gminę Nowa Słupia reprezentowali Przewodniczący Rady
Gminy Sylwester Kozłowski
oraz wójt Andrzej Gąsior, który także czynnie uczestniczył
we Mszy Świętej czytając Słowo
Boże.
Również wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek
przybyła na niedzielne uroczystości odczytała list gratulacyjny, w którym podkreślała
ogromne zasługi Misjonarzy
Oblatów dla świętokrzyskiej
ziemi, życząc zdrowia i sił na
kolejne lata posługi kapłańskiej. Natomiast władze samorządowe gminy Nowa Słupia
podarowały dostojnym jubilatom okolicznościowy witraż
z widniejącymi na nim her-

bem gminy Nowa Słupia oraz
relikwiarzem Drzewa Krzyża
Świętego, symbolizujący nierozerwalność tych dwóch
miejsc.
Na uroczystości jubileuszowe w Świętokrzyskiej Bazylice
przybyła także ośmioosobowa
delegacja z partnerskich miast
na Węgrzech, Csengele i XX
dzielnicy Budapesztu - Pesterzsebet, by wspólnie modlić się
z polskimi przyjaciółmi w miejscu łączącym narody polski i węgierski, dzięki osobie Świętego
Emeryka. Podarowali oni Ojcom
Oblatom rzeźbę Matki Bożej, wykonaną przez twórcę ludowego
z Csengele.
Po zakończeniu Eucharystii
władze świeckie wraz z przedstawicielami Ojców Oblatów udały
się do Wólki Milanowskiej, gdzie
dokonano uroczystego aktu poświęcenia ronda u zbiegu dróg
wojewódzkich, które z inicja-

 Na obchodach nie zabrakło również Parlamentarzystów
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Nominacja Henryka Trepki
do Nagrody „Laur Świętokrzyski”
Henryk Trepka – mieszkaniec Nowej Słupi znalazł się w zaszczytnym gronie czterech osób
z województwa świętokrzyskiego nominowanych do Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski 2016” w kategorii Człowiek Roku.
 Liturgię słowa odczytał radny gminy Rafał Piasecki

 Ojciec Zygfryd Wiecha otrzymał od Andrzeja Gąsiora Wójta Gminy Nowa Słupia wspaniały
witraż

 Od delegacji węgierskiej z Csengele Oblaci otrzymali rzeźbę Matki Boskiej

 Poświęcenie ronda. im. Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Milanowskiej Wólce

tywy wójta Andrzeja Gąsiora,
uchwałą Rady Gminy zostało
nazwane imieniem Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej.
Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Kozłowski odczytał

treść uchwały , a następnie ks. biskup Jacek Pyl dokonał poświęcenia ronda, modląc się by było
ono miejscem bezpiecznym dla
podróżujących nim kierowców.

Wniosek do Kapituły Nagrody złożył wójt Gminy Nowa
Słupia – Andrzej Gąsior.
W tym roku Nagroda została przyznana w sześciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo
odpowiedzialne społecznie”,
„Gmina miejska”, „Gmina wiejska”, „Człowiek roku”, „Lider dobroczynności” oraz „Fair play”.
Kandydatów, osoby nominowane do tego prestiżowego
wyróżnienia wybrała Wojewoda wraz ze specjalnie powołanymi Zespołami Ekspertów.
Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla
osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach
będących przedmiotem oceny.  Henryk Trepka
Podczas Gali Finałowej w Centrum Kongresowym Targi Kielce w dniu 29 kwietnia br. została również zaprezentowana nominacja Henryka Trepki do nagrody w kategorii „Człowiek Roku”.
Oto tekst laudacji o Henryku Trepka wygłoszonej podczas
Gali Finałowej:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Te
słowa Jana Pawła II najlepiej opisują Henryka Trepkę z Nowej Słupi. Kronikarz, historyk, fotografik, kurator wystaw, człowiek pasji.
Każdy kto spotkał go na swojej drodze życia, jest pełen podziwu
dla wielorakości jego zainteresowań. Piewca Regionu. Nowa Słupia, Święty Krzyż, świętokrzyskie to całe jego życie, nawet pogoda,
którą codziennie rejestruje. To dzięki niemu upamiętniono wiele
ważnych miejsc: na Świętym Krzyżu odsłonięto Popiersie Św. Emeryka, gmina nawiązała partnerskie kontakty z Węgrami, a Henryk
Trepka otrzymał węgierski srebrny krzyż zasługi. Strażnik tradycji i
wartości. Taki jest nasz bohater.”
Wojewoda przyznała również statuetkę „Lauru Specjalnego”.
Otrzymała ją wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża, a nagrodę z rąk wojewody odebrał o.
superior Zygfryd Wiecha OMI.
- Te wyróżnienia to duży splendor, ale również olbrzymia odpowiedzialność społeczna. Honorujemy bowiem osoby i podmioty, które działają na rzecz innych, wnoszą znaczący wkład
w rozwój i promocję regionu, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej w Polsce i
Europie. Serdecznie za to Państwu dziękuję - mówiła wojewoda
Agata Wojtyszek.
Nr 2/2016 • Kronika Świętokrzyska
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Dobra książka
dobra na wszystko…
Biblioteka Publiczna działająca w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Rudkach postanowiła uczcić w sposób szczególny Światowy
Dzień Książki obchodzony 23 kwietnia.

 Wystawę Świata Książki odwiedziła radna Grażyna Wojtachnia

Bibliotekarz Lidia Wojciechowska od 3 lat organizuje
tego tupu obchody, aby spopularyzować tradycje czytelnicze
w Rudkach i okolicznych miejscowościach. Pani Lidia widzi
sens swoich działań, gdyż w bibliotece, w której pracuje jest
wielu stałych czytelników wypożyczających cyklicznie różne
pozycje książkowe. Liczba ta
systematycznie wzrasta. Dlatego też po raz kolejny zdecydowała się we współpracy z in-

nymi pracownikami Centrum
Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich przygotować kiermasz
popularyzujący idee czytelnictwa. Każdy kto w dniach 22-29
kwietnia odwiedził bibliotekę
w Rudkach i wypożyczył książkę, został uhonorowany okolicznościowym upominkiem
w postaci ręcznie wykonanego
kwiatka oraz mógł wybrać sobie pozycję książkową zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami
i upodobaniami.

Oliwia w nagrodę za wiedzę
pożarniczą otrzymała rower
Oliwia Dwojewska uczennica Szkoły Podstawowej w Jeziorku okazała się najlepsza w Gminnych Eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pod nazwą ,,Młodzież zapobiega pożarom”. W nagrodę otrzymała od Wójta
Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora rower.
Do rywalizacji na szczeblu gminnym stanęło 18 uczniów
ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia, wyłonionych w ramach eliminacji szkolnych. Test pisemny zawierał 20 pytań a uczniowie mieli 20 minut na wypełnienie
testu. Warto również podkreślić, że Oliwia to także najlepsza
uczennica w Szkole w Jeziorku. W I semestrze roku szkolonego 2015-2016 osiągnęła średnią 5,40. Chętnie i z powodzeniem startuje w szkolnych konkursach znakomicie poszerzając swoją wiedzę, godnie reprezentując szkołę i gminę.
Oliwii życzymy dalszego rozwijania pasji naukowych i dalszych
sukcesów w olimpiadach szkolnych.

 Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior przekazuje Oliwi rower

Oddano prawie 15 litrów krwi.
Dziękujemy.
15 maja na Świetlicy Środowiskowej w Nowej Słupi odbyła się pierwsza na terenie naszej
gminy akcja Honorowego Oddawania Krwi.
Akcja została zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi nr 555 przy Stowarzyszeniu Zdrowy Człowiek „EMERYK” z Nowej Słupi.
Od godz. 9.00 do 12.30 ekipa wyjazdowa z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pobierała krew od osób, którzy oddają ją systematycznie, a także od
osób które przyszły pierwszy raz podzielić się tym cennym darem.
Akcję oddawania krwi wsparł Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior po raz pierwszy w życiu oddając krew. Po pobraniu
krwi, krwiodawcy mogli napić się kawy lub herbaty i odzyskać
energię częstując się domowymi wypiekami.
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 Krew oddaje Wójt Gminy Andrzej Gąsior

Akcję należy udać za niezwykle udaną. Do oddania zgłosiło się 44 osoby, z czego krew oddało 33 osoby na ogólną liczbę 14,850 litrów. Po raz pierwszy w życiu krew oddało 15 osób.
Brawo! Jedna osoba zarejestrowała się jako potencjalny dawca
szpiku. - Akcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękuję
wszystkim, którzy oddali krew - największy dar życia – podsumował akcję, jej organizator Mariusz Dąbek. Kolejna akcja honorowego oddawania krwi zaplanowana jest na 13 sierpnia.
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Z medalami z Mistrzostw Polski
W dniu 4 czerwca reprezentacja Sekcji Japońskich Sztuk Walki DOJO MAJO przy Stowarzyszeniu Zdrowy Człowiek „EMERYK” uczestniczyła w Mistrzostwach Polski IMAF w Złotoryi.

 Grzegorz Karbowniczek z trenerem Mariuszem Dąbkiem

Walczyć o medale pojechali senpai Maja Sala, senpai Remigiusz Świetlik, senpai Bartosz Nowak, senpai Jakub Nowak,
senpai Grzegorz Karbowniczek oraz sensei Mariusz Dąbek
jednocześnie jako trener i kierownik ekipy. O godz. 10.00 po oficjalnym rozpoczęciu mistrzostw i uroczystym podniesieniu flagi
państwowej, w dziewięciu różnych konkurencjach blisko dwustu zawodników na pięciu stanowiskach i matach rozpoczęło
zmagania z własnymi słabościami i przeciwnikami w walce o
medale. Sześciu reprezentantów z Nowej Słupi wystartowało
w konkurencji Kata Kobudo w różnych kategoriach wiekowych.
Wicemistrzami Polski zdobywając srebrny medal zostali: w kat.
wiekowej 7-9 lat senpai Bartosz Nowak, w kat. wiekowej 10-12
lat senpai Maja Sala oraz brązowy medal zdobył w kat. wiekowej
seniorzy 19+ senpai Grzegorz Karbowniczek. Pozostali zawodnicy zajęli miejsca tuż za podium. Występ na Mistrzostwach trzeba
uznać za sukces naszej ekipy, zwłaszcza że po raz pierwszy reprezentanci Dojo Majo uczestniczyli w turnieju takiej rangi.
Pełna relacja z mistrzostw pod adresem internetowym:
http://e-legnickie.pl/sport-z-regionu/sport-zlotoryja/
4196-mocne-bicie-czyli-festiwal-sztuk-walki-foto

 Bardzo dzielnie spisał się Bartosz Nowak,  Maja Sala zdobyła srebrny medal mistrzostw
zajmując II miejsce
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Wizyta Wojewody Świętokrzyskiego w Rudkach
Rudki znalazły się na trasie, promującej program „Rodzina 500+”

 Pani Wojewoda spotkała się z mieszkańcami Rudek

Akcja ta została zainicjowana
przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek w porozumieniu z samorządami lokalnymi z terenu województwa
i ma na celu promowanie rządowego projektu „Rodzina 500+”
w sposób bezpośredni poprzez
spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin. Władze samorządowe gminy Nowa Słupia
wybrały Rudki jako miejsce spotkania z Wojewodą.
W imieniu władz gminy
Nowa Słupia Wojewodę przywitali wójt Andrzej Gąsior,
radni Rudek: Grażyna Wojtachnia i Łukasz Nowak oraz
sołtys Rudek Grzegorz Marczewski. Na spotkanie przybyli
również Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Moruś-Mergalska oraz
podlegli jej pracownicy socjalni, zajmujący się wydawaniem
i przyjmowaniem wniosków
w ramach projektu „Rodzina
500+”.

Zarówno wójt Andrzej Gąsior jak i Kierownik GOPS zapewniali Wojewodę o tym, iż wprowadzanie rządowego programu
wspierania rodzin przebiega bez
zakłóceń, a wynika to z prawidłowego funkcjonowania systemu, jak również odpowiedniego
przeszkolenia osób zatrudnionych do obsługi projektu. - Dokumenty są przyjmowane sukcesywnie, nie ma większych
problemów z ich kompletowaniem, pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
służą radą w wypełnianiu wniosków, wszystko odbywa się
sprawnie i płynnie - podkreślała
kierownik Moruś-Mergalska.
Miłym akcentem wizyty Pani
Wojewody w Rudkach było spotkanie z grupą dzieci z miejscowego przedszkola. Wszystkie maluchy
przywitały się z Panią Wojewodą,
by na zakończenie ustawić się do
wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Przedszkolaki otrzymały również słodki upominek.

 Do pamiątkowego zdjęcia z Panią Wojewodą pozowały Przedszkolaki
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Festyn rodzinny w Baszowicach
26 czerwca nad zbiornikiem wodnym w Baszowicach odbył się festyn rodzinny, organizowany cyklicznie od 10 lat pod nazwą ”Zdrowa
rodzina, trzeźwa rodzina„ przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Urząd Gminy Nowa Słupia we współpracy z
Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich.
 Perfekcyjna organizacja festynu to załuga Danuty Żebrowskiej Przedwodniczącej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Festyn w Baszowicach zgromadził setki mieszkańców gminy

Na placu przy świetlicy
środowiskowej w Baszowicach zebrała się dość liczna
grupa mieszkańców okolicznych miejscowości, by w rodzinnym gronie przywitać
sezon wakacyjny.
Od kilku lat podczas festynu następuje rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
ogłoszonego przez Gminną
Komisję
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
który skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy. Tegoroczna edycja
konkursu zatytułowana była
„Moje wymarzone wakacje”.
Zgłaszano prace aż w trzech
kategoriach. Podobnie jak
przed laty konkurs cieszył się
dużym
zainteresowaniem.

Komisja po dokonaniu oceny
prac postanowiła przyznać
po trzy miejsca w każdej z kategorii. Wyróżnieni uczniowie
otrzymali nagrody rzeczowe
w postaci śpiworów, namiotów i innego sprzętu niezbędnego na wakacyjnych
wyprawach. Nagrody wręczyli przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Danuta Żebrowska oraz wójt
gminy Nowa Słupia - Andrzej
Gąsior. Konkurs ten nie był
jedynym jaki rozstrzygnięto
podczas festynu w Baszowicach.
Jak co roku w godzinach
dopołudniowych, na Orliku
w Rudkach pod opieką Roberta Klefasa rywalizowały

 Okrasą występów był wspaniały występ najmłodzszych
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 Na uczestników konkursu plastycznego czekały cenne nagrody

 Podczas festynu dużym powodzeniem cieszył się konkurs kulinarny

ze sobą amatorskie drużyny
piłki nożnej z poszczególnych
sołectw gminy Nowa Słupia.
Turniej ten jest organizowany
już od kilku lat pod patronatem honorowym Wójta Gminy.
W systemie rozgrywek
„każdy z każdym” wyłoniono
finalistów, którzy w ponad
trzydziesto-kilku
stopniowym upale stoczyli kilka
spotkań na bardzo wysokim
poziomie. Robert Klefas wielokrotnie podkreślał, iż jest
pod wrażeniem determinacji i woli walki członków poszczególnych drużyn, którym
przyszło się zmagać nie tylko

z przeciwnikami ale i z pogodą.
Ostatecznie w Turnieju
o Puchar Wójta zwyciężyła
drużyna z Serwisa, drugie
miejsce zajęła ekipa Sosnówki a trzeci był team z Baszowic. W imieniu zawodników
puchary odebrali kapitanowie drużyn oraz sołtysi.
Kolejnym
elementem
niedzielnego festynu był
konkurs kulinarny, w którym
uczestnicy mieli wykazać się
inwencją twórczą w przygotowaniu potraw z ziemniaka.
Do konkursu „Ziemniak królem jest i basta” zgłosiło się 8
podmiotów z sołectw: Serwis,
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Rudki, Pokrzywianka, Cząstków, Jeleniów, Baszowice,
Stara Słupia i Mirocice. Jury
miało trudny wybór, gdyż jak
zapewniała przewodnicząca
wszystkie potrawy były bardzo smaczne, przygotowane z pomysłem i ostatecznie
wszyscy uczestnicy zostali
uhonorowani takimi samymi
nagrodami.
Pomiędzy poszczególnymi konkursami odbywały się
występy artystów z terenu
gminy. Na scenie prezentowały się zespoły ludowe:
Modrzewianki,
Chełmo-

wianki, Wesołe Kumoszki,
Wabio z Mirocic , soliści Irena Gąsior i Marta Żelazowska oraz młodzi artyści
z przedszkola w Mirocicach
z układem tanecznym przygotowanym pod kierunkiem
Izabeli Pańtak. Miłym akcentem muzycznym był także występ zespołu „TRELE
MORELE rock band”, działającego przy Zespole Szkół
w Nowej Słupi, nad którym
opiekę artystyczną sprawuje
Jacek Góra. Zespół wykonał
kilka popularnych piosenek
rockowych znanych niemal
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 TRELE MORELE rock band to już w pełni profesjonalny zespół

wszystkim pokoleniom czego dowodem były gromkie
brawa jakimi nagrodziła młodych wykonawców licznie
zgromadzona publiczność.

Festyn zakończył się późnym wieczorem zabawą taneczną z udziałem zespołu
„KROKUS”.

XI Jarmark Świętokrzyski
„Góry Świętokrzyskie kolebką tradycji”
29 maja już po raz 11 na świętokrzyskich
błoniach odbyła się cykliczna impreza zwana
„Jarmarkiem Świętokrzyskim” organizowana
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, we
współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury
oraz lokalnymi samorządami gmin Nowa Słupia i Bieliny.
Tegoroczna edycja jarmarku zgromadziła liczne
rzesze zwiedzających, jak
również uczestników niemal
ze wszystkich gmin powiatu kieleckiego. Niedzielne
świętowanie tradycyjnie rozpoczęła Msza Święta, której
przewodniczył oraz homilię
wygłosił Ojciec Superior - Zygfryd Wiecha.
Podczas homilii Ojciec
Superior wielokrotnie podkreślał, iż tradycja jarmarku
wywodzi się jeszcze z czasów
średniowiecznych, kiedy to
na Święty Krzyż przybywali
królowie i możni tego świata,
by wraz ze swymi orszakami
kupieckimi popularyzować
na ziemiach polskich różnego
rodzaju rzemiosła. Ta tradycja chociaż ulegała modyfikacjom przetrwała po dzień
dzisiejszy czego dowodem są
liczne kramy i stoiska z rękodziełem ludowym, tradycyj-

nym świętokrzyskim jadłem
nawet z najdalszych zakątków ziemi kieleckiej.
Zarówno przedstawiciele
Oblatów jak i licznie zgromadzeni samorządowcy ziemi świętokrzyskiej życzyli
uczestnikom jarmarku udanego świętowania zapewniając,
iż idea tego przedsięwzięcia
będzie w przyszłości kontynuowana.
Po Mszy Świętej rozpoczęła się część artystyczna,
w której zaprezentowały się
również zespoły z gminy
Nowa Słupia: Chełmowianki, Modrzewianki, Wesołe
Kumoszki oraz zespół Wabio
z Mirocic.
Wszystkie występy obserwowała licznie zgromadzona
na świętokrzyskich błoniach
publiczność, która gromkimi
brawami nagradzała kolejnych wykonawców.

 Jarmark rozpoczął sie od wielobarwnego pochodu zespołów ludowych

 Jedno ze stoisk gminy Nowa Słupia reprezentowały Wesołe Kumoszki

 Jak zwykle dopisała publiczność
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Pamięci ofiar wojny
„Świętokrzyski Szlak Pamięci”- pod taką nazwą w dniach 1 i 2 maja w Grzegorzowicach
odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające ofiary zbrodni dokonanych w latach 1944-45 przez członków Armii Ludowej
oraz funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
na obywatelach polskiego podziemia, działającego na terenie gminy Nowa Słupia i Waśniów.

 Grupy rekonstrukcyjne w strojach z II wojny światowej

W wyniku tych działań
życie stracili m.in. Jadwiga z
Reklewskich
Rauszerowa
właścicielka dworu w Grzegorzowicach, jej kuzynka Kalina
Stypińska, 18-letni mieszkaniec Skał - Mieczysław Józefiak, którego ciała do dnia
dzisiejszego nie udało się odnaleźć. Rok później, w sierpniu
1945 w miejscowości Pokrzywianka zamordowano trzech
żołnierzy AK: kpt. Piotra Przemyskiego (ps. Ares), Stanisława Halejaka (ps. Kasper) oraz
Stanisława Cebo (ps. Kruczek).
Ich mogiła zbiorowa znajduje
się na cmentarzu parafialnym
w Grzegorzowicach.
Uroczystości
patriotyczne rozpoczęła Msza Święta o

godz. 12, której przewodniczył ks. dr Marek Kozera, a
homilię wygłosił ks. kan. Jan
Mikos. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele lokalnych samorządów gminy Nowa Słupia
wójt Andrzej Gąsior wraz z
zastępcą Włodzimierzem Zarębą oraz radnymi, gospodarz
gminy Waśniów Krzysztof
Gajewski, parlamentarzyści
- senator Jarosław Rusiecki,
posłowie Andrzej Kryj i Marek Kwitek. Okolicznościowe
przemówienie wygłosiła Wojewoda Świętokrzyski Agata
Wojtyszek, dr Marek Jedynak
z kieleckiej delegatury IPN, który przybliżył zebranym historię wspomnianych wydarzeń.
Natomiast senator Jarosław

 Pawel Sadrak, pierwszy z lewej, doskonale zorganizował pobyt grup rekonstrukcyjnych
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Rusiecki odczytał list Szefa
Urzędu ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych Jana
Józefa Kasprzyka. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy spotkania udali się na
cmentarz parafialny, by złożyć
wiązanki na mogile poległych
partyzantów.
Punktem kulminacyjnym
pierwszego dnia „Świętokrzyskiego Szlaku Pamięci” była
inscenizacja historyczna zrzutu
„cichociemnego” zorganizowana przez Grupę Rekonstrukcji
Historycznych „Niezłomni”
z Sandomierza, przy wsparciu instruktora z kieleckiego
aeroklubu Marka Durazińskiego oraz przedstawicieli
Świętokrzyskiej Nieformalnej
Grupy Motocyklowej Marka
Grzegorzewskiego i Michała
Zawadzkiego.
Inscenizacja
ta wykonana w sposób profesjonalny, z poszanowaniem
realiów historycznych wzbudziła ogromny aplauz wśród
zgromadzonej publiczności i
została nagrodzona gromkimi
brawami. Po tak dużej dawce
emocji miłym akcentem był
występ zespołu „Modrzewianki”, który zaprezentował
się publiczności w repertuarze
patriotycznym. Panie z zespołu
zadbały także o odpowiedni na
tę okoliczność poczęstunek i
wraz z Marią Bzymek przygotowały pyszną, wojskowa grochówkę.
2. maja w ramach kontynuacji uroczystości patriotycznych w Grzegorzowicach
odbył się rajd, którego 12-kilometrowa trasa prowadziła
od Nowego Skoszyna, przez
Grzegorzowice, rezerwat przyrody „Wawóz w Skałach”, Górę
Chełmową, a zakończyło ją
wspólne biesiadowanie przy
ognisku na terenie posesji
sołtysa Skał Pawła Sadraka
nota bene współorganizatora
uroczystości. Przy okazji tego
spotkania kilka słów o historii okolicznych miejscowości
wygłosił znany kielecki przewodnik Mieczysław Olech.
Natomiast Kazimierz Micorek
prezes samorządu Świętokrzy-

skich Przewodników Turystycznych PTTK opowiadał o planach rozwoju turystyki pieszej
na terenie gmin Nowa Słupia
i Waśniów. Tymczasem Piotr
Sepioło dyrektor Centrum
Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich obecny na uroczystościach nie omieszkał zaprosić
na 50.- jubileuszowe Dymarki
Świętokrzyskie.
A oto lista współorganizatorów grzegorzowskiej majówki: wójt gminy Nowa Słupia
Andrzej Gąsior, wójt gminy
Waśniów Krzysztof Gajewski,
radni i sołtysi obydwu gmin,
księża Marek Kozera, Franciszek Sałęga, Jan Mikos, Andrzej Sadrak, Ryszard Batorski, strzelcy z Polskich Drużyn
Strzeleckich z Nowego Skoszyna, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Niezłomni” z Sandomierza, sekcja spadochronowa
Aeroklub Kielce, Świętokrzyska
Nieformalna Grupa Motocyklowa, Magdalena i Maurycy
Florek, schola pod kierownictwem Barbary Strzeleckiej,
KGW „Modrzewianki”, OSP Włochy, OSP Mirocice i OSP Grzegorzowice, Józef i Stanisław
Sobota, firma Semav-Stones,
Grażyna i Jan Rybka, Danuta
i Grzegorz Siwoń, Gabriela
i Michał Warchalewscy, Maria Bzymek, Sylwia i Andrzej
Sasak, Krzysztof Koziołek,
Adam Bidas oraz mjr Wojciech Targowski (ps.Vis).

 W uroczystościach wziął udział także wójt
gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior
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Irena Gąsior laureatką
XL Buskich Spotkań z Folklorem
W gronie tegorocznych laureatów cyklicznej
imprezy funkcjonującej pod nazwą „Buskie
Spotkania z Folklorem”, odbywającej się pod
patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa znalazła się
reprezentantka gminy Nowa Słupia Pani Irena
Gąsior startująca w kategorii solistka.

 Pan Henryk Gąsior gratuluje małżonce Pani Irenie odniesionego sukcesu

Podczas tej samej gali „Świętokrzyskie Diabliki” (po raz
pierwszy występujące w konkursie dla dorosłych) zajęły III
miejsce w kategorii zespołów
pieśni i tańca.

Pani Irena jest emerytowaną nauczycielką wychowania
przedszkolnego, którą niewątpliwie los obdarzył talentem wokalnym. Przez wiele lat
w swej pracy zawodowej wy-

Dr Jerzy Michta

Projekt zmiany herbu
Początki powstania obecnego
„herbu” gminy Nowa Słupia datuje się
na 1980 rok. Wtedy według nieistniejącego dziś rękopisu Kroniki Nowej Słupi,
która wówczas znajdowała się w Archiwum Urzędu Gminy, został opracowany jego projekt. Na tarczy w kształcie
kartusza (tzw. uniwersyteckiej), podzielonej w słup na dwa pola (prawe
heraldyczne zielone, lewe błękitne),
został umieszczony kroczący czerwony
jeleń, ze złotym „złamanym” krzyżem
na głowie (nawiązującym do znanej
i zachowanej pieczęci miasta) i złotym
rogiem (rogami). Prawą uniesioną
nogę opiera na białej księdze, umieszczonej na zielonym polu podzielonej
w słup tarczy. Z tyłu jelenia na błękitnym polu znajduje się zielone drzewo.
Według Kazimierza Głowackiego, który
widział ten „herb”, kompozycja ta miała nawiązywać do legendy związanej

z dziejami klasztoru benedyktynów
na Łysej Górze. (Miejsce pod budowę
opactwa w ostępach puszczy wskazywać miał anioł, który podczas polowania książęcego ukazał się obecnym
w postaci jelenia z krzyżem na głowie).
[K. Głowacki, Heraldyka historycznych
miast regionu sandomiersko-kieleckiego XIII-XX w., Kielce 2001, s. 112].
W 1996 roku, w nawiązaniu do wizerunku z 1980 roku, opracowane zostały dwa nowe projekty „herbu” gminy
Nowa Słupia. Pierwszy z nich przedstawia w białym polu stojącego na zielonej górze czerwonego jelenia, z głową
zwróconą w lewą heraldyczną stronę,
a pomiędzy jego rogami został umieszczony czarny złamany krzyż łaciński. Na
drugim, widzimy identycznego jelenia,
ale skaczącego (w skok) na zieloną górę
z białym gołoborzem. [Tamże, s. 112].
Obecnie gmina posługuje się jednym
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korzystywała swoje zdolności
śpiewacze. Na zasłużonej emeryturze swoją pasję do śpiewania postanowiła rozwijać, angażując się w występy z zespołem
„Chełmowianki”. Jako solistka
jednak do tej pory nie dała się
poznać szerszej publiczności.
Za namową męża Henryka
postanowiła spróbować swych
sił i w tej dziedzinie, zgłaszając
swoją kandydaturę do udziału
w eliminacjach rejonowych XL
„Buskich Spotkań z Folklorem”.
1. maja na scenie w Ciekotach Irena Gąsior zaprezentowała się wykonując a capella
dwa utwory: „A gdzie góra,
dolina” Haliny Szelestowej oraz
„A ty moja dziewcyno” stylizowane na gwarę świętokrzyską.
Profesjonalne jury postanowiło
nominować solistkę Irenę Gąsior do konkursu finałowego
w Busku-Zdroju.
11. czerwca w piękniej letniej scenerii Parku Miejskiego
w Kielcach laureaci XL „Buskich Spotkań z Folklorem” zaprezentowali się w koncercie
finałowym, podczas którego

ogłoszono wyniki i wręczono nagrody dla zwycięzców
w poszczególnych kategoriach. Ogromnym zaskoczeniem, oczywiście w sensie
pozytywnym, zarówno dla
samej solistki jak i wszystkich
kibicujących jej osób był werdykt Rady Artystycznej, która
przyznała Pani Irenie pierwsze
miejsce ex aequo z reprezentantką gminy Brody.
Sukces Pani Ireny to jednak
nie tylko jej zasługa, ale jak
sama podkreśla także męża
Henryka, który namawiał ją
do udziału w konkursie i przez
cały ten czas dopingował
i wspierał duchowo. Wygrana
solistki z Serwisa to także duże
wyróżnienie dla całej gminy.
Swego zadowolenia z faktu
zdobycia przez Irenę Gąsior
pierwszej nagrody w tak spektakularnym konkursie jakim
są „Buskie Spotkania z Folklorem” nie kryje gospodarz
gminy Nowa Słupia – Andrzej
Gąsior, który podkreśla, iż jest
dumny z sukcesu mieszkanki
Serwisa. Tacy ludzie jak Pani
Irena rozsławiają dobre imię
gminy, przynosząc chlubę nie
tylko sobie i swoim bliskim, ale
również całej lokalnej społeczności, w której żyją i realizują
swoje pasje i zamiłowania.

i drugim „herbem”, które widzimy m.in.
na budynku urzędu gminy Nowa Słupia oraz w regionalnej gazecie Kronika
Świętokrzyska.
Tworząc „herb” gminy w latach
1980 i 1996, niewątpliwie sięgnięto
do herbu Regionu Świętokrzyskiego z 1947 roku, którego autorem był
W. Bartoszewicz (na białym polu
czerwony jeleń w skok, ze złotym podwójnym krzyżem między rogami) [R.
Łuczkiewicz, T. Dojlido, Przewodnik po
Kielcach i po regionie świętokrzyskim,
Częstochowa – Kielce 1947], wykorzystującego legendę dotyczącą genezy
klasztoru na Łysej Górze. W tym miejscu należy przypomnieć, że stworzyli
ją benedyktyni w pierwszej połowie XV
wieku, starając się w ten sposób podkreślić, że są (byli) najstarszym klasztorem tego zgromadzenia w Polsce.
Jego powstaniu według nich towarzyszyło cudowne wydarzenie. W czasie
rzekomego pobytu św. Emeryka, syna
króla Węgier Stefana I (zm. 1038 r.), na
początku XI wieku w Polsce, podczas

polowania miał się królewiczowi węgierskiemu ukazać jeleń z krzyżem między porożem, jako znak dany od Boga.
Na miejscu tego cudownego wydarzenia został zbudowany klasztor benedyktynów łysogórskich. Ponieważ
św. Emeryk zmarł w 1031 roku, wydarzenie to musiało mieć miejsce przed
tą datą. Stąd fundacja ta wyprzedziła
tyniecką datowaną na 1046 rok. W ten
sposób starano się zatrzeć fakt późniejszej fundacji klasztoru łysogórskiego,
przypadającej na lata 1135-1138 oraz
pochodzenia jego pierwszego konwentu z Tyńca. [J. Michta, Heraldyka
samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2000,
s. 25-26]. Legenda ta była związana
z rozpoczętą przez benedyktynów
„promocją” relikwii (podwójny krzyż
patriarchalny z Drzewa Krzyża Świętego), od którego region wziął swoją
nazwę i klasztoru. Nikt nie mógł mieć
wątpliwości, że w posiadanym przez
nich relikwiarzu, który otrzymali od
Władysława Łokietka w latach 1306Nr 2/2016 • Kronika Świętokrzyska
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1308, znajdował się krzyż umieszczony
między porożem jelenia, który ukazał
się św. Emerykowi. Nawiązali oni w ten
sposób do legendy o białym jeleniu
z krzyżem wśród poroża, który ukazał
się św. św. Eustachemu i Hubertowi
(patronowi myśliwych na początku VIII
wieku). [D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990,
s. 269]. Należy zaznaczyć, że biały jeleń
z krzyżem między rogami wyobraża
Chrystusa, który ukazał się w tej postaci
wymienionym świętym [W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2007,
s. 123], a także św. Emerykowi na Łysej
Górze. Dlatego w „herbie” gminy Nowa
Słupia, jeleń powinien być w kolorze
białym, a nie czerwonym.
Również pomiędzy rogami jeleń
powinien posiadać żółty krzyż łaciński
lub podwójny krzyż patriarchalny (jak
w herbie Regionu Świętokrzyskiego
z 1947 roku), a nie czarny „złamany”
krzyż, ponieważ ten ostatni reprezentuje miasto Nowa Słupia, które na
początku XI wieku, jeszcze nie istniało
(powstanie wsi 1266-1269; lokacja
1333-1351). [F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie
XIII-XVI wiek, Kielce 1994, s. 77-78].
Możemy przyjąć, że „złamany” krzyż
łaciński benedyktyni łysogórscy wprowadzili na swoją pieczęć po drugim
najeździe tatarskim na Polskę w latach
1259-1260, żeby zachować w pamięci
potomnych to wydarzenie, czyli zniszczenie i obrabowanie klasztoru i okolicznych wsi oraz śmierć zakonników.
Benedyktyni dokonując lokacji miasta
Nowa Słupia, prawdopodobnie nadali
miastu własną pieczęć, którą posługiwali się jeszcze w pierwszej połowie XIV
wieku, zanim zmienili godło pieczęci na
podwójny krzyż patriarchalny w drugiej połowie XIV wieku. W średniowieczu była to częsta praktyka związana
z lokacjami miast, które posługiwały
się pieczęciami z godłami swoich właścicieli. Ewentualnie „złamany” krzyż
łaciński może nawiązywać do innego
tragicznego wydarzenia w historii
Nowej Słupi, czyli pożaru, który mógł
dotknąć i zniszczyć miasto i znajdujący się w nim kościół pod wezwaniem
św. Wawrzyńca (patrona od pożarów).
Stąd po odbudowie miasta po jego
pożarze i kościoła, mogła zostać nadana miastu pieczęć ze „złamanym”
krzyżem łacińskim, przedstawiająca to
wydarzenie, ponieważ spalone miasto
zostało poświęcone św. Wawrzyńcowi.
W związku z tym w herbie gminy, nie
może znajdować się pomiędzy rogami
jelenia „złamany” krzyż łaciński. Godła
te (jeleń i „złamany” krzyż), gdy chodzi
o genezę „herbu” miasta, opartą o legendę powstania klasztoru na Łysej Górze nie pasują do siebie, czyli nie można
ich łączyć.
„Herb” gminy Nowa Słupia należy
poprawić, ponieważ wybór jego obecnych godeł, mający podkreślić fakt, że
na jej terenie znajduje się klasztor benedyktynów z relikwią Drzewa Krzyża
Kronika Świętokrzyska • Nr 2/2016

Świętego, jest nietrafiony. W heraldyce
bardzo rzadko wykorzystuje się legendy dotyczące początków klasztorów.
NOWY HERB
Przy tworzeniu projektu nowego herbu dla gminy, należy przede
wszystkim wykorzystać znajdujący się
w klasztorze relikwiarz Drzewa Krzyża
Świętego. Krzyż związany z symboliką
religijną, zajmuje wśród nieożywionych godeł heraldycznych pierwsze
miejsce. W 1997 roku podwójny krzyż
patriarchalny wprowadziłem do herbu
województwa kieleckiego, a w 1999
roku do herbu województwa świętokrzyskiego, przyczyniając się do powstania obecnej nazwy województwa.
Pełni on rolę godła mówiącego: Święty
Krzyż, Góry Świętokrzyskie, województwo świętokrzyskie. Występuje
też w herbach jego powiatów (w tym
ziemskiego kieleckiego), wskazując na
ich przynależność do tego województwa. Dlatego w nowym projekcie herbu
gminy Nowa Słupia, widzimy trzy żółte
krzyże w zielonym polu, podzielonej
w pas na dwa pola tarczy. Zajmują one
jedną trzecią jego powierzchni od głowicy tarczy, dodatkowo wzmacniając
podaną symbolikę podwójnego krzyża
patriarchalnego: Święty Krzyż, relikwie
Drzewa Krzyża Świętego, Góry Świętokrzyskie, a także województwo świętokrzyskie. Zielony kolor pola nawiązuje
do Puszczy Jodłowej, położonej w najstarszych w Europie górach.
U podnóża klasztoru znajduje się
miejscowość Nowa Słupia (miasto do
1869 roku), której godłem na pieczęci
był „złamany” krzyż łaciński. Dlatego
czarny „złamany” krzyż łaciński w nowym projekcie herbu gminy, znajduje
się na środku białego pola od podstawy tarczy, reprezentując stolicę gminy.
Po jego dwóch bokach widzimy dwa
czarne (czerwone, żółte) piece dymarskie typu kotlinkowego, wskazujące
na przeszłość tych terenów i jej dzień
dzisiejszy, czyli ich liczącą ponad dwa
tysiące lat historię, reprezentowaną od
1967 roku przez festyn archeologiczny
pod nazwą „Dymarek Świętokrzyskich”.
Wprowadzenie pieców kotlinkowych
(ich naziemnych szybów) do projektu
herbu gminy, nie jest przypadkowe,
ponieważ ponad dwa tysiące lat temu,
powstał w Górach Świętokrzyskich największy w Europie środkowo-wschodniej okręg hutniczy, gdzie w pierwszych
wiekach po Chrystusie wyprodukowano ponad osiem tysięcy ton żelaza.
Jego centrum znajdowało się między
innymi na terenie gminy Nowa Słupia,
a archeolodzy odkryli tu liczne pozostałości pieców kultury przeworskiej.
Obecnie powstał nad nimi pawilon Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana.
W 1999 roku Urząd Gminy w Nowej Słupi razem ze Świętokrzyskim
Stowarzyszeniem Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach, zaproponował
zmiany w organizacji „Dymarek”. Został

przygotowany pokaz archeologii doświadczalnej, gdzie obok prezentacji
wytopu żelaza, zaproponowano rekonstrukcję innych rzemiosł istniejących
na tych terenach w okresie wpływów
rzymskich. W ten sposób przekształcono dotychczasowy „wytop eksperymentalny” żelaza, w retrospektywną
wycieczkę w przeszłość o dużych walorach poznawczych i dydaktycznych.
Jednak wytop żelaza jest najważniejszą
częścią tych „Dymarek”. W 2000 roku
pokazano po raz pierwszy pracę całego zespołu pieców dymarskich typu
kotlinkowego, w ramach tak zwanego
uporządkowanego warsztatu produkcyjnego, czyli układu w postaci regularnego podłużnego ciągu, złożonego
z dwóch, trzech, czterech, a czasami
pięciu pieców dymarskich typu kotlinkowego. Dlatego w projekcie herbu
gminy Nowa Słupia, widzimy w białym
polu od podstawy tarczy, obok czar-

nego „złamanego” krzyża łacińskiego
z pieczęci miasta, dwa czarne (czerwone, żółte) piece typu kotlinkowego. Nad tymi godłami znajdują się od
głowicy tarczy w zielonym polu, trzy
żółte podwójne krzyże patriarchalne.
Projekt ten łączy najstarszą tradycję
obszaru dzisiejszej gminy z historią
klasztoru benedyktynów na Łysej Górze
i współczesnym wizerunkiem gminy,
stworzonym przez „Dymarki”. Mówiąc
obrazowo, nad miejscowością Nowa
Słupia, reprezentowaną w projekcie
herbu przez „złamany” krzyż łaciński,
otoczoną piecowiskami kultury przeworskiej (obecnie „Dymarki”), reprezentowanymi przez dwa dymarskie
piece kotlinkowe, znajduje się na Łysej
Górze klasztor benedyktynów, z relikwią Drzewa Krzyża Świętego, położony w Górach Świętokrzyskich i otoczony
lasem Puszczy Jodłowej.

Gmina
Nowa
Słupia
Wzajemny stosunek
gminy i klasztoru

został przedstawiony w nowym projekcie
herbu gminy Nowa Słupia, który prezentujemy poniżej.

Obecnie funkcjonujący herb może być nadal wykorzystywany jako logo turystyczne gminy, ale nie ma nic wspólnego z zasadami sztuki heraldycznej.
Nowa propozycja herbu pozostaje nie tylko w zgodzie z regułami heraldyki, jest
również rzetelna od strony plastycznej i wiedzy historycznej. Elementy nowego herbu podkreślają w sposób wyjątkowy i niezaprzeczalny historyczne dziedzictwo Ziemi
Świętego Krzyża. Poza aspektem stricte naukowym, nowy herb posiada unikatowy
walor promocyjny. Najważniejszym jednak wyróżnikiem jest projekcja podwójnych
krzyży patriarchalnych. W gminie Nowa Słupia znajduje się przecież matecznik –
Święty Krzyż, który posłużył do nazewnictwa województwa czy pasma gór. Zatem
wyborem oczywistym pozostaje również użycie tego elementu w nowym projekcie
herbu.
W związku z pracami koncepcyjnymi nad zmianą herbu gminy Nowa
Słupia, prosimy Państwa o opinie i uwagi na adres: urzad@nowaslupia.
pl. Prosimy również o wskazanie Państwa wyboru, co do barwy nowego
herbu przedstawionego w zestawieniu.

