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INWESTYCJE W GMINIE NOWA SŁUPIA
30 MILIONÓW DLA GMINY NOWA SŁUPIA
Wójt Andrzej Gąsior podpisał z marszałkiem województwa
umowy, na mocy których do naszej gminy trafi 20 milionów
złotych na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociągowej. Wyremontowany zostanie także budynek Muzeum Starożytnego Hutnictwa za prawie 10 mln zł.
30 kwietnia w Urzędzie Gminy
Nowa Słupia podpisane zostały umowy na dofinansowanie trzech inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
kwotą prawie 30 milionów złotych.
W ramach „Działania 4.3. Gospodarka wodno–ściekowa” w gminie Nowa
Słupia przebudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków, która znajduje się w Starej Słupi. Na terenie gminy rozbudowana zostanie także sieć
wodno–kanalizacyjna. Druga umowa
dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienia
sieci wodociągowej na terenie gminy.
Trzecia umowa dotyczy rozbudowy
i przebudowy Muzeum Starożytnego
Hutnictwa w Nowej Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji, które
maja zapewnić poznawanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię,
multimedialne i interaktywne instalacje.

- Budowa kanalizacji jest bardzo
ważną sprawą. Ludzie na nią czekają
od wielu lat. Upominają się o nią na
każdym zebraniu. Z kolei budowa wodociągu i włączenie wykopanej niedawno studni do sieci, rozwiąże problem
niedoboru wody w gminie – mówił tuż
po podpisaniu umów wójt Andrzej Gąsior. - Cieszę się, że budynek Muzeum
Starożytnego Hutnictwa, który wpisał
się trwale w krajobraz i historię naszej
miejscowości zyska nowy blask i będzie
przyciągał turystów – dodał wójt.
Marszałek województwa Adam
Jarubas chwalił z kolei wójta i naszych
urzędników za profesjonalizm. - Są
dobre projekty, jest dofinansowanie na
niebagatelną kwotę – mówił. - Proszę
pamiętać, że te prawie 30 milionów to
tylko dofinansowanie, biorąc pod uwagę wkład własny gminy, to mamy dziś
na stole 50 mln. zł - żartował. - Cieszę
się, że są to inwestycje w infrastrukturę,
bo ta jest czynnikiem warunkującym

 Gmina Nowa Słupia jest wśród liderów pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

rozwój regionu – podkreślał marszałek.
Po podpisaniu umów wójt wraz
z marszałkiem udali się do szkoły
w Rudkach, gdzie wzięli udział w obchodach upamiętniających rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3-go maja.
W ich trakcie wspólnie z uczniami zatańczyli poloneza.
W ramach inwestycji powstanie kanalizacja w miejscowościach:
Nowa Słupia ul. Chełmowa, Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia,
Jeziorka, Dębno oraz oczyszczalnie ścieków w Jeziorku i Starej

STREFY AKTYWNOŚCI W STAREJ SŁUPI, DĘBNIE I BASZOWICACH
Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w Gminie Nowa
Słupia powstaną 3 Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Samorząd
otrzymał na ten cel ponad 75 tysięcy złotych.
W ramach pozyskanych środków Otwarte Strefy Aktywności
powstaną w Baszowicach, Dębnie i
Starej Słupi.
Otwarte Strefy Aktywności
będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i
odpoczynku, w skład których wej-

dą: urządzenia siłowni zewnętrznej,
sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do
różnych grup wiekowych.
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

 Stara Słupia

 Baszowice
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 Dębno

Słupi.Nowa sieć wodociągowa
wybudowana zostanie w miejscowościach: Trzcianka, Rudki, Nowa
Słupia wraz ze stacją uzdatniania
wody w Nowej Słupi. Wymieniony zostanie również wodociąg od
ujęcie wody w Zamkowej Woli do
Milanowskiej Wólki.
Z OSTATNIEJ CHWILI:
29 czerwca 2018 r. ogłoszono
przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji.

INWESTYCJE W GMINIE NOWA SŁUPIA
PROMESA OD MINISTRA NA REMONTY DRÓG ODEBRANA
Promesy na remonty dróg gminnych i powiatowych oraz odbudowę mostów wręczył w Kielcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński przedstawicielom świętokrzyskich samorządów. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim
uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek, wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz parlamentarzyści.
Środki rządowe są przeznaczone na realizację zadań związanych z
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Promesę na 105.000,00 zł

dotacji na remont drogi gminnej
w Milanowskiej Wólce odebrał
Andrzej Gąsior - Wójt Gminy
Nowa Słupia.

 Wójt Andrzej Gąsior odbiera promesę od Ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego

NOWE BOISKO NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO
- Czekaliśmy na nie długo, w końcu jest i jest piękne, nowoczesne, funkcjonalne oraz bezpieczne – stwierdził dyrektor Rafał
Karcz, podczas uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego,
które powstało przy szkole w Nowej Słupi.
Obiekt sportowy to kompleks
boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni. Całość została
podzielona na boisko do piłki nożnej, dwa do siatkówki oraz dwa do
koszykówki. Boisko jest ogrodzone
i oświetlone, więc rozgrywki można
prowadzić nawet nocą.

Dziękowali także uczniowie,
którzy wręczając wójtowi kwiaty
stwierdzili: - To boisko jest spełnieniem naszych marzeń. Dziękujemy.

- Graliśmy już na nim i jest super. Jak się zaliczy wywrotkę to nie
boli aż tak jak na hali, gdzie jest
twardy parkiet – usłyszeliśmy od
jednego z uczniów.

Z kolei wójt oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy, życzyli uczniom, aby otwarte
właśnie boisko służyło ich rozwojowi fizycznemu i z bożą pomocą stało
się matecznikiem wielu sportowych
talentów. O tę właśnie bożą pomoc i
opiekę prosił święcąc obiekt ks. Stanisław Bożętka.

Szkoła w Nowej Słupi kiedyś
miała boisko na swoim terenie, ale
powstała na nim hala sportowa. Od
tamtego momentu placówka nie
dysponowała obiektem, na którym
uczniowie mogliby trenować na świeżym powietrzu. Teraz się to zmieniło.
- Czekaliśmy na nie długo, w
końcu jest i jest piękne, nowoczesne, funkcjonalne oraz bezpieczne
Dziękujemy samorządowi gminnemu z wójtem Andrzejem Gąsiorem
na czele za tę inwestycję w nowe
pokolenie i rozwój młodzieży – mówił Rafał Karcz, dyrektor szkoły w
Nowej Słupi podczas uroczystego
otwarcia boiska.

Wyrazy wdzięczności popłynęły w stronę samorządu także ze
strony rodziców.

 Po wielu latach Nowa Słupia zyskała w pełni funkcjonalne i nowoczesne boisko

Po uroczystym otwarciu boiska
wszyscy zebrani udali się do hali
sportowej, gdzie oficjalnie zakończono rok szkolny.
Wartość robót to ponad 500
tys. zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wraz z budową boiska wielofunkcyjnego równolegle wybudowano obok hali sportowej zatokę
autobusową dla gimbusów oraz
parking. Łączna wartość ryczałtowa obu inwestycji to ponad 700
tys. zł.

Zanim uczniowie weszli na
płytę obiektu, by rozegrać krótki
pokazowy mecz, o przetestowanie
boisk poproszono naszych samorządowców. Były pierwsze zagrywki siatkarskie oraz rzuty do kosza
w wykonaniu wójta Andrzeja Gąsiora, przewodniczącego Rady
Gminy Sylwestra Kozłowskiego i
jego zastępcy Roberta Klefasa oraz
dyrektora szkoły Rafała Karcza.
Później można było zobaczyć występ szkolnych cheerleaderek oraz
siatkarskie rozgrywki młodzieży.
 Poświęcenia obiektu dokonał ks. Stanisław Bożętka

 Były również podziękowania od młodzieży szkolnej

 Na nowym boisku rozegrano pierwszy mecz pokazowy
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INWESTYCJE W GMINIE NOWA SŁUPIA
INWESTYCJE DROGOWE
Obecnie na terenie gminy trwają zaawansowane roboty drogowe.

 Remont chodnika w Nowej Słupi

 Przebudowa drogi w Rudkach ul. Zakładowa

W ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-19 do końca lipca 2018 roku przebudowane
i zmodernizowane zostaną odcinki
dróg gminnych: 1. Droga - Dębno
Zagacki – Jeziorko o dł. 465 metrów
za kwotę 195.856,59 zł; 2. Droga Rudki osiedle Górne o dł. 160 metrów za kwotę 54.832,17 zł; 3.Droga
– Dębniak o dł. 220 metrów za kwotę 85.433,34 zł. Inwestycje uzyskały
50% dofinansowania Z PROGRAMU RZĄDOWEGO.
Kolejną inwestycją drogową jest
przebudowa drogi dojazdowej przy

ul. Zakładowej w Rudkach o dł. 284
metrów za kwotę 235.919,41 zł.
Chodnik naprawiony
W Nowej Słupi przy ulicy
Świętokrzyskiej w pasie drogowym
została naprawiona nawierzchnia
chodnika. Wymienione zostały
zapadnięte elementy kostki brukowej oraz obrzeża. Chodnik zyska
też nową funkcjonalność w postaci
dodatkowego pasa dla osób niepełnosprawnych z wózkami czy też
użytkowników mających problemy
przy pokonywaniu schodów terenowych.

 Remont drogi Dębno Zagacki - Jeziorko

PIENIĄDZE DLA OSP W STAREJ SŁUPI.
NOWY SAMOCHÓD DLA STRAŻY ZA 800 TYS. ZŁ.
Jednostka w Starej Słupi jest jedną z największych w gminie,
odnotowuje najwięcej wyjazdów, posiada młodą, dobrze wyszkoloną kadrę, w skład której wchodzi trzech strażaków posiadających uprawnienia ratowników medycznych.

 Remont drogi w Dębniaku

W ślad za pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 18 czerwca 2018 r. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 800.000,00 zł dla OSP Stara Słupia zostały już zaplanowane
środki finansowe z następujących źródeł:
• Środki własne Gminy Nowa Słupia – 250.000,00 zł
• Dotacja budżetowa ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego –
200.000,00 zł
• Środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - 200.000,00 zł
• Środki finansowe NFOŚiGW/ WFOŚiGW – 150.000,00 zł.
 Remont drogi w Rudkach Os. Górne
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INWESTYCJE W GMINIE NOWA SŁUPIA
BĘDZIE CIEPLEJ, EKOLOGICZNIE I TANIEJ
O maja do czerwca 2018 r. Wójt Gminy Nowa Słupia podpisywał umowy z wykonawcami na realizację termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej .

 Po termomodernizacji GOK w Rudkach zyska nowe oblicze

 Szkoła w Rudkach pięknieje. Nowa ocieplona elewacja, okna, instalacja gazowa, fotowoltaika ma zapewnić nie tylko ciepło ale również oszczędności

 Roboty ociepleniowe na budynku GKS w Rudkach

 Budynek ośrodka zdrowia w Rudkach doczekał się gruntownego remontu

Aktualnie realizowane projekty
termomodernizacyjne na terenie gminy Nowa Słupia to efekt podpisanych
umów:
• Termomodernizacja
budynków Zespołu Szkół oraz klubu
sportowego w Rudkach z firmą
Przedsiębiorstwo Przemysłowo –
Usługowe “HOTEX” z Kielc za cenę
ryczałtową brutto 3 088 934,82 zł
brutto;
• Termomodernizacja budynku
po byłym posterunku policji
w Nowej Słupi z firmą „Roboty
Ogólnobudowlane i Instalacyjne
Grzegorz Zieja z Nieczulic za cenę
ryczałtową brutto 599 010,00 zł;

• Termomodernizacja budynku
ośrodka zdrowia w Rudkach
z firmą Wytwórnia Materiałów Budowlanych „GMS” Spółka Jawna, Jarosław Gołda Wojciech Mąka za cenę
ryczałtową brutto 853 440,57 zł;
• Termomodernizacja budynku
Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach, z firmą
Wytwórnia Materiałów Budowlanych „GMS” Spółka Jawna, Jarosław Gołda Wojciech Mąka za cenę
ryczałtową brutto 1 330 134,20 zł.

 Gruntowną termomodernizację przejdzie również budynek po byłym posterunku policji z przeznaczeniem na GOPS, Ref. Ochrony Środowiska, Zespół Obsługi Szkół

Termomodernizacja to przedsięwzięcie prowadzące przede wszystkim do poprawy efektywności energetycznej obiektów, przy równoczesnym
zmniejszeniu kosztów ich eksploata-

Z OSTATNIEJ CHWILI: wyłoniono wykonawcę Termomodernizacji przedszkola w Rudkach. Jeszcze
w lipcu podpisanie umowy i rozpoczęcie robót.

cji, w których największy udział mają
zazwyczaj wydatki związane z ogrzewaniem budynków.
Zostanie docieplona elewacja
budynków, wymienione okna czy
założona nowoczesna instalacja gazowa i fotowoltaiczna, a w budynku
po posterunku policji w Nowej Słupi
źródłem ciepła będzie piec na tzw.
pelet.

Obecnie na obiektach trwają
zaawansowane roboty termomodernizacyjne. Przewidziany termin zakończenia prac to wrzesień
– październik 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Nr 2/2018 • Kronika Świętokrzyska
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INWESTYCJE / WYDARZENIA
ZMODERNIZOWANE TARGOWISKO W RUDKACH JUŻ W PAŹDZIERNIKU
W dniu 8 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Andrzej Gąsior podpisał
umowę na modernizację Targowiska w Rudkach z firmą „AQUA
– MK” Spółka z o.o z Kielc za cenę ryczałtową brutto 2 045
728,88 zł.
Przebudowa targowiska pozwoli
uporządkować około 0,5 ha przestrzeni handlowej tak, aby stworzyć
godne warunki zarówno dla kupujących jak i sprzedających. W planach
jest między innymi wykonanie wybrukowanych alejek, wzdłuż których
staną stoiska handlowe. Dodatkowo powstanie budynek, w którym
znajdą się toalety i pomieszczenia
gospodarcze. Wzdłuż ogrodzenia od
ogródków działkowych wybudowany zostanie parking na 32 miejsca
postojowe, w tym dwa miejsca dla
osób niepełnosprawnych. Uwzględniono także wykorzystanie energii

słonecznej przy oświetleniu terenu.
Dzięki inwestycji, jedno z bardziej
zaniedbanych miejsc w Rudkach,
w końcu zyska estetyczny wygląd
i ma realną szansę zostać nowoczesną wizytówką Gminy Nowa Słupia.
Planowany termin zakończenia prac to 30 października tego
roku.
W związku z prowadzonymi
pracami mogą wystąpić pewne przejściowe utrudnienia, za które z góry
przepraszamy. Mamy nadzieję, że
poprawa jakości targowiska wyna-

 Plac pod przebudowę Targowiska w Rudkach

grodzi Państwu te chwilowe niedogodności.
Jednocześnie pragniemy Pań-

stwa zapewnić, że po modernizacji
targowiska koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska nie
ulegnie podwyższeniu.

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

UDANY DEBIUT SIATKARZY W IV LIDZE
Drużyna Emeryk SK Nowa Słupia, która zadebiutowała w rozgrywkach IV Ligi Piłki Siatkowej Świętokrzyskiej bardzo udanie
zakończyła sezon zajmując wysokie 3 miejsce.
Jak podkreślał kapitan popularnego Emeryka celem na ten sezon
było jak najlepsze zaprezentowanie
się w rozgrywkach oraz zdobycie
cennego doświadczenia, które zaprocentuje w przyszłym sezonie ligowym. - Nasza drużyna składa się
z wielu młodych, utalentowanych
oraz ambitnych zawodników, którzy
potrzebują jeszcze trochę ogrania
oraz doświadczenia – podkreśla kapitan Daniel Binkowski. Jak zaznaczył w dalszej rozmowie, plan na
przyszły sezon jest jeden- awans do
3 ligi.

Warto podkreślić, że nasza drużyna w fazie grupowej zajęła pewne
drugie miejsce awansując do najlepszej czwórki. Tam w pierwszym meczu uległa doświadczonej drużynie
z Masłowa. W swoim meczu o trzecie miejsce zmierzyła się z drużyną
POLANICA Sparta Zagnańsk gdzie
w pięknym stylu wygrała 2:1 pojedynek do dwóch zwycięstw.
- Mecz z Masłowem nauczył nas
pokory oraz pokazał nam, że jeszcze
musimy się wiele nauczyć aby móc
rywalizować z najlepszymi w Woje-

 Zajęcie 3.miejsca w debiucie to ogromy sukces drużyny
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wództwie. Mimo porażki wiedzieliśmy, że w meczu o trzecie miejsce
musimy dać z siebie wszystko co
szczególnie było widać w drugim
spotkaniu gdzie przegrywając 0:2
wygraliśmy 3:2 walcząc do końca
i wierząc w zwycięstwo – podkreślili
zawodnicy.
- Bardzo cieszymy się z trzeciego
miejsca. Jest to duży sukces jak na
pierwszy sezon. Chcielibyśmy podziękować naszym kibicom, którzy
co mecz licznie przychodzili nam kibicować. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie również będziemy
mogli liczyć na Wasze wsparcie. Na
żadnej innej hali publiczność nie
gromadziła się tak licznie jak w No-

wej Słupi co sprawiało, że dzięki
Wam zawsze panowała wspaniała atmosfera – poinformował nas kapitan
Daniel Binkowski.
Drużyna dziękuje: Stowarzyszeniu Zdrowy Człowiek
EMERYK, Wójtowi Gminy Andrzejowi Gąsiorowi, Uzdrowisku
Busko-Zdrój S.A, Markiewicz
Project – Bartosz Markiewicz
oraz wszystkim sponsorom którzy wspierali drużynę, a bez
których nie udałoby się tego
wszystkiego osiągnąć. Wielkie
podziękowania należą się również dla zespołu tanecznego
„Pink Dance” ze Starej Słupi.

WYDARZENIA
FESTYN W BASZOWICACH
Liczne konkursy, gry i zabawy, cenne nagrody, dobra muzyka
i tradycyjne puszczanie wianków na wodzie. Podczas niedzielnego festynu „Trzeźwa rodzina, zdrowa rodzina” w Baszowicach atrakcji nie brakowało i nawet rzęsisty deszcz nie zdołał
zniechęcić zgromadzonych do wspólnej zabawy.
W niedzielę 24 czerwca na placu
przy świetlicy środowiskowej w Baszowicach zebrała się 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 „Autoportret”, a jego
uczestnicy mogli startować w jednej z
dwóch kategorii: praca plastyczna lub
literacka.
Wśród osób malujących pierwsze
miejsce zdobyli exaqueo Albert Kozłowski i Oliwia Lauko ze Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi, Oliwia Dwojewska
i Mateusz i Dwojewski ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku, Julia Kosiarska ze
Szkoły Podstawowej w Pokrzywiankce
oraz Nikola Podsiadło z Gimnazjum w
Nowej Słupi. W konkursie literackim
triumfowali: Julia Kisiel, Agata Kowalska i Bartosz Skrzyniarz, wszyscy z gimnazjum w Rudkach. Podczas festynu
doceniono także innych uczniów szkoły
w Rudkach, laureatów wojewódzkich

konkursów przedmiotowych: Szymona
Życińskiego – najlepszego w gronie fizyków i Jakuba Niewadzi, który tryumfował w konkursie z języka angielskiego.
Nagrody dla nich – tablety ufundowało
stowarzyszenie Sojusz.
Organizatorzy festynu: Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Danuta Żebrowska –
Przewodnicząca GKRPA , Wójt Gminy
Nowa Słupia – Andrzej Gąsior, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
– Dyrektor Piotr Sepioło oraz Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek Emeryk – Prezes Sławomir Świetlik chcieli promować
zdolną młodzież, edukację, postawy
prospołeczne i prozdrowotne, w szczególności trzeźwość. Nic więc dziwnego,
że quiz gonił konkurs i odwrotnie.
Strażacy uczyli dzieci i młodzież jak
prawidłowo przeprowadzić akcję reanimacyjną (resuscytację krążeniowo-oddechową), a dzieci które znały numery
alarmowe schodziły ze sceny z nagrodami. Ale nagrody czekały nie tylko
na najmłodszych. Dla działających na
terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich
zorganizowano konkurs pod hasłem
„Sałatki, sałateczki, sałatunie”. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, bowiem
każda grupa przygotowała potrawy na

 Barwny korowód z wiankami ..

 Gościem honorowym festynu był Krzysztof Słoń Senator RP (czwarty od lewej)

miarę Master Chef-a. Nie dziwi więc
fakt, że jury nie zdecydowało się wskazać zwycięzców. Przyznano wszystkim
kołom jedną równorzędną nagrodę.
Podczas festynu w Baszowicach
nagrodzono tych, którzy kilka godzin
wcześniej na boisku w Rudkach walczyli
w piłkarskim turnieju o Puchar Wójta
Nowej Słupi. Po najważniejsze trofeum i
miejsce na najwyższym stopniu podium
sięgnęła reprezentacja sołectwa Serwis,
na drugim miejscu uplasowały się Baszowice, a na trzecim Sosnówka. Nagrodzono także króla strzelców – Kacpra
Wiechę. Z kolei sołtys roku – stojący na
czele Mirocic Stanisław Marzec odebrał
nagrodę – piłę motorową - od wójta Andrzeja Gąsiora.

ne stragany, dla tych, którzy zgłodnieli
przygotowano tradycyjną świętokrzyską zalewajkę z kuchni polowej, rozdawaną bezpłatnie. Dzieci mogły szaleć na
dmuchanych zjeżdżalniach, a dorośli,
którym czasem brawura towarzyszy na
drodze, kubeł zimnej wody na głowę
fundowała GKRPA przy pomocy z firmy GS Event z Oświęcimia, która w specjalnych urządzeniach demonstrowała
siły działające na człowieka podczas
zderzenia ze stałą przeszkodą lub podczas dachowania samochodem.
Moc atrakcji czekająca na uczestników festynu sprawiła że nawet intensywny deszcz, który zaczął padać z chmur na
baszowickim nie był w stanie zniechęcić
mieszkańców gminy do udziału we
wspólnej zabawie, którą zakończył spektakl świętojański i tradycyjne puszczania
wianków. O dobrą zabawę od samego
początku zadbał zespół Krokus.

 Panie z kół gospodyń wiejskich doskonale spisały się w konkursie kulinarnym

Trzeba przyznać, że dla uczestników festynu atrakcji nie brakowało.
Były występy lokalnych artystów, licz-

 Sołtys Roku 2017 - Stanisław Marzec otrzymał w nagrodę od wójta gminy piłę spalinową

 Za udział w konkursie plastycznym organizowanym przez GKRPA uczniowie otrzymali cenne nagrody
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WYDARZENIA
DZIEŃ DZIECKA Z UPOMINKAMI NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH
Konkursy z nagrodami, rywalizacja sportowa, wspólne tańce,
występy młodych artystów, czy zabawa na dmuchanej zjeżdżalni. Między innymi takie atrakcje czekały na najmłodszych
mieszkańców gminy w niedzielę, 3 czerwca. Rodzinny festyn
z okazji Dnia Dziecka odbył się na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi. Tego dnia świętowali też druhowie z ochotniczych straży pożarnych, którzy otrzymali sprzęt
z programu realizowanego przez Ministra Sprawiedliwości.
Do strażaków – ochotników była
skierowana pierwsza część wydarzenia.
Do czterech jednostek: w Nowej Słupi,
Starej Słupi, Mirocicach i we Włochach
trafiło nowoczesne wyposażenie. Były
to zestawy ratownictwa medycznego
wraz z noszami typu deska ortopedyczna i szynami Kramera wartości
5050 złotych oraz defibrylatory, każdy
wart 6188 złotych. Sprzęt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości. Do Funduszu wpływają środki od osób, które
dopuściły się przestępstw. W imieniu
Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa
Ziobro, sprzęt przekazali senator RP
Jacek Włosowicz i Mariusz Gosek – dyrektor biura ministra Ziobro.
„Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek”
- Fundusz Sprawiedliwości nie jest
nowością, natomiast w tym roku pan
minister Ziobro zdecydował, że część ze
zgromadzonych tu środków, trafi na zakup sprzętu, który może być potrzebny
strażakom ochotnikom podczas ich działań – mówił senator Jacek Włosowicz.
Jak zaznaczył Mariusz Gosek,
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na program wsparcia jednostek
ochotniczych straży pożarnych środki
w wysokości 100 milionów złotych:
– Z tej kwoty 5,5 miliona trafiło do
Świętokrzyskiego. Trzeba podkreślić,
że wszystkie z 98 gmin z naszego województwa, które aplikowały w imieniu
jednostek OSP, otrzymały sprzęt.
Goście nie mieli wątpliwości, że
trafił on w dobre ręce.
- Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – to ta dewiza przyświeca wam
od lat – przypomniał Mariusz Gosek. –
Niesiecie pomoc innym, często narażając swoje zdrowie, czy życie. Dziś wasza
praca to nie tylko gaszenie pożarów.
Wyjeżdżacie do klęsk żywiołowych,
ratując życie ludzkie oraz dobytek nawet kilku pokoleń. Wyjeżdżacie też do
wypadków drogowych, i co pokazują
dane, często na miejscu tych zdarzeń
jesteście jako pierwsi. Chcielibyście pomóc poszkodowanym, ale nie zawsze
dysponujecie odpowiednim sprzętem,
stąd ta inicjatywa ministra Ziobro.
Życzę Wam, żebyście jak najrzadziej
musieli korzystać z tych rzeczy, które
dziś otrzymaliście. Żeby wam służyły
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głównie do edukowania innych podczas takich festynów, jak ten dzisiejszy.
Szerszy zakres
działań druhów
Do druhów zwrócił się też senator
Włosowicz: – Chciałem wyrazić mój
szacunek. W czasach komercyjnych,
kiedy każdy przelicza swój czas na wynagrodzenie, państwo działają ochotniczo i społecznie. W naszej cywilizacji
to cechy, których jest coraz mniej. Serdecznie Wam dziękuję.
Strażakom ochotnikom dziękował również wójt gminy Nowa Słupia
Andrzej Gąsior, przywołując ich zaangażowanie podczas usuwania skutków
nawałnicy sprzed kilku dni.
- Zasługujecie na to, by coraz lepszy sprzęt trafiał do waszych jednostek
– podkreślił wójt Gąsior. – Ponieważ
dofinansowanie z ministerstwa otrzymały tylko cztery jednostki, dla pozostałych dwóch gmina postanowiła
przekazać fundusze na doposażenie
z własnych środków.

 Przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP, którzy odebrali sprzęt współfinansowany z Funduszu
Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości wraz z przedstawicielami samorządu
gminnego wójtem gminy Nowa Słupia Andrzejem Gąsiorem, przewodniczącym Rady Gminy Sylwestrem Kozłowskim oraz gośćmi: senatorem RP Jackiem Włosowiczem i dyrektorem biura ministra Zbigniewa Ziobry
- Mariuszem Goskiem.

Nie zabrakło życzeń. – Wspaniałych prezentów, niezapomnianych
wrażeń z tej zabawy i żeby rodzice
zawsze mieli dla was czas – wymieniał
wójt Gąsior.
Na najmłodszych mieszkańców
gminy czekało wiele atrakcji. Za sprawą ratownika medycznego Rafała Liszki oraz strażaków z OSP Włochy dzieci
mogły się dowiedzieć, jak udzielać
pierwszej pomocy osobie, która straciła
przytomność. Po części pokazowej mali
ochotnicy mogli ćwiczyć na fantomie.
Były integracyjne tańce, oraz emocjonująca rywalizacja sportowa. Sprawdzić się mogli miłośnicy różnych dyscyplin. Fani futbolu podbijali nogą piłkę,

czy biegali slalomem z piłką, kończąc
strzałem do bramki. Była też rozgrywka
dla fanów koszykówki oraz siatkówki.
Na scenie prezentowały się młode talenty muzyczne, wokalne i komediowe. Artyści mogli się wykazać
w konkursie plastycznym, albo literackim. Nie zabrakło konkurencji
sprawdzających zwinność, pomysłowość, ale też wiedzę na przykład
z zakresu bezpieczeństwa.
Na uczestników zabaw czekały nagrody. Do dyspozycji małych
uczestników były też darmowa dmuchana zjeżdżalnia, czy basen z kulkami, a także stoisko z watą cukrową
i smacznymi przekąskami.

Z tej puli Ochotnicza Straż Pożarna w Paprocicach otrzymała agregat
prądotwórczy, a druhowie z Sosnówki
– prądownicę turbo.
Ze sprzętu cieszy się Grzegorz
Marczewski, prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowej Słupi i jednocześnie prezes OSP Włochy. – W naszych jednostkach mamy ratowników,
którzy dzięki temu sprzętowi będą
mogli nieść profesjonalną pomoc,
więc będziemy w stanie poszerzyć
zakres naszych działań. Walczymy
o lepsze wyposażenie, ale ten sprzęt
tak naprawdę nie jest dla nas, ale dla
wszystkich mieszkańców naszej gminy,
którym służymy.

 Pokaz ratownictwa medycznego dla najmłodszych

Rodzinna zabawa
Kiedy sprzęt został wręczony,
rozpoczęła się zabawa z dziećmi
w roli głównej. Wraz z nimi bawili się Andrzej Gąsior – wójt gminy
Nowa Słupia, Włodzimierz Zaręba – wicewójt, Sylwester Kozłowski – przewodniczący Rady Gminy
w Nowej Słupi, Barbara Czerwińska
– dyrektor PGE Obrót w Skarżysku
Kamiennej, Danuta Żebrowska –
radna powiatu kieleckiego. Dopisali
również gminni radni.
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 Uczestnikom futbolowych zmagań nagrody wręczyła Danuta Żebrowska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYDARZENIA
STRAŻACY ŚWIĘTOWALI
Była uroczysta msza święta, medal i odznaczenia Za Zasługi dla
Pożarnictwa, specjalne statuetki od wójta i kluczyki do nowych
wozów gaśniczych. Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się
1 maja w Nowej Słupi oraz Rudkach.
Uroczystości rozpoczął przemarsz
pododdziałów strażackich sprzed remizy w Nowej Słupi do pobliskiego kościoła św. Wawrzyńca. Zanim jednak
druhowie udali się na eucharystię złożyli kwiaty przed figurą św. Floriana. Po
nich to samo uczynili samorządowcy
z gminy Nowa Słupia, parlamentarzyści oraz radni wojewódzcy i powiatowi.
Podczas mszy świętej ksiądz
Krzysztof Bartochowski wielokrotnie
podkreślał jak ogromną odpowiedzialność niosą na swoich barkach strażacy. - Wasza wspólnota strażacka jest
szczególna bo oparta na poświęceniu
i służbie. Służyć innym to wielka odpowiedzialność i wielki honor – mówił
proboszcz w homilii, podkreślając jak
wielkim zaufaniem społecznym cieszą
się dziś strażacy. - Bierzcie przykład ze
św. Floriana i patrona dzisiejszego dnia
św. Józefa. Oni uczą, że służąc człowiekowi, bliźniemu, służycie Panu Bogu –
zalecał kapłan.

Po eucharystii uczestnicy obchodów udali się do restauracji U Jana
w Rudkach, gdzie na placu przed
lokalem odbyła się główna cześć uroczystości.
PODZIĘKOWANIA
I ŻYCZENIA
- Święto strażaka, które dziś obchodzimy jest okazją do podziękowań, gratulacji, ale także do refleksji.
Strażak cieszy się wielkim zaufaniem
społecznym pełniąc w nim niezwykle
istotną rolę. To rola służby w trosce
o nas i kolejne pokolenia. To szczególna służba, polegająca na tym, że gdy
tylko rozlega się dźwięk syreny alarmowej zostawiacie wszystkie swoje sprawy
i idziecie pomagać innym ludziom
z narażeniem niejednokrotnie zdrowia
i własnego życia. To dzięki waszej pomocy czujemy się bezpieczni – mówił
wójt Nowej Słupi dziękując strażakom
i życząc, by zawsze cali i zdrowi wracali
z akcji.
MEDALE I ODZNACZENIA
Gminne obchody Dnia Strażaka
były okazją do wręczenia odznaczeń.
Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
jednostka OSP Włochy została odznaczona srebrnym medalem Za Zasługi
dla Pożarnictwa. Dekoracji sztandaru
jednostki dokonał Ireneusz Żak, wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP.
Były także medale i odznaczenia indywidualne. Złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni
Jerzy Roman i Władysław Kłusek,
srebrnym Łukasz Liszka, zaś brązowymi Szymon Roman i Marcin Liszka.
Ponadto jedenastu druhów otrzymało
odznakę wzorowego strażaka.
STATUETKI
I NOWE WOZY GAŚNICZE
Wyjątkową niespodziankę dla
wszystkich strażaków przygotował
wójt gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, który ufundował dla każdej jednostki specjalną statuetkę. Pod rzeźbą
biegnącego, by gasić pożar mężczyzny
umieszczono dedykację „w dowód
uznania za trud pracy i odwagę Strażaków”.

 Uroczystości rozpoczął przemarsz jednostek OSP

Wójt Andrzej Gaąsior podarował każdej jednostce okolicznościową statuetkę 

Uroczystość stała się także okazją
do oficjalnego przekazania kluczyków
do wozów gaśniczych zakupionych do
jednostek OSP Włochy oraz Paprocice.
Do tej pierwszej trafił fabrycznie nowy
lekki wóz Iveco z motopompą warty
ponad 300 tys. zł.
WYSTĄPIENIA GOŚCI
Na koniec zaplanowano wystąpienia zaproszonych gości, wśród
których byli między innymi: posłowie
Krzysztof Lipiec i Andrzej Kryj, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej
Bętkowski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego
Andrzej Pruś, członek zarządu powiatu kieleckiego Bogdan Gierada, radni
powiatowi Danuta Żebrowska, Marek
Partyka oraz radni gminni, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz
zarządu powiatowego i wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wszyscy dziękowali strażakom za
ofiarną służbę i życzyli bezpiecznych
powrotów z akcji oraz wszelkiej pomyślności.

Po uroczystości wszyscy udali się
na wspólny obiad.

AKTUALNE WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ
 Parlamentarzyści złożyli pod figurą św. Floriana
okolicznościowy wieniec

www.nowaslupia.pl
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WYDARZENIA
PIERWSZA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W GMINIE NOWA SŁUPIA
Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior informuje,
że od 1 września 2018 r. w budynku Szkoły Podstawowej
w Jeziorku powstanie pierwsza w Gminie Nowa Słupia placówka
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To wynik
wielomiesięcznych analiz i diagnoz społecznych.

PANI IRENA GĄSIOR WOKALNIE NAJLEPSZA
Koncert finałowy tegorocznych Buskich Spotkań z Folklorem oraz konkurs
kulinarny „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów” odbył się 10 czerwca
2018 r. w kieleckiej „Muszli”. Naszą Gminę muzycznie reprezentowała solistka
Irena Gąsior, która zajęła I. miejsce w kategorii soliści i śpiewacy. Kulinarnie gminę
rozsławiały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Modrzewianki”.

- Jestem przekonany, że nowo powstała placówka otworzy nowe perspektywy rozwoju niepełnosprawnych uczniów, stworzy godne warunki rozwoju
i kształcenia w oparciu o doskonałą bazę lokalową i dydaktyczną – podsumowuje wójt gminy.
Bezpłatna Szkoła Przysposabiająca po szkole podstawowej i gimnazjum
przeznaczona będzie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 24 roku życia. Szkoła działać będzie na prawach
szkół publicznych.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca w Jeziorku

mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Świętego Eugeniusza De Mazenoda;
Jeziorko 123 A; 26-006 Nowa Słupia
Kontakt: tel. 695939319, e-mail: specjalne@stsw.edu.pl
ORGAN PROWADZĄCY:
AKADEMICKA FUNDACJA STAROPOLSKA W KIELCACH

 Pani Irena okazała się bezkonkurencyjna

CHEŁMOWIANKI NAJŁADNIEJSZE
W dniu 3 czerwca 2018 w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbył się XIII
Jarmark Agroturystyczny. Podczas imprezy został przeprowadzony konkurs kulinarny pod nazwą ,,Ziółka i zioła ze świętokrzyskiego sioła” w kategorii Powiat
Kielecki. Do konkursu zgłosiło się 35 podmiotów. Gminę Nowa Słupia reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich „Chełmowianki”, które w konkursie na najładniejsze stoisko KGW otrzymało pierwsze wyróżnienie.

OPIEKA MERYTORYCZNA:
STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH
Klasy od 2- 4 osób.
Wszystkie zajęcia są bezpłatnie
Szkoła zapewnia:
• Indywidualne podejście do każdego ucznia
• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• Bezpłatny dowóz dzieci do Szkoły
• Obiad
Celem nauczania i wychowania młodzieży w Szkole Przysposabiającej do
pracy jest:
• wszechstronne, wieloprofilowe przysposobienie do pracy,
• odkrywanie mocnych stron uczniów,
• odkrywanie predyspozycji i upodobań do wykonywania określonych czynności,
• kształtowanie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych,
• kształtowanie umiejętności, które w przyszłości będą przydatne w dalszej aktywizacji
zawodowej.
W ramach przysposobienia do pracy zajęcia odbywać się będą się w zmodernizowanych, pracowniach technicznych, gdzie największy nacisk kładziony będzie na zajęcia praktyczne i ich użyteczność w codziennym życiu.
Uczniowie będą mieli także szanse sprawdzać swoje umiejętności podczas
zajęć praktycznych zarówno na terenie szkoły tzw. prace użyteczne na rzecz
szkoły jak i poza nią tzw. praktyki przysposabiające do pracy. W każdym roku
szkolnym każda klasa realizuje określony profil i opracowany specjalnie dla
niej program przysposobienia do pracy.
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 Wyróżnione stoisko Chełmowianek

ODNOWILI POMNIK NAUCZYICIELKI LUDOWEJ
Towarzystwo Przyjaciół Nowej
Słupi pragnie podziękować wszystkim
ofiarodawcom, którzy złożyli datek
podczas ostatniej kwesty w dniu 1 listopada 2017 r. na renowację pomnika ludowej nauczycielki Maryi Englichtówny. Szczególne słowa podziękowania
składamy na ręce Państwa Barbary
i Ryszarda Matz oraz Państwa Elżbiety
i Włodzimierza Zaręba. Dzięki zebranym funduszom pomnik z 1918 r.
został odrestaurowany za kwotę 2500
zł. Prace remontowo-renowacyjne wykonał Pan Dariusz Czekaj właściciel
firmy Art.-Impet. Komisyjny odbiór
prac nastąpił w dniu 9 maja 2018 r.
Wykonana renowacja jest kolejną na
cmentarzu, którą przeprowadziło
TPNS. Dzięki pracom renowacyjnym
zapobiegamy dewastacji starych pięknych nagrobków, które stanowią pamięć o latach dawno minionych oraz
są oryginalną i niepowtarzalną częścią
naszego cmentarza.

 Towarzystwo Przyjaciól Nowej Słupi odnowiło
kolejny pomnik

WYDARZENIA
20 LAT GRUPY WSPARCIA „EMERYK”
Zrzesza obecnie około czterdziestu osób. Pomaga mieszkańcom
kilku gmin. Dzięki niej życie wielu ludzi nie zamieniło się w koszmar. Grupa Wsparcia „Emeryk” w Nowej Słupi działa już od 20
lat. W sobotę 7 kwietnia świętowała swój okrągły jubileusz.
W obchodach rocznicowych
wzięło udział kilkadziesiąt osób. Zainaugurowała je msza święta w kościele
w Nowej Słupi, podczas której kapłan
mówił między innymi o sile wiary i modlitwy. - Cieszę się, że przyszliście dziś
do kościoła, że rozpoczęliście jubileusz
od mszy świętej, że to właśnie w Bogu
pokładacie nadzieję i z eucharystii
chcecie czerpać siłę do pokonywania
swoich słabości – mówił do zgromadzonych celebrans.
Po błogosławieństwie uczestnicy obchodów udali się do restauracji
U Jana w Rudkach. Tu zostali przywitani przez pracowników Centrum
Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich,
którzy poprowadzili tę część uroczystości.
W gronie przybyłych gości byli
między innymi: Bogdan Gierada członek zarządu Powiatu Kieleckiego,
Zbigniew Meducki - wiceburmistrz

Łagowa, Andrzej Gąsior - wójta gminy
Nowa Słupia oraz Krzysztof Gajewski wójta Waśniowa. Na uroczystości przybyła także Teresa Tymińska, ordynator
Oddziału Terapii Uzależnienia od
Alkoholu, Świętokrzyskiego Centrum
Psychiatrii w Morawicy, członkowie
Grupy Wsparcia „Emeryk” jej założyciele oraz osoby, które na co dzień
pomagają w jej funkcjonowaniu.

 Danuta Żebrowska-Przewodnicząca GKRPA odebrała szczególne ciepłe słowa podziękowań

Rzecznik grupy Sławomir Świetlik
przypomniał historię powstania grupy,
a następnie wspólnie ze skarbnikiem
Małgorzatą Stolarską podziękowali
wszystkim, którzy wspierają ich, wręczając okolicznościowe statuetki.
Przybyli na jubileusz goście
w krótkich przemówieniach często
wyrażali podziw dla członków grupy.
Bogdan Gierada, członek Zarządu
Powiatu, składając życzenia cytował
Wincentego Witosa, a Zbigniew Meducki, wiceburmistrz Łagowa, dziękował grupie, że pomaga
innym ludziom znaleźć
właściwą drogę i wrócić
do społeczeństwa, przypominając słowa papieża Jana Pawła II.
- Gmina jest
wdzięczna za to co robicie. Na szczególną pochwałę zasługują podjęte ostatnio przez was
inicjatywy, choćby praca
z dziećmi i młodzieżą
czy założenie drużyny
siatkarskiej – wymieniał
wójt Andrzej Gąsior,
który składając życzenia
z okazji jubileuszu wyraził nadzieję, że grupa
będzie świętowała jeszcze wiele rocznic. Danuta Żebrowska, przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania

 Wójt Gminy przekazał Stowarzyszeniu przepiękny pamiatkowy witraż

 Grupa Emeryk dziękowała władzom samorządowym za wsparcie ich działalności

Problemów Alkoholowych cytując
Marka Twaina, życzyła wytrwałości na
kolejne lata oraz dalszego zapału, wiary, miłości i wszystkiego co najlepsze.
Wspólnym prezentem dla grupy od
wójta oraz komisji był okolicznościowy
witraż z wizerunkiem Emeryka i datami 1998-2018.
Po zakończeniu oficjalnej części
wszyscy usiedli przy stołach, by zjeść
kolację. Można też było potańczyć przy
muzyce na żywo.
Uroczystość jubileuszowa stała
się okazją do poznania niezwykłych
ludzi, którym udało się wyjść z nałogu alkoholowego, którzy wspierają się
nawzajem i pomagają innym pokonać uzależnienie. Przy tym są ze sobą
i okazują sobie wsparcie w różnych
sytuacjach. Wyjątkowo wzruszającym
momentem podczas jubileuszu była
chwila, gdy biorący udział w uroczystościach złapali się za ręce, utworzyli
krąg i wspólnie modlili się o zdrowie
dla swojego kolegi walczącego z chorobą nowotworową.
Niemal od początku grupą opiekuje się psychoterapeuta Henryk Kowalczyk. Nie ma on wątpliwości jak ważną
rolę pełni „Emeryk”. Kiedy pytamy
go ile osób mogłoby wrócić do nałogu
gdyby w Nowej Słupi nie było Grupy
Wsparcia, odpowiada krótko. - Wszyscy. Bez wsparcia takiej grupy osoba po
leczeniu odwykowym nie ma szans wytrwać w trzeźwości - stwierdza.

Historia Grupy Wsparcia
„Emeryk”
Grupa powstała w styczniu 1998
roku z inicjatywy Henryka Łosickiego
i ówczesnego przewodniczącego Rady
Gminy Mariana Moconia. Pierwszą
siedzibą grupy była Opatówka. Początki działalności były wyjątkowo trudne.
W małym środowisku wiejskim nie
łatwo było się przyznać do nałogu,
zaś brak wiedzy na temat choroby
sprawiał, że ludzie walczący z uzależnieniem niechętnie brali udział
w spotkaniach. Prawdopodobnie grupa by nie przetrwała, gdyby nie zapał
i wytrwałość Henryka Łosickiego. To
on przez pierwsze lata był jednocześnie
rzecznikiem, skarbnikiem i zaopatrzeniowcem. Od 1999 roku miejscem
spotkań członków grupy jest Ośrodek
Zdrowia w Nowej Słupi. W 2005 roku
rzecznikiem grupy został Marek Adamiec, którego w 2009 roku zastąpił
Sławomir Świetlik, zaś skarbnikiem
została Małgorzata Stolarska. Osoby te
pełnią swoje funkcje do dziś.
Grupa Wsparcia „Emeryk” pomaga osobom uzależnionym w walce
z nałogiem, promuje także zdrowy tryb
życia oraz prowadzi działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.
Organizuje między innymi zajęcia dla
uczniów w czasie ferii oraz wakacji.
Niedawno członkowie grupy założyli
Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek
Emeryk, które prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
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HISTORIA
SIERŻ. KAZIMIERZ CZESŁAW RYBCZYŃSKI „SOKÓŁ” (1909–1943)
Pamięta się o dowódcach, zaś o szeregowych po latach coraz
mniej wiadomo… Warto zatem przypomnieć sierż. Kazimierza
Czesława Rybczyńskiego „Sokoła”. Urodził się 21.03.1909 r.
w Nowej Słupi w rodzinie Stefana i Anny z d. Gajewskiej. Rodzice byli „osadnikami” w Słupi Nowej. Posiadali gospodarstwo
rolne. Dorastał wraz ze swym rodzeństwem: Heleną (1 v. Gajewska), Henrykiem i Marianem oraz dwiema siostrami, które
zmarły w dzieciństwie: Anną i Janiną.
W 1917 r. podjął naukę
w Szkole Powszechnej w Słupi Nowej. Edukację zakończył na klasie
czwartej. Po skończeniu szkoły
pozostał przy rodzicach pomagając w prowadzeniu gospodarstwa.
Pięć lat później, 15.04.1928 r.
podjął praktykę w zakładzie wędliniarskim Franciszka Kostucha
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
„Mistrz przyjął mię na praktykę
pod warunkiem, że muszę praktykować trzy lata i chodzić do
Szkoły Zawodowej Dokształcającej [w Ostrowcu Świętokrzyskim].
Z początkiem roku szkolnego
udałem się do szkoły i po złożeniu
świadectwa zostałem przyjęty na
wstępny kurs. Będąc na I kursie zostałem powołany na komisję poborową dnia 18.06.1930 r., na której
dostałem odroczenie na rok. Będąc na II kursie stawałem ponownie na komisję dnia 24.06.1931 r.
i zostałem uznany za zdolnego do
służby wojskowej i z tego powodu
przerywam szkołę”.
Powszechną służbę wojskową odbył prawdopodobnie w III
batalionie 2 Pułku Piechoty Legionów w Staszowie. Możliwe, że
po okresie służby obowiązkowej,
pozostał w wojsku jako podoficer
nadterminowy. Przed wybuchem
wojny awansował do stopnia plutonowego.
Podczas pobytu w wojsku
otrzymał zgodę na zdawanie egzaminów zawodowych. W Ostrowcu
Świętokrzyskim przed Komisją
Egzaminacyjną Czeladniczą dla
zawodu rzeźniczego i wędliniarskiego, działającą przy Izbie Rzemieślniczej w Kielcach. Egzamin
czeladniczy w zawodzie wędliniarskim złożył 20.01.1932 r.
Zdał go z wynikiem pozytywnym
i otrzymał tytuł czeladnika wędliniarskiego.
Po przejściu do rezerwy powrócił do pracy w wyuczonym
zawodzie. Od 1.10.1935 r. do

30.09.1936 r. pracował ponownie
jako czeladnik wędliniarski w Wędliniarni F. Kostucha w Ostrowcu
Św. Natomiast od 1.11.1936 r. do
1.05.1937 r. zatrudniony był jako
czeladnik w Składzie Wędlin Zofii Gospodarczyk w Sandomierzu
przy ul. Rynek 18. Nie udało się
ustalić, czym trudnił się w ostatnich dwóch latach przed wybuchem II wojny światowej. Prawdopodobnie został zmobilizowany
w sierpniu 1939 r., lecz brak informacji o tym, czy i gdzie walczył
podczas wojny obronnej.
Po klęsce Polski, jesienią 1939
r. zaangażował się w działalność
konspiracyjną. Zaprzysiężony został przez por. Stefana Rychtera
„Brożynę” (późniejszego szefa
sztabu Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej ZWZ–AK „Wachlarz”) w szeregach Służby Zwycięstwu Polski. Plut. K. Rybczyński
„Sokół” zorganizował placówkę
SZP–ZWZ w Słupi Nowej. Przez
dłuższy czas był jej komendantem.
Podczas działań wojennych został
prawdopodobnie awansowany na
sierżanta.
W 1943 r. dołączył do zorganizowanego przez ppor. Jana
Kosińskiego „Inspektora Jacka”
wydzielonego oddziału ochrony
radiostacji Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Po III
obławie na Wykusie 28.10.1943 r.
z oddziału ppor. „Inspektora Jacka” przeżyło kilku żołnierzy: ppor.
Jan Kosiński „Inspektor Jacek”,
ppor. Jan Chłopecki „Młot”, radiotelegrafiści Michał Basa „Mściciel” i Bolesław Matla „Boryna”
oraz Władysław Jerzy Hajdenrajch
„Kruk”, Stanisław Iwan „Paw”,
sierż. Kazimierz Rybczyński „Sokół”, Stanisław Szóstak „Konrad”
i Walenty Ziach „Olek”. Kosiński
wraz z Rybczyńskim i kilkoma
innymi żołnierzami znaleźli się
w rejonie Słupi Nowej, skąd pochodził „Sokół”. Przez pewien
czas trwali w oparciu o lokalną

 Sierż. Kazimierz Rybczyński Sokół (ze zb. Norberta Gajewskiego)

placówkę AK. Organizowali nowy
oddział ochrony radiostacji.

nia”, który zginął 29.06.1944 r.
w Opatowie.

27.11.1943 r. ppor. Jan Kosiński „Inspektor Jacek” i sierż.
Kazimierz Rybczyński „Sokół”
zatrzymali się u znajomych przy
ul. Kolonijki. (obecnie ul. Dr.
Łuszcza) Następnego dnia planowali opuścić Słupię Nową. Rano
28.11.1943 r. miejsce ich pobytu
zostało otoczone przez funkcjonariuszy z Posterunku Żandarmerii
w Bielinach. Obaj konspiratorzy
zginęli podczas próby ucieczki.

22.10.1972 r. w Nowej Słupi
staraniem miejscowego koła ZBoWiD i przy pomocy Wydziału
Gospodarki Komunalnej PPRN
w Kielcach na cmentarzu parafialnym odsłonięty został pomnik
poświęcony sierż. Zbigniewowi
Dusiowi, sierż. Kazimierzowi
Rybczyńskiemu i ppor. Janowi Kosińskiemu.

„Jacek” i „Sokół” pochowani
zostali nocą w mogile powstańców
styczniowych 1863 r. na cmentarzu parafialnym w Słupi Nowej.
Pogrzeb zorganizował kpr. Stefan
Gajewski (szwagier K. Rybczyńskiego) i koledzy. W pierwszych
dniach lipca 1944 r. do tej samej
mogiły zostały złożone zwłoki
sierż. Zbigniewa Dusia „Sierp-

dr Marek Jedynak
Delegatura IPN w Kielcach
Od Redakcji: Autor artykułu
przygotowuje słownik biograficzny żołnierzy z oddziałów partyzanckich AK „Ponurego” i „Nurta”. Za naszym pośrednictwem
poszukuje weteranów i ich rodzin.
Kontakt do dr. Marka Jedynaka:
tel. 41-340-50-57, e-mail marek.
jedynak@ipn.gov.pl
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