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INWESTYCJE GMINNE / WYDARZENIA
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

POWSTANIE PRACOWNIA

Rada Gminy Nowa Słupia pozytywnie oceniła gospodarowanie
finansami gminy w 2016 r. i udzieliła Wójtowi Andrzejowi Gąsiorowi absolutorium na sesji w dniu 21 czerwca 2017 r.

W dniu 17 maja 2017 roku Wójt Gminy Andrzej Gąsior przy
kontrasygnacie Skarbnik Gminy Danuty Fijas podpisał umowę
dotacyjną w łącznej kwocie 25 000 zł na dofinansowanie powstania Pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole
podstawowej w Gminie Nowa Słupia. Koszt dotacji dla Gminy
to 20.000,00 zł.

 W podziękowaniu za realizację budżetu za rok 2016 radni podarowali wójtowi wiązankę kwiatów

 Zespół Szkół w Nowej Słupi wzbogaci się o nowoczesną bazę dydaktyczną do nauki

Głosowanie nad absolutorium
dla Wójta Gminy poprzedziło przedstawienie przez Skarbnik Gminy Danutę Fijas sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Z wnioskiem
o udzielenie absolutorium dla wójta

Zespół Szkół w Nowej Słupi
wzbogaci się o nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne. Ponadto
pracownia służyć będzie do prowadzenia zajęć o charakterze ekologiczno-przyrodniczym w formie
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Kolejnym ważnym efektem powsta-

wystąpiła Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Nowa Słupia.
Miłym akcentem kończącym
sesję absolutoryjną było wręczenie
przez radnych wójtowi gminy wiązanki kwiatów i podziękowania za
realizację budżetu roku 2016.

nia pracowni będzie poszerzenie
kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy
poprzez współpracę szkoły, urzędu
gminy i społeczności lokalnej.

WIELKIE PLANY TURYSTYCZNE W GMINIE NOWA SŁUPIA.
UMOWA Z REGIONALNĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ PODPISANA
W dniu 5 maja 2017 roku Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej
Gąsior podpisał Umowę o współpracy pomiędzy Gminą Nowa
Słupia a Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa
Świętokrzyskiego (ROTWŚ).
Umowa zakłada powołanie
wspólnej Instytucji kultury pn. Park
Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
„Łysa Góra”. Tego samego dnia odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady
Gminy, z udziałem Dyrektor Biura
ROT – Małgorzaty Wilk – Grzywna

oraz Zastępcy Dyrektora ROT WŚ
– Jarosława Panka, na której Radni
jednogłośnie podjęli Uchwałę o powołaniu samorządowej jednostki
kultury wspólnie z ROT WŚ. Zadaniem Instytucji będzie przygotowanie
i złożenie wniosku do Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie 4.4
Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne
na rozbudowę istniejącego na terenie
Centrum Kulturowo – Archeologicznego amfiteatru i utworzenie obiektu
turystycznego pod nazwą Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa
Góra”. Instytucja oprócz złożenia
wniosku, prowadziłaby projekt na
etapie jego realizacji a następnie zarządzałaby obiektem. Park Dziedzic-

 Podpisanie umowy z Regionalną Organizacją Turystyczną otwiera nowe możliwości rozwoju turystycznego gminy
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twa Gór Świętokrzyskich to obiekt
o charakterze multimedialnym,
w którym zostanie zaprezentowane możliwie szerokie kompendium
lokalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego regionu świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem świętokrzyskich legend. Planowana inwestycja szacowana jest na
około 21,5 mln zł.

CZAS NA AKTYWNOŚĆ – KLUB SENIORA W STAREJ
SŁUPI. UMOWA PODPISANA
19 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług
społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020. Z ramienia Gminy Nowa Słupia umowę podpisały Anna Moruś-Mergalska - Kierownik GOPS oraz Danuta Fijas - Skarbnik Gminy.

 Z ramienia gminy umowę podpisały: kierownik GOPS Anna Moruś-Mergalska oraz skarbnik gminy Danuta Fijas

Projekt złożony w ramach konkursu pochodzący z Gminy Nowa
Słupia uzyskał pozytywną weryfikację, dzięki czemu na terenie Gminy
Nowa Słupia, w Remizie Strażackiej
OSP w Starej Słupi utworzony zostanie Klub Seniora Czas - Na Aktywność.
Łączna wartość projektu wynosi: 127 038,50 zł, dofinansowanie
w kwocie: 103 318,50 zł, wkład własny w kwocie: 23 720,00 zł.
Celem głównym projektu jest
ułatwianie dostępu i podnoszenie
jakości usług społecznych umożli-wiających osobom niezależne życie
w środowisku lokalnym. Usługi
te zapobiegają odizolowaniu osób
od rodziny i społeczności lokalnej,
a gdy to nie jest możliwe, gwaran-

tują tym osobom warunki życia jak
najbardziej zbliżone do warunków
domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi
świadczone w sposób zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających
życiu w środowisku domowym i rodzinnym, umożliwiający odbiorcom
tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. Głównym założeniem programu
Klubu Seniora jest stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego, produktywnego i sensownego
spędzenia wolnego czasu. W Klubie
mogą oni rozwijać zainteresowania,
pobudzać swoją aktywność, nawiązać
nowe znajomości i przyjaźnie. Okres
realizacji 01.08.2017-31.07.2018r.

TRWA BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW
Do końca sierpnia br. potrwają roboty przy budowie nowych
placów zabaw przy Zespole Szkół w Rudkach, Zespole Szkół w
Nowej Słupi oraz Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywiance.
Przypomnijmy, że głównym inwestorem jest Gminny Klub Sportowy
w Rudkach, który podpisał umowę na dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”.
Gmina Nowa Słupia opracowała i przekazała dokumentację projektową
o łącznej wartości 352 445,53 zł.

 Plac zabaw w Nowej Słupi

 Plac zabaw w Pokrzywiace

NASI SENIORZY W PARLAMENCIE

 Plac zabaw w Rudkach

UMOWY NA REMONTY DRÓG PODPISANE

 Senator Krzysztof Słoń zaprosił Seniorów z gminy Nowa Słupia do Parlamentu

Na zaproszenie Senatora Krzysztofa Słonia Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Góry Świętokrzyskie z Nowej Słupi wraz ze
słuchaczami Otwartego Uniwersytetu
Politechniki Świętokrzyskiej uczestniczyli w integracyjnym wyjeździe

do Parlamentu Polskiego w Warszawie. Podczas wycieczki przewodnicy
przybliżyli historię a także funkcjonowanie współczesnego Parlamentu.
Zapoznali naszych seniorów z ich
codzienną pracą, obowiązkami oraz
prawami parlamentarzystów.

W dniu 7 czerwca 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wójt gminy Andrzej Gąsior podpisał z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek dwie umowy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych.
Z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną wyremontowane odcinki dróg gminnych:
• Włochy –Hektary (od 0+650 do km
1+162)

• Baszowice (od 0+000 do km 0+360)
Łącznie gmina Nowa Słupia
otrzymała dotację w wysokości
195.931,00 zł, co stanowi 80% wartości zadań.
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INWESTYCJE GMINNE
NA TĘ INWESTYCJĘ MIESZKAŃCY CZEKALI WIELE LAT.
DOBRA WIADOMOŚĆ DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z NOWEJ SŁUPI.
29 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior przy kontrasygnacie
skarbnik gminy Danuty Fijas podpisali z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i członkiem
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Szczepanikiem umowę na dofinansowanie zadań w ramach działania 7. 4
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.

 Wójt Andrzej Gąsior odbiera umowę na realizację inwestycji od Marszałka Adama Jarubasa

Tym razem szeroki i znaczący
strumień ”euro” zasili zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy
Zespole Szkół w Rudkach.
- Na realizację inwestycji, szczególnie od wielu lat czekała młodzież
uczęszczająca do szkoły w Nowej
Słupi. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Słupi pozwoli jeszcze
lepiej zaplanować i poszerzyć ofertę
zajęć sportowych przy tej szkole –

podsumował ceremonię podpisania
umów wójt Andrzej Gąsior.
Szacunkowe koszty inwestycji
(rzeczywiste koszty poznamy po
przetargu): koszty przebudowy boiska w Nowej Słupi – 455.503,04
zł, modernizacja boiska w Rudkach
– 511.158,70 zł, pozostałe koszty – 25.033,00 zł, RAZEM koszty
– 991.694,74 zł. Dofinansowanie
75% - 743.771,06 zł. Wkład własny
– 247.923,68 zł. Termin realizacji
zadania do 11.2018 roku.

REMONT MOGIŁY NA SKAŁCE W NOWEJ SŁUPI Z MINISTERIALNYM DOFINANSOWANIEM
Dzięki staraniom i złożonemu wnioskowi przez wójta Andrzeja Gąsiora gmina Nowa Słupia pozyskała od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na remont mogiły ,,Na Skałce’’- pomordowanych podczas II wojny światowej
mieszkańców gminy Nowa Słupia
były należycie eksponowane
i utrzymywane, a pamięć o ich
tragicznym losie przetrwała
w świadomości młodego pokolenia - podsumował wójt gminy
Andrzej Gąsior.

- Obecnie trwa procedura
wyłonienia wykonawcy, aby
zgodnie z umową pod koniec
września 2017 r. zakończyć
prace remontowe mogiły na
„Skałce” w Nowej Słupi. Jako
społeczeństwo jesteśmy winni bohaterom Ojczyzny, aby
miejsca pamięci narodowej
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Mogiła zostanie wykonana
z bloków marmuru „Bolechowickiego” w kolorach ciemnych
z granitową tablicą pamięci
oraz centralnie zlokalizowanym
krzyżem. Teren wokół zostanie
wyłożony kostką bazaltową, wymienione zostanie również ogrodzenie.
Projekt remontu mogiły
podlegał licznym konsultacjom
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 Projekt nowej mogiły na Skałce w Nowej Słupi

z przedstawicielami Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz
Towarzystwa Przyjaciół Nowej
Słupi.

Całość spraw związanych
z projektem remontu mogiły koordynuje kierownik referatu gospodarczo-inwestycyjnego Urzędu Gminy – Pan Marek Partyka.

WYDARZENIA /

KULTURA

AMATORKI TEATR „NIE MA SPOKOJU”
1 czerwca 2017 r. w Domu Kultury w Rudkach po raz drugi została wystawiona przez Teatr „Święty spokój” sztuka „Mąż
zmarł, ale już mu lepiej” na podstawie scenariusza Izabeli Degórskiej .
To niezwykle śmieszna komedia obyczajowa, w której
sprytna żona, by przejąć majątek męża, próbuje różnych sposobów, żeby wyeliminować go
ze świata żywych.
Kolejni bohaterowie dopro-

wadzają widzów do śmiechu,
grabarz mierzący zmarłych
przed śmiercią, dziennikarka,
która za pośrednictwem telewizji zachęca do głosowania,
czy odłączyć ponownie zmarłego i ciągle żyjącego Leona czy
wreszcie pasierbica, która chce

 Burza braw i owacja na stojaco - tak zostało przyjęte wykonanie aktorskie Teatru Świety Spokój

zarobić na zmartwychwstaniu
ojczyma dużą kasę.
Mimo komediowej formy
spektaklu, zawiera on mnóstwo
prawdy o tym jacy jesteśmy i jaki
jest świat, w którym żyjemy.
W spektaklu występują: Zofia Stachurska - Agata Sałata,
Leon Stachurski - Artur Gąsior,
Córka Jola - Agnieszka Lewandowska, Sąsiadka Krzyżanowska - Bożena Jop, Grabarz - To-

masz Andzela, Lekarz - Piotr
Sepioło, Pielęgniarka - Magdalena Gąsior, Pani Ordynator
- Alina Cieśla, Dziennikarz
Radio Zgaga - Łukasz Karcz,
Reprterka TV - Alicja Sala, Prezenterka TV - Patrycja Mazur,
Siostra Łucja - Barbara Kowalska, Ksiądz -Sylwester Gaweł.
Realizacja i dźwięk - Wojciech
Janus. Charakteryzacja - Anna
Przemyska.
Teatr „Święty spokój”

 Swoje role brawurowo zagrali Agata Sałata (żona) oraz Artur Gąsior (mąż)

XL POWIATOWE TARGI PRACY
Już po raz czterdziesty Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach we
współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Gminą Nowa Słupia zorganizował Powiatowe Targi Pracy. Co roku ta cykliczna
impreza gości w innej gminie powiatu kieleckiego. Gospodarzem
tegorocznej edycji była właśnie gmina Nowa Słupia.
9 czerwca w godzinach od 1214 na Hali Sportowej przy Zespole
Szkół w Nowej Słupi zgromadziła
się dość liczna grupa bezrobotnych
z terenu gminy, jak również władze
lokalnego samorządu na czele z Wójtem Andrzejem Gąsiorem, władze
powiatowe reprezentowane przez
radnych Bogdana Gieradę i Marka
Partykę oraz Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy- Małgorzatę Stanioch
wraz z pracownikami.
Organizatorzy targów zadbali o
to by bezrobotni mieli okazję zapoznać się z ofertami pracy, szkoleń czy

praktyk przygotowanych przez pracodawców, czy też instytucje aktywizujące osoby trwale pozostające bez
pracy. Na Hali Sportowej zgromadziła się, bowiem liczna grupa przedstawicieli pracodawców z rejonu
powiatu kieleckiego jak również instytucji doskonalenia zawodowego,
oferujących różnego rodzaju kursy i
szkolenia podnoszące kwalifikacje.
Swoje stoiska wystawiennicze
mieli min; Ochotnicze Hufce Pracy,
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Komenda Miejska Policji w Kielcach,
Wojskowa Komenda Uzupełnień,

 Jubileuszowe Targi pracy cieszyły się dużą populatnością

 Powiatowe Targi Pracy w Nowej Słupi otworzyła Małgorzata Stanioch Dyrektor PUP w Kielcach

Wyższa Szkoła Ekonomii i Nauk
Medycznych z Kielc, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, firma Consultor, Akademia Podatkowa, firma
Interkadra oferująca pracę za granicą
jako opiekun osób starszych, firma

TOP CLEAN z Rudek, piekarnia
„Oleńka” z Rudek oraz restauracja „Świętokrzyski dwór”, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Przedsiębiorcy przygotowali bogatą ofertę miejsc pracy
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WYDARZENIA / GOSPODARKA KOMUNALNA
JARMARK ŚWIĘTOKRZYSKI W WYMIARZE EUROPEJSKIM
„Powiat kielecki pomostem do Europy”, pod takim hasłem
odbyła się 28 maja na Świętym Krzyżu, cykliczna już impreza zwana Jarmarkiem Świętokrzyskim. Tegoroczna XII edycja
miała charakter międzynarodowy, jako że wspólnie z gminami
powiatu kieleckiego świętowały delegacje z zaprzyjaźnionych
miast z XX dzielnicy Budapesztu- Pesterzsebet, powiatu Vogtland w Niemczech oraz Winnicy na Ukrainie. Organizatorami
XII Jarmarku Świętokrzyskiego byli m.in.: Starostwo Powiatowe
w Kielcach, Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz gminy: Nowa Słupia i Bieliny.
Zaproszoną przez Gminę
Nowa Słupia delegację węgierską
oprócz zespołu tanecznego reprezentowali: Marton Sándorné przewodnicząca komisji finansów
Rady XX Dzielnicy Budapesztu,
Gémesi Emese - radna Budpaesztu,
Marosiné Benedek Ildikó - pracownik wydziału kultury Urzędu
Miasta XX dzielnicy Budapesztu,
Nánássy Tibor - tłumacz oraz Bögi
Balázs - kierownik zespołu ludowego Pearlflower Folk.
Jarmark rozpoczęto tradycyjnie,
uroczystą mszą świętą na świętokrzyskich błoniach, której przewod-

niczył - ojciec superior klasztoru na
Świętym Krzyżu - Zygfryd Wiecha.
Ojciec superior podczas wygłoszonej homilii wielokrotnie podkreślał ogromne znaczenie współpracy
międzynarodowej oraz porozumienia, które w przyszłości zaowocują
działaniami dla dobra wspólnej Europy. Należy budować wspólnotę już
począwszy od najniższego szczebla
administracji, czyli samorządów to
bowiem rokuje na poprawę stosunków międzynarodowych w przyszłości- podkreślał przełożony Oblatów.
Jednocześnie dziękował organizatorom Jarmarku za podjęcie tak pięk-

nej inicjatywy służącej jednoczeniu
społeczeństwa europejskiego.

ły smakołyki regionalne: pierogi,
barszcz, chleb ze smalcem i nalewki.

Po powitaniach nastąpiła część
artystyczna podczas, której można
było podziwiać zespoły śpiewacze regionu świętokrzyskiego jak również
gości z miast partnerskich.

Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się występy zespołów z
Węgier, Ukrainy czy Niemiec.
Żywiołowe tańce w wykonaniu
młodzieży z Budapesztu (Zespół
Pearlflower Folk z XX Dzielnicy
Budapesztu działający przy średniej szkole ekonomicznej) wywołały aplauz publiczności. Równie
gorąco widzowie reagowali na
występach zespołów z Ukrainy.

Gminę Nowa Słupia na scenie promowały zespoły śpiewacze
Chełmowianki i Modrzewianki oraz
Wesołe Kumoszki, które także na
stoisku wystawienniczym serwowa-

„STOP DLA NIELEGALNYCH PODŁĄCZEŃ DO SIECI SANITARNEJ”
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY NOWA SŁUPIA
Woda to produkt, bez którego nie można funkcjonować na co
dzień. Każdego dnia zużywamy jej
kilkadziesiąt litrów. Różnica polega
na tym, że jedni za wodę płacą, inni
podłączają się do sieci nielegalnie.
Znaczne ubytki wody w sieci wynikające również z nielegalnego jej
poboru, zmuszają urząd do podjęcia
skutecznych działań w celu ograniczenia i zmniejszenia tego negatywnego zjawiska.
Nie można akceptować sytuacji, w której uczciwi mieszkańcy
muszą płacić również za nielegalnych odbiorców. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że za pobraną poza
licznikiem wodę zapłacą Ci, którzy
uczciwie się rozliczają.
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W związku z koniecznością
ograniczenia, strat wody, przeprowadzone zostanie działanie p.n.:
„STOP DLA NIELEGALNYCH
PODŁĄCZEŃ DO SIECI SANITARNEJ”.

wszystkich mieszkańców, którzy
zechcą uporządkować swoje sprawy
związane z przyłączami.

Założeniem tego działania
jest redukcja strat wynikających
z nielegalnych podłączeń do sieci
wodociągowej, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości i ingerencji
w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodnościekowej na posesjach na terenie
Gminy Nowa Słupia.

Po tym terminie będą prowadzone kontrole i kiedy zostaną
stwierdzone nieprawidłowości, zostaną skierowane wnioski o nałożenie sankcji za nielegalne korzystanie
z sieci sanitarnej. Kiedy kontrolerzy
stwierdzą, iż na danej posesji nielegalnie pobiera się wodę lub odprowadza ścieki lub stwierdzą celowo
uszkodzone wodomierze albo ich
brak, mogą zdecydować o odcięciu
wody i zablokować odbiór ścieków.

Urząd Gminy w Nowej Słupi
ogłasza, od dnia 30.06.2017 r. do
dnia 31.08.2017 r. ABOLICJĘ dla

Stosowne przepisy określają
także kary pieniężne: za nielegalne
pobieranie wody - grzywna do 5 tys.
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zł., za nielegalne odprowadzanie
ścieków - do 10 tys. zł, za zerwaną
lub uszkodzoną plombę na urządzeniach pomiarowych - do 5 tys.
zł.
By uniknąć nieprzyjemności
pokontrolnych już teraz, bez żadnych konsekwencji, można zgłosić
się do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
z siedzibą w Rudkach przy ulicy
Górniczej 5.
Wyeliminowanie nielegalnych
podłączeń do sieci sanitarnej może
w znacznym stopniu wpłynąć na
obniżenie cen zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków.

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA STRAŻAKA
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka zostały zorganizowane
przez władze samorządu gminy, we współpracy z Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz kołami gospodyń wiejskich
KGW Modrzewianki, KGW Chełmowianki i KGW Baszowice.

Pokazom i występom sprzyjała
dodatkowo piękna, słoneczna pogoda.
XII Jarmark Świętokrzyski odwiedziły tłumy turystów, którzy
chętnie zwiedzali stoiska przygotowane przez poszczególne gminy
powiatu kieleckiego, jak również
śledzili występy artystów na scenie.

Na scenie na świętokrzyskich błoniach zaprezentował się zespół
„Podolscy muzycy” oraz zespół „Z
rosy i wody”. Skoczna ukraińska
muzyka niemal porywała do tańca, a śpiew niósł się echem po całej
puszczy jodłowej.

- Jestem dumny, że na terenie
Gminy Nowa Słupia, co roku odbywa się Jarmark Świętokrzyski. To
wyjątkowe wydarzenie kulturalne
doskonale promuje nie tylko gminę
Nowa Słupia, ale również pokazuje
jak ważnym miejscem dla turystów,
pielgrzymów jest klasztor na Świętym
Krzyżu – jako symbol regionu świętokrzyskiego. Cieszę się, że tegoroczny,
międzynarodowy wymiar Jarmarku
pozwolił na odkrycie nowego oblicza
imprezy, łączącej dziedzictwo kulturowe Polski, Węgier, Ukrainy czy Niemiec – podsumował Andrzej Gąsior
Wójt Gminy Nowa Słupia.

 Barwnie zaprezentowały sie poczty sztadarowe OSP

Rozpoczęły się tradycyjnie od
wspólnej modlitwy, którą celebrowali
księża z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rudkach, proboszcz Jan
Mazur oraz wikariusz Sylwester Gaweł.
3 maja o godz.11.30 podczas uroczystej Mszy Świętej , w przeddzień wspomnienia Św. Floriana, patrona strażaków
władze gminy na czele z wójtem Andrzejem Gąsiorem, zastępcą Włodzimierzem
Zarębą, przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi, druhowie z jednostek OSP z terenu
gminy zebrali się w kościele parafialnym
w Rudkach, by wspólnie modlić się o potrzebne łaski dla strażaków.
Poprzez wstawiennictwo Matki
Bożej Królowej Polski, której święto
przypada na dzień 3maja,proboszcz Jan
Mazur modlił się o wszelką pomyślność,
siły i zdrowie dla całej braci strażackiej
z terenu gminy Nowa Słupia.
W wygłoszonej homilii porównał
pracę strażaków do służby i poświęcenia
jaką wobec każdego człowieka sprawuje
Jezus Chrystus. Strażacy w swej niebezpiecznej pracy niejednokrotnie ratując
dobytek ludzki podczas pożaru ryzykują
swoje życie. Dziękował za ich ofiarność
i trud w służbie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w obliczu tragedii.
Po zakończeniu uroczystej Eucharystii wszyscy uczestnicy gminnych obchodów Dnia Strażaka udali się w barw-

nym pochodzie do restauracji „ U Jana”,
gdzie odbyła się część artystyczna.
Na placu tuż obok budynku restauracji do pamiątkowej fotografii
ustawili się druhowie z jednostek straży pożarnej z terenu gminy; OSP Stara
Słupia, OSP Włochy, OSP Sosnówka,
OSP Mirocice oraz OSP Paprocice.
W jednym szeregu jak jedna wielka rodzina prezentowali dumnie swoje stroje galowe i piękne sztandary. Wreszcie
nadszedł czas na życzenia i gratulacje.
W imieniu władz gminy do strażaków zwrócił się wójt Andrzej Gąsior.
Podziękował druhom za ofiarną służbę dla dobra społeczności lokalnej, za
gotowość niesienia pomocy o każdej
porze, życzył satysfakcji z pełnionej
misji. Równie miłe słowa do strażaków
skierował przedstawiciel Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej z Kielc-Ireneusz Góra dziękując za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Swoje życzenia dla
strażaków przygotowały także zespoły
śpiewacze Chełmowianki i Modrzewianki, okraszając je śpiewem.
Oczywiście oprócz rozrywek i strawy duchowej nie mogło zabraknąć gorącego poczęstunku, o który postarały się
koła gospodyń wiejskich i pracownicy
Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich we współpracy z właścicielem restauracji Janem Rybka.

 Gminne Święto Strażaka zainaugurowała msza święta
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WYDARZENIA
FESTYN RODZINNY W BASZOWICACH
Tradycyjnie pod koniec czerwca władze samorządowe gminy
Nowa Słupia wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych organizują festyn rodzinny oficjalnie otwierający
sezon wakacyjny. Tegoroczny festyn w Baszowicach odbywał
się już po raz 12. Rozpoczął się o godz. 16, a trwał do późnych
godzin wieczornych.

 Dla najlepszego zespołu w piłce nożnej - drużyny z Serwisa puchar odebrał Grzegorz Wiecha

 Festyn przyciągnął dużo mieszkańców gminy

Podobnie jak podczas poprzednich edycji tak i w tym roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny i literacki,
skierowany do uczniów szkół z terenu gminy Nowa Słupia, którego pomysłodawcą była Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Liczba nadesłanych prac
konkursowych świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu wśród dzieci
i młodzieży tego rodzaju projektami.
Komisja konkursowa, której
przewodniczącą była Danuta Żebrowska postanowiła nagrodzić następujące osoby: Katarzynę Zielonka
i Macieja Jabłońskiego z Zespołu
Szkół w Paprocicach, Aleksandrę
Gąsior z Zespołu Szkół w Rudkach,
Oliwię Lauko, Gabrielę Sitek,Oliwię
Klusek, Wiktorię Trepka,Wiktora Białackiego, Weronikę Kiciak
i Martę Żelazowską z Zespołu Szkół
w Nowej Słupi. W konkursie literackim laureatami zostali Igor Błędziński, Paweł Sadrak i Maja Lorant ze
Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance, Weronika Chlewicka i Wiktoria
Kozłowska ze Szkoły Podstawowej
w Starej Słupi.
Nieodzownym elementem festynu w Baszowicach jest konkurs

kulinarny. Organizatorzy dbają
o to, by co roku zmieniała się formuła konkursu i motyw przewodni.
W tegorocznej edycji zatytułowanej
„Naleśnik o bogatym wnętrzu” wzięło udział 9 sołectw z terenu gminy:
Mirocice, Baszowice, Pokrzywianka,
Cząstków, Serwis, Sosnówka, Rudki,
Stara Słupia i Jeleniów.
Uczestnicy konkursu wykazali
się dużą kreatywnością i pomysłowością serwując jurorom naleśniki
z prawdziwie bogatym wnętrzem.
Jury w składzie Urszula Kozłowska,
Magdalena Kwiecień i Łukasz Nowak stanęło przed nie lada wyzwaniem. Miało spośród 9 niezwykle
smacznych, przepięknie podanych
naleśników wybrać trzy najlepsze.
Przewodniczący komisji konkursowej- Łukasz Nowak podsumowując
obrady jury podkreślał, iż wybór był
bardzo trudny. Wszystkie zespoły
przygotowały bardzo smaczne potrawy, dostarczając urozmaiconych
doznań smakowych, począwszy od
słodkich, aż po te nieco bardziej
wyraziste. Jury postanowiło po konsultacjach z organizatorami imprezy
nie przyznawać konkretnych miejsc.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali takie same nagrody. Przewodni-

 Panie Policjantki uczyły dzieci bezpiecznych zachowań podczas wakacji
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 Dzieci z Akademi Tańca MAGIC dały prawdziwy popis umiejetności tanecznych

 Naleśniki od KGW Baszowice smakowały wyśmienicie

czący komisji - Łukasz Nowak powiedział jednak, że największe wrażenie
na jurorach zrobiły naleśniki przygotowane przez sołectwa Stara Słupia,
Baszowice i Cząstków i tym samych
należy je wyróżnić.
Podczas gdy komisja konkursowa oceniała potrawy na scenie

 Zaśpiewano także po hiszpańsku...

prezentowali się młodzi artyści z terenu gminy. Można było podziwiać
młodych tancerzy z grupy działającej
przy Domu Kultury w Rudkach, nad
którą pieczę sprawuję Izabela Pańtak oraz zespół Red Rose ze Starej
Słupi. Swoje umiejętności wokalne
zaprezentowały ponadto duet Marta
Żelazowska – Kacper Gryszka, Zu-

WYRÓŻNIENIE DLA SOŁTYSA RUDEK
zia Bera, Maksymilian Żebrowski,
Karolina Marzec i Weronika Kiciak.
Prawdziwy pokaz kunsztu tanecznego dały dzieci z Akademii Tańca
„MAGIC” prowadzonej przez Ewelinę BARWICZ.
Pomiędzy poszczególnymi występami artystycznymi rozstrzygano
kolejne konkursy. Wójt gminy – Andrzej Gąsior oraz przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - Danuta
Żebrowska wręczali puchary zwycięzcom Turnieju Piłki Nożnej i Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej.
Pierwszy turniej odbywa się już
od kilku lat na boisku Orlik w Rudkach. W tegorocznej edycji turnieju
wzięło udział 4 sołectwa: Rudki, Sosnówka, Serwis i Baszowice. Zwyciężyła podobnie jak przed rokiem ekipa piłkarzy z Serwisa, spośród której
wyłoniono również króla strzelców.
Został nim Bartosz Wiecha. Drugie
miejsce na podium przypadło drużynie z Sosnówki, zaś trzecie wywalczyli piłkarze z Rudek.
Z kolei w Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej rozgrywanym o Puchar
Emeryka zwyciężyła drużyna z Jeziorka, przed Rudkami i Baszowicami. Puchary zwycięskim drużynom
wręczyli wójt Andrzej Gąsior i Danuta Żebrowska.
Po rozstrzygnięciu wszystkich
konkursów scenę ponownie opanowali artyści z terenu gminy. Podczas
krótkich kilkuminutowych występów zaprezentowały swój dorobek
zespoły śpiewacze Chełmowianki,
Modrzewianki i Wesołe Kumoszki
oraz młodzież ze Szkoły w Mirocicach.
Jako, że festyn w Baszowicach
ma formułę imprezy rodzinnej, dlatego też wszyscy członkowie rodzin
mogli znaleźć tu coś ciekawego dla
siebie. Nie brakowało przede wszystkim atrakcji dla najmłodszych. Były
zjeżdżalnie, kule wodne, malowanie
twarzy, zabawy i konkursy przeprowadzane przez panie z bawialni
„Bajkowa Kraina” oraz policjantki
z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dzieciaki bardzo chętnie brały
udział w różnego rodzaju zabawach
i konkursach. Wszyscy uczestnicy
konkursów otrzymywali ciekawe nagrody, sponsorowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i wójta gminy Andrzeja Gąsiora.
Festyn zakończył się wieczorem
zabawą taneczną przy muzyce zespołu EGO.

24 czerwca w Wąchocku odbył się XXIII Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego podczas, którego kapituła konkursu „Sołtys Roku” ogłosiła listę wyróżnionych sołtysów. Znalazło się na niej aż 62 osoby. W tym zaszczytnym gronie znalazł
się również przedstawiciel gminy Nowa Słupia, sołtys RudekGrzegorz Marczewski. Swoje wyróżnienie w Wąchocku odbierał
w towarzystwie gospodarza gminy – Andrzeja Gąsiora oraz delegacji sołtysów z miejscowości Mirocice, Baszowice, Hucisko,
Cząstków, Jeziorko i Serwis.

Wszystko to doceniła kapituła
konkursu „Sołtys Roku” skoro postanowiła wyróżnić Grzegorza Marczewskiego. Sam sołtys wyróżnienie,
które otrzymał w Wąchocku uważa
za swoistego rodzaju nobilitację,
a jednocześnie za motywację do dalszych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Rudek.
Zapewnia, iż nie zamierza spoczywać na laurach i nadal będzie starał
się robić wszystko co w jego mocy, by
mieszkańcy Rudek byli zadowoleni
z jego pracy.
Zadowolenia z pracy sołtysa Rudek nie kryją też władze gminy na
czele z wójtem Andrzejem Gąsiorem,
które również uczestniczyły w uroczystościach wręczenia wyróżnień
dla sołtysów.

 Grzegorz Marczewski - sołtys Rudek fot. Monika Kaczorowska, Echo Dnia

Grzegorz Marczewski zaszczytną funkcję gospodarza miejscowości
Rudki sprawuje dopiero pierwszą
kadencję, niespełna 3 lata, a już dał
się poznać jako świetny organizator,
niezwykle precyzyjnie i skrupulatnie
wypełniający powierzone mu zadania, angażujący się w różnego rodzaju inicjatywy lokalne, służące dobru
społeczności nie tylko Rudek ale
także okolicznych miejscowości. Wyróżniony sołtys współpracuje z OSP
Włochy, kołami gospodyń wiejskich

z terenu gminy, angażuje się w pracę na rzecz parafii Rudki, działając
w duszpasterskiej radzie parafialnej.
Dzięki rozwiniętej umiejętności
szybkiego nawiązywania kontaktów
jego współpraca z radnymi Rudek
układa się doskonale. W swoich działaniach kieruje się przede wszystkim
dobrem mieszkańców miejscowości,
której jest gospodarzem. Mieszkańcy
Rudek mogą być więc dumni ze swojego sołtysa, a jednocześnie spokojni
o los swojej miejscowości.

Wójt gminy Nowa Słupia podkreśla, iż współpraca z sołtysem
Rudek układa się bez zarzutu , a wyróżnienie, które otrzymał Grzegorz
Marczewski jest także chlubą dla
całej gminy i stanowi jej promocję.
Cieszy fakt, iż co roku w konkursie
„Sołtys Roku” biorą udział przedstawiciele gminy Nowa Słupia i znajdują się w gronie wyróżnionych.
Grzegorzowi Marczewskiemu
gratulujemy wyróżnienia życząc
satysfakcji z wykonywanej pracy,
powodzenia w podejmowanych działaniach, których miarą niech będzie
społeczna akceptacja.

ZAPISY DO SZKÓŁKI KOLARSKIEJ W NOWEJ SŁUPI
Wójt Gminy Nowa Słupia zaprasza 15 uczniów obecnych klas V-VI (dziewczynki i chłopcy) do
uczestnictwa od 1 września 2017 roku w Szkółce Kolarskiej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa
Warunki niezbędne do rozpoczęcia treningów:
• chęć uprawiania kolarstwa,
• bardzo dobry stan zdrowia
poświadczony zaświadczeniem
lekarskim
• znajomość zasad ruchu drogowego
• zgoda rodziców/opiekunów
prawnych
Po zakwalifikowaniu adepci
kolarstwa otrzymają strój klubowy (kolarski), ubezpieczenie OC
i NW, opiekę trenerską. W 2018
roku uczestnicy szkółki dostaną
również rowery i kaski.
Do tego czasu nauka kolarstwa będzie odbywać się na sprzęcie własnym uczestników.

Zajęcia odbywać się będą 2
razy w tygodniu i będą prowadzone przez Pana Adama Dwojewskiego – nauczyciela W-F z Zespołu
Szkół w Nowej Słupi.
Kontakt: Szkółka Kolarska
Nowa Słupia, Adam Dwojewski
tel. 796-20-45-02, e-mail: adam.
dwojewski@gmail.com.
Dokumenty należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy
w Nowej Słupi.

Z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!
Do zgłoszenia należy dołączyć:
• kartę zgłoszenia
• zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych
• zgodę rodziców.
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WYDARZENIA
„CZAS PRZEMIJA, PAMIĘĆ NIE…”
24 maja 2017 r. w Domu Kultury w Rudkach zostały ogłoszone wyniki konkursu historycznego skierowanego do uczniów
gimnazjum „Czas przemija, pamięć nie…”. Pierwsza edycja konkursu poświęcona została tematyce żydowskiej i nosiła tytuł
„Żydzi w naszej pamięci”. Organizatorem konkursu była Rada
Gminy Nowa Słupia, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
oraz Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi i Towarzystwo Przyjaciół Rudek. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt
Gminy Andrzej Gąsior.
Inicjatorem konkursu był Sylwester Kozłowski – Przewodniczący
Rady Gminy, którego zainteresowała
historia rodziny Józefa i Marianny
Wróblewskich ze wsi Mirocice. Rodzina Wróblewskich uratowała trzy
Żydówki, w tym dwoje dzieci: Janinę
Luidor, Rinę Wisznię i jej matkę Sonię Wisznię. Historia jest o tyle ciekawa, że przebywając w Mirocicach
Sonia Wisznia dzięki znajomości
języka niemieckiego przyczyniła się
do uratowania mieszkańców Mirocic przed pacyfikacją przez oddziały
niemieckie. Naocznym świadkiem
tych wszystkich wydarzeń była córka
Państwa Wróblewskich Pani Marianna Grabowska, która była gościem
specjalnym spotkania podsumowującego konkurs. Jej bezpośrednia
relacja i rozmowa z młodzieżą była
cenną lekcją historii.
Uczniowie z zainteresowaniem
wysłuchali również wykładu Pani

Agnieszki Grzesik – Bereszki „Kultura i religia żydowska”.
Najwięcej emocji wzbudziło jednak samo rozstrzygniecie konkursu.
Uczestnicy konkursu mieli do
wyboru 3 formy zadań konkursowych: wywiad, plakat oraz film.
Uczniowie mogli wykonywać
zadania pojedynczo lub w grupach.
Termin nadesłania prac upłynął
15.03.2017 r. Łącznie w konkursie wzięło udział 27 uczniów – Jakub Jop, Kornelia Lasek, Emilia Moczoń, Martyna Bera,
Klaudia Bis, Natalia Zarosa, Kacper Gajewski, Lena Kozera, Antonina Bereszka, Karolina Tatarek, Martyna Kwiatek,
Julia Ciszewska, Julia Cebula, Julia Fijas,
Karolina Gałka, Paulina Jabczyk, Antoni
Żebrowski, Adam Wojtasik, Maja Gąsior,
Dominika Przygoda, Rafał Binkowski,
Natalia Kończak, Klaudia Bernat, Wero-

 Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe

nika Kiciak, Adam Ponikowski, Jan Ponikowski, Aleksandra Ocios.
Laureatami w poszczególnych
kategoriach zostali:
• Kategoria Plakat - Lena Kozera uczennica Zespołu Szkół w Nowej Słupi
• Kategoria Film - Maja Gąsior, Dominika Przygoda, Rafał Binkowski – uczniowie Zespołu Szkół w Rudkach
• Kategoria Wywiad - Aleksandra Ocios
uczennica Zespołu Szkół w Rudkach.
Wszyscy uczniowie dostali nagrody niespodzianki (power banki) ufundowane przez Radę Gminy oraz Wójta
Gminy. Zwycięzcy otrzymali nagrody

rzeczowe – aparaty fotograficzne.
Miłym akcentem spotkania było
wręczenie przez Wójta Gminy kwiatów Pani Mariannie Grabowskiej.
- Naszym obowiązkiem jest upamiętnienie wszystkich Polaków ratujących Żydów. Wydobycie historii
takich wspaniałych ludzi jak Pani
Marianna Grabowska jest naszą obywatelską powinnością. - Jestem przekonany, że zorganizowany konkurs
historyczny doskonale przybliżył
młodzieży szkolnej tragiczną prawdę
o dziejach holokaustu, o eksterminacji narodu żydowskiego i o pomocy
niesionej przez ratujących ich Polaków – podsumował konkurs Andrzej
Gąsior Wójt Gminy Nowa Słupia.

DZIECIĘCA SESJA RADY GMINY
6 czerwca 2017 r. grupa uczniów z Gminy Nowa Słupia wcieliła
się w rolę radnych obradując na I Dziecięcej Sesji Rady Gminy.
Inspiracją do organizacji takiej
sesji była dwójka młodych ludzi
– uczniów Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupi Leny Kozera i Grzegorza
Łuszczyny, którzy byli gośćmi na
Sesji Rady Gminy Nowa Słupia
w związku z realizacją projektu
„Sejm Dzieci i Młodzieży”.
Okazja wcielenia się w radnego
dała uczniom możliwość zaprezentowania własnych pomysłów oraz
sposobność zobaczenia z bliska jak
funkcjonuje lokalna demokracja
i bezpośredniego zapoznania się
z jej mechanizmami.
Radnymi I Dziecięcej Sesji byli:
Adamska Klaudia, Chlewicka Weronika, Dachowski Michał, Dwojewska Oliwia, Fijas Julia, Jagiełło
Łukasz, Kołbuc Jakub, Kozera Lena,
Kozłowski Michał, Kwiatek Aleksandra, Lauko Oliwia, Laskowska
Julia, Łuszczyna Grzegorz, Chojnacki Jakub, Rapcia Krzysztof, Sałata Konrad, Sepioło Aleksandra,
Wróblewski Bartosz.
Podczas obrad Młodzi Radni
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debatowali nad przygotowanymi
wcześniej projektami uchwał oraz
poddali je pod głosowanie. Z początku uczestnicy byli trochę onieśmieleni, ożywili się podczas dyskusji nad stanem bezpieczeństwa
naszej Gminy oraz szkół. Młodzi
Radni zadawali mnóstwo pytań do
gościa specjalnego – mł. asp. Bartosza Ponikowskiego, który na każde
pytanie udzielał wyczerpujących
odpowiedzi.

 Młodzież mogła zapoznać się z zasadami pracy Rady Gminy

Na zakończenie wszystkie
dzieci z rąk Zastępcy Wójta – Włodzimierza Zaręby oraz Przewodniczącego Rady Gminy - Sylwestra
Kozłowskiego otrzymały Certyfikaty Radnych Dziecięcej Sesji Rady
Gminy oraz pamiątkowe spinki
z herbem Gminy.
W Sesji uczestniczyli również
Agnieszka Lewandowska – Sekretarz Gminy, Danuta Fijas – Skarbnik Gminy, Radni Gminy Lidia
Wiącek, Grażyna Wojtachnia, Halina Misiurska, Jadwiga Kot, Ewa
Pastuszyńska, Jan Czaja, Robert
Klefas oraz opiekunowie uczniów.

Kronika Świętokrzyska • Nr 2/2017

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników sesji przed budynkiem Urzędu Gminy

DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ …
W sobotę 27 maja 2017r. jak co roku, członkowie Koła Wędkarskiego w Rudkach zorganizowali Towarzyski Turniej Spławikowy „Dzień Dziecka”. Młodzi wędkarze, opiekunowie i sędziowie przed godziną 8.00 stawili się na zbiórce przy zbiorniku
wodnym Rudawka.

 Od wójta Andrzeja Gąsiora swoje puchary odbierali nawet najmłodsi wędkarze

 Koło Wędkarskie w Rudkach doskonale zorganizowało Dzień Dziecka

W szranki stanęło 29 zawodników w trzech kategoriach wiekowych: do 10 lat, do 13 lat i do 16 lat.
Po wylosowaniu stanowisk i zajęciu swoich miejsc dzieci rozpoczęły
zawody o godzinie 8.45. Rywalizacja
trwała do godz. 11.15.

Po komisyjnym ważeniu złowionych ryb i podliczeniu wyników
wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych: w
kategorii do 10 lat: 1. miejsce – Jędrzej Głowacki, 2. miejsce – Dominika Koniarska, 3. miejsce – Jan Wójcik; w kategorii do 13 lat: 1. miejsce

– Karol Metryka, 2. miejsce – Amelia
Wójcik, 3. miejsce – Wiktoria Rak;
w kategorii do 16 lat: 1. miejsce
– Bartosz Skrzyniarz, 2. miejsce –
Arkadiusz Cisak, 3. miejsce – Kinga
Lipska.
Zwycięzcy otrzymali puchary
Wójta Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Koło Wędkarskie
w Rudkach. Gospodarze przygotowali również nagrody pocieszenia
dla zawodników, którzy byli tuż za
podium. Każdy z uczestników za-

wodów dostał paczkę ze słodyczami
i innymi drobiazgami.
Po wręczeniu nagród młodzi
wędkarze mogli poczęstować się
pieczoną kiełbaską, pączkami i napojami.
Podziękowania należą się organizatorom, a także wszystkim
sponsorom, dzięki którym możliwe
było zorganizowanie tak ciekawego
wydarzenia.
Marta Metryka

VI KONSULTACJE SZTUK WALKI IMAF POLSKA
W dniach 5-7 maja w Nowej Słupi miały miejsce VI Konsultacje
Sztuk Walki Federacji IMAF Polska.
Tradycyjna majówka Federacji
IMAF to trzy dni szkoleniowo – wypoczynkowe wypełnione treningami
karate, kenjutsu, kobudo, ju jitsu, tai
jutsu, samoobrony i innymi. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 osób z
klubów z Polski i Ukrainy. Po uroczystym rozpoczęciu na który wystąpiły
z pokazem tańca dzieci i młodzież
z Gminy Nowa Słupia z „Akademii
tańca MAGIC” prowadzonej przez
panią Ewelinę BARWICZ przystą-

piono do zajęć prowadzonych przez
wykwalifikowanych instruktorów.
Ważnym wydarzeniem Konsultacji w dniu 6 maja były egzaminy mistrzowskie do których można przystąpić w Federacji raz w roku. Konsultacje
w dniu 7 maja zakończył turniej karate
kata, kenjutsu i kobudo. Rozdano 15
kompletów medali. Zawodnicy Sekcji
DOJO MAJO wywalczyli 10 krążków.
3 złote, 4 srebrne i 3 brązowe.

W kategoriach medale wywalczyli: dzieci 6-9 lat dziewczęta: I
miejsce – KRAKOWIAK Martyna, II
miejsce – LITWINEK Julia, III miejsce – KONIARSKA Dominika; dzieci 6-9 lat chłopcy: I miejsce – PRZEMYSKI Mikołaj, II miejsce – GAŁKA
Bartosz, III miejsce – MARUSZAK
Franciszek; młodziczki 10-12 lat:
I miejsce – SALA Maja, II miejsce –
KRAKOWIAK Maria; Młodzicy 1012 lat: II miejsce – SAŁATA Maciej,
III miejsce – SAŁATA Paweł.
Medale i dyplomy wręczali Prezydent Federacji IMAF Polska shi-

han Piotr WITKOWSKI, Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej GĄSIOR,
radny miejscowości Rudki Łukasz
NOWAK oraz sołtys miejscowości
Rudki Grzegorz MARCZEWSKI.
Dziękujemy Federacji IMAF Polska
której siedziba znajduje się w Inowrocławiu i Prezydentowi shihanowi
Piotrowi WITKOWSKIEMU za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy
na naszym terenie.
sensei Mariusz DĄBEK
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HISTORIA

Z DZIEJÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO ...
W dniu 10 maja tego roku, upłynęło 130 lat od śmierci Mariana Langiewicza, generała i dyktatora Powstania Styczniowego
1863r. Przypominamy tę postać, bo swoim życiem dał przykład
głębokiego patriotyzmu i umiłowania ojczyzny, ale i dlatego, że
w dn. 11 lutego 1863r. dowodząc powstańczym oddziałem, stoczył pod Nową Słupią zwycięską bitwę z Moskalami.

Urodził się 5 sierpnia
1827 w Krotoszynie. W 1848r.
ukończył Gimnazjum w Trzemesznie. Jeszcze w gimnazjum zetknął się
z ruchem niepodległościowym, biorąc udział w walkach powstańczych
poznańskiej „Wiosny Ludów”. W
latach 1848/53 studiował filologię i
matematykę we Wrocławiu, w Pradze oraz w Berlinie. Nie mając środków na dokończenie tych studiów,
wstąpił do armii pruskiej. Służył w
niej jako oficer artylerii i w 1859r.
opuścił ją w stopniu porucznika, by
wyjechać do Francji, a rok później do
Włoch. W maju 1860r. wziął udział
w kampanii Garibaldiego (wyzwolenie Sycylii). W dowód uznania dla
swoich w niej zasług otrzymał zgodę
na utworzenie Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo. Od 1861r. był w niej
wykładowcą. Szkoła ta wykształciła
wielu oficerów walczących później w
Powstaniu Styczniowym. W okresie
przygotowań do wybuchu powstania
nawiązał współpracę z Komitetem
Centralnym Narodowym i z jego
upoważnienia sprowadzał z Niemiec
i Belgii do Królestwa Polskiego niezbędną w zbliżającym się powstaniu
broń (karabiny).
W początkach 1863r. powrócił
do kraju i w dn. 9 stycznia otrzymał
awans na pułkownika oraz nominację na naczelnika sił powstańczych
województwa
sandomierskiego.
Mając zaledwie 2 tygodnie, zebrał
powstańców w sile ok. 1500 osób.
Siły te, w nocy z 22 na 23 stycznia
uderzyły na jednostki rosyjskie w Jedlni, Szydłowcu i Bodzentynie. Dało
to początek (określanej tak przez
historyków) Kampanii Langiewicza.
Ataki te przyniosły jedynie częściowy sukces. Langiewicz wycofał się
do Wąchocka, gdzie założył obóz
wojskowy. Tam, mając chwilę wytchnienia od Moskali, z ochotników
uformował oddziały bojowe : cztery
bataliony piechoty, szwadron kawa-
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lerii oraz bateria artylerii. Powstał
szpital polowy, apteka, drukarnia
oraz tabor liczący kilkadziesiąt wozów. W początkach lutego 1863r.
pod Wąchockiem stoczył Langiewicz bitwę z przeważającymi siłami
rosyjskimi i zagrożony okrążeniem
wycofał się przez Bodzentyn do Nowej Słupi. Tam, u podnóża Świętego
Krzyża założył kolejny obóz. O świcie 11-go lutego powstańcy zostali
zaatakowani przez nadciągający z
Kielc oddział Czengierego. Mimo
przewagi i zaskoczenia powstańcy
odparli atak, a Moskale musieli się
wycofać. Tak tę bitwę opisał Stanisław Zieliński:
„… ruszył Langiewicz na południowy stok Łysogór i tam zajął dwie
pozycje : u podnóża gór, koło Słupi
Nowej rozłożył się Czachowski, drugą na szczycie gór, na Św. Krzyżu obsadzając klasztor pobenedyktyński
50 kosynierami i 30 strzelcami. Na
tych pozycjach pozostał Langiewicz
przez kilka dni, zbierając rozproszonych podczas walk wąchockich
ochotników i organizując na nowo
swe siły. Przeciw Langiewiczowi,
który wówczas miał przeszło 1000
ludzi, wyruszyli Gołubiew z 6 rotami i 60 kozakami oraz Czengiery z
5 rotami i 2-ma działami, półszwadronem dragonów i przeszło 50 kozakami. Pierwszy dotarł do stoku gór
Czengiery o godz. 9 z rana. Rozdzieliwszy siły swe, wysłał Czengiery dla
zaatakowania klasztoru z dwiema
rotami podpułkownika Sotniewa,
prowadzonego przez chłopa wąską drożyną na szczyt gór, sam zaś
Czengiery z resztą swej kolumny zaatakował Czachowskiego pod Słupią
Nową. Zaskoczona znienacka załoga

klasztoru zorientowała się szybko
i rzęsistym ogniem wstrzymała na
chwilę zapęd Moskali, aż nie nadbiegł z dołu wysłany przez Langiewicza batalion strzelców i kosynierów,
który gęstym ogniem począł prażyć
Moskali. Tymczasem na dole Moskale z armat i rotowym ogniem
uderzyli na artylerię powstańczą i
na obóz, który się zapalił. Strzelcy,
dopuściwszy nieprzyjaciela na odległość strzału, rozpoczęli ogień :
Kapitan i kilkunastu kozaków spadło z koni, reszta uciekła,. Wówczas
Langiewicz zajął dogodną pozycję
pod lasem, skąd strzelcy skutecznie
razili wroga. Po zapaleniu się obozu, Moskale wpadli do Słupi Nowej,
gdzie nie było powstańców, lecz tylko
odwach z 8 więźniami i tych pomordowali, między nimi oficera Moreau,
aresztowanego przez Langiewicza po
bitwie pod Wąchockiem.
Walka trwała ogółem 4 godziny,
szczególnie zaś zaciętą była na górze. Z
powodu dogodnej pozycji w klasztorze
i pod lasem, straty powstańców były
mniejsze niż Moskali : 18 zabitych,
prócz wymordowanych w Słupi Nowej.
Nazajutrz Langiewicz opuścił Św. Krzyż
i udał się przez Raków do Staszowa.”
Walka pod Łyścem była więc
faktycznie pierwszą wygraną Langiewicza, któremu udało się odeprzeć
atak regularnego wojska. Kolejne
bitwy stoczył Langiewicz 17 lutego
1863r.pod Staszowem oraz 24 lutego
z przeważającymi siłami wroga pod
Małogoszczą. W międzyczasie, Langiewicz mianowany na generała, stoczył kolejne bitwy pod Pieskową Skałą oraz pod Skałą. 11 marca 1863r.
ogłosił się dyktatorem powstania.

 Obóz Langiewicza w Górach Świętokrzyskich w lutym 1863r.
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Langiewicz był w tym czasie na
szczytach popularności. New York
Times pisał o nim: „Nowy polski
bohater”. W Europie przyrównywano go do Kościuszki, Garibaldiego,
a nawet Napoleona. Na jego cześć
żołnierze śpiewali piosenki. Kobiety
polskie pisały: „Uwielbieniem przejęte dla czynów Twoich, Jenerale,
składają Ci warszawianki w imieniu
wszystkich Polek serdeczne dzięki
za to, coś dotąd z pomocą Bożą dla
ukochanej Ojczyzny naszej uczynił.
Bóg z Tobą!”
Langiewicz dawał Polakom
nadzieję. Miał autorytet, a ludzie
wierzyli, że przyniesie on Polsce
zwycięstwo. W całym powstańczym
chaosie był osobą na właściwym
miejscu.
Niestety, bitwa pod Chrobrzem,
a następnie klęska w bitwie pod
Grochowiskami
(18.03.1863r.),
zmusiły go do przejścia do Galicji.
Tam – aresztowany przez Austriaków, przez dwa lata był więziony w
twierdzy Josephstadt, a następnie
przebywał na emigracji w Anglii i
Szwajcarii. Później przebywał i służył w armii tureckiej jako Langie Bey.
Był Langiewicz wyznawcą idei
wolności społecznej i narodowej
wszystkich uciskanych ludów. Był
także, i to przede wszystkim, gorącym i ofiarnym patriotą. Kampania
Langiewicza okazała się największą
i najbardziej błyskotliwą w całym
powstaniu.
Zmarł w Konstantynopolu 10
maja 1887r. i został pochowany na
cmentarzu Haidar Pasha.
ci!

Wielki Polak. Cześć jego pamięTowarzystwo Przyjaciół
Nowej Słupi

