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NOWE GODZINY URZĘDOWANIA

Od 7 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe godziny pracy Urzędu Gminy w Nowej Słupi :
 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK  - 7.30-15.00
ŚRODA - 7.30 -17.30

- Powyższe zmiany wynikają z chęci podniesienia standardu świadczonych usług oraz są efektem nieustannej potrzeby doskonalenia 
przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Mamy nadzieję, że w ten sposób Mieszkańcy zyskają większą możliwość załatwiania spraw 
w dogodnym dla nich czasie - mówi wójt gminy Andrzej Gąsior.

X Jubileuszowy 

Relacja na stronie 5
Jarmark Świętokrzyski
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Szanowni Państwo.
Minęło pół roku od chwili objęcia przez mnie urzędu Wójta Gminy Nowa Słupia. Zlecony audyt wykazał 

wiele nieprawidłowości w działaniu urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Dał jednak przejrzysty 
obraz gospodarki finansowej i organizacji pracy. To pociągnęło za sobą wymuszone zmiany w strukturze 
organizacyjnej urzędu gminy. Powstał nowy Referat Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych, który ma 
skuteczniej i w sposób planowy pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, ale także z Budżetu Państwa czy Powiatu. 
Pomimo wielu obaw o tempo rozwoju gminy, pragnę podkreślić, że zmiany idą w kierunku uporządkowania 
zadań inwestycyjnych w gminie Nowa Słupia. Oczekuję tutaj większej współpracy ze strony Rady Gminy. Pragnę 
przy tej okazji podziękować wszystkim, którzy wspierają moje wysiłki na rzecz wypracowania kompromisu  
i zgody, tak aby sprawiedliwie dzielić nasze wspólne dobro społeczne. 

Poniżej przedstawiam Państwu wykaz najważniejszych inwestycji, które w ostatnim czasie udało się 
zrealizować, zaplanować do realizacji w bieżącym roku, a także osiągnąć efekty rzeczowe w następnym latach. 

Andrzej Gąsior
Wójt Gminy Nowa Słupia

1. Remont drogi gminnej Milanowska Wólka (dz. nr ew. 158, 157, 175) na dł. 
850 mb od km 0+000 do km 0+850 (całkowita wartość remontu: 260 717,57 zł).
2. Remont drogi gminnej ul. Łazy w miejscowości Nowa Słupia (dz. nr ew. 
1844) na dł. 330 mb, od km 0+405 do km 0+735 (całkowita wartość remontu:  
84 456,47 zł).
Dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  - 200 000 zł
Termin zakończenia robót budowlanych 31.08.2015.  

Od czerwca trwa naprawa cząstkowa  gminnych dróg asfaltowych w ramach zada-
nia „Naprawa cząstkowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia”. 
Wartość: 80 zł brutto za 1m2.

REMONTY DRÓG

Gmina Nowa Słupia zleciła opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z 
Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz 
opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Świętokrzyska 
ścieżka rowerowa – odcinek Nowa Słupia – Szydłów: rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”.
Termin opracowania dokumentacji - październik 2016.
Gmina udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej  41 917,68 zł na rzecz  
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Wójt Gminy złożył wniosek  o dofinansowanie zadania Remont drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w miejscowości Bartoszowiny na długości 640mb. 
Przewidywany koszt wykonania: 86 054,15 zł przewidywane dofinansowanie  
43 000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

DROGI DOJAZDOWE

Do końca 2015 roku zostaną zrealizowane ponadto zadania inwestycyjne:
• wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Mirocicach,
• wymiana posadzki w Szkole Podstawowej w Starej Słupi,
• wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance.

REMONTY W SZKOŁACH
W ramach partnerstwa z Lokalną Grupą Działania Gmina Nowa Słupia zamierza 
uruchomić działania:
- przeszkolić osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez zatrudnienia, 
- tworzenie nowych punktów przedszkolnych 
- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

DZIAŁANIA NA RYNKU PRACY

Wójt Gminy podpisał umowę na opracowanie projektu techniczno-wykonawczego 
na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Wola Szczy-
giełkowa - Jeziorko na odcinku od miejscowości Jeziorko przez Dębno do granicy 
gminy Nowa Słupia. Koszt dokumentacji 84.870 zł.

CHODNIKI DLA DĘBNA I JEZIORKA

Udzielenie pomocy rzeczowej do wysokości 100 000 zł dla Województwa 
Świętokrzyskiego przez Gminę Nowa Słupią polegającej na opracowaniu studium 
wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskane decyzji 
środowiskowej i wykonaniu programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. 
„Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751” .
Przewidywany termin opracowania koncepcji 2016 rok

BUDOWA OBWODNICY - PÓŁNOC

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeleniów (od żelaznego 
krzyża) na dł. – 350 mb, szer. - 3.00 mb.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Słupia (od drogi 
wojewódzkiej w stronę rzeki) na dł. – 325 mb, szer. - 3.00 mb.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baszowice (Hektary)  
na dł. – 1 100 mb, szer. - 3.00 mb.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocice (Trochowiny)  
na dł. – 255 mb, szer. - 3.00 mb.

Wartość prac ogółem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 609 291,76 zł
50 % dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Termin realizacji wrzesień 2015 roku.

PRZEBUDOWY DRÓG

Budowa parkingu w Rudkach na ukończeniu Modernizacja Domu Strażaka w Starej Słupi
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W maju 2015 r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Sosnówka
Wartość: 1 433 468,88 zł brutto. Długość kanalizacji sanitarnej: 8 460,20 m. 
Dofinansowanie: PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Stopień dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudki Os. Górne
Termin zakończenia: 15.10.2015 r.
Wartość: 840 519,92 zł brutto.  Długość kanalizacji sanitarnej: 3 968 m.
Pożyczka z  Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych.

Trwają prace projektowe na bezodpływowy zbiornik na ścieki przy Szkole 
Podstawowej w Jeleniowie 
Termin zakończenia: 31.08.2015 r.
Wartość: 3 490,00 zł brutto.

Trwają prace przybudowie stacji uzdatniania wody wraz z magistralą wo-
dociągową i remontem ujęć wody w miejscowości Zamkowa Wola
Termin rozpoczęcia: 03.06.2015 r. Termin zakończenia: 31.07.2015 r. 
Wartość: 1 671 061,87 zł brutto
Remont stacji uzdatnia wody, sieć wodociągowa zasilająca w wodę zbiorniki na 
terenie stacji wodociągowej w msc. Zamkowa Wola. 
Pożyczka z  Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości 87 % kosztów kwalifikowanych.

Wójt Gminy podpisał umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na:
• Projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej około 500 metrów wraz z przy-
łączami w miejscowości Trzcianka „Kapkaz” wraz z uzyskaniem wszystkich niezbęd-
nych uzgodnień i pozwolenia na budowę.
• Projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej około 700 metrów wraz z przy-
łączami w miejscowości Nowa Słupia od ul. Kieleckiej w stronę obwodnicy  wraz  
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę-wartość 
brutto- 14.120,40zł. Termin realizacji do końca 2015 r.

Droga i sieć wodno-kanalizacyjna dla ulicy Ogrodowej w Nowej Słupi
Wójt Gminy podpisał umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawcze-
go na budowę: drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Nowej Słupi na długości około 
260mb wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną wraz z przyłączami w w/w ulicy 
i oświetleniem ulicznym. Koszt dokumentacji – 45,000 zł.

KANALIZACJA I WODOCIĄGI

Parking dla klientów targowiska w Rudkach.
Trwają prace przy przebudowie placu parkingowego w Rudkach przy ul. 22 Lipca.
Termin rozpoczęcia: 12.06.2015r.
Wartość: 58 000,00 zł brutto
Nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodnik i schody z kostki betonowej.

Zakończyły się roboty budowlane polegające na poprawieniu estetyki  
i dociepleniu ścian budynków Urzędu Gminy przy ul. Rynek 15  
i ul. Świętokrzyskiej 18.
Termin rozpoczęcia:06.05.2015 r.
Termin zakończenia: 31.05.2015 r.
Wartość: 22 755 zł brutto

Zakończono modernizację budynku Domu Strażaka w Starej Słupi.
Termin rozpoczęcia: 31.03.2015 r.
Termin zakończenia: 30.06.2015 r.
Wartość: 26 998,50 zł brutto
Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana posadzek, położenie płytek, 
remont pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania (łazienka), 
wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

POZOSTAŁE INWESTYCJE

W dniu 29 kwietnia 2015r. złożono trzy fiszki projektowe do wstępnej bazy projek-
tów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020:
• Rewitalizacja miejscowości Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonal-
ności przestrzeni publicznej – część I (rozbudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Świętokrzyskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa parkingu na działce 
nr ew. 1380/1).
• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców w msc. Rudki oraz msc. 
Serwis (kompleksowe uzbrojenie terenów w tym wyposażenie w media oraz upo-
rządkowanie i przygotowanie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej – drogi 
dojazdowe, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, Internet).
• Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stara Słupia, Pokrzywianka, Cząstków 
(I etap) budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z 
oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (II etap) 
oraz wymiana wodociągu żeliwnego od stacji uzdatniania wody w Woli Zamkowej 
gmina Łagów do Wólki Milanowskiej w gminie Nowa Słupia (III etap).

NOWY OKRES FINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSIEJ

W momencie ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie-
go konkursów na w.w zadania Gmina Nowa Słupia będzie składać wnioski aplika-
cyjne.

Gmina Nowa Słupia przygotowuje się również do złożenia fiszek projek-
towych na zadania:
• Rewitalizacja miejscowości Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalno-
ści przestrzeni publicznej – część II – w partnerstwie z ROT  (Budowa Parku Dzie-
dzictwa Ziemi Świętokrzyskiej)
•  Rewitalizacja miejscowości Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonal-
ności przestrzeni publicznej – część III (rozbudowa Parku Dziedzictwa Ziemi Świę-
tokrzyskiej o mobilny teatr 3D)
• Budowa zbiornika retencyjnego z powierzchniowym ujęciem wody oraz infra-
strukturą turystyczną w msc. Baszowice (poprzez ZGGŚ w Bodzentynie)

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Gmina 
Nowa Słupia planuje złożyć następujące projekty:
• Budowa świetlic środowiskowych oraz remont istniejących budynków na potrze-
by społeczności lokalnych w gmine Nowa Słupia (budowa świetlicy środowisko-
wej wraz z garażem w miejscowości Dębno - budowa budynku na dz. nr ew. 282 
oraz rozbudowa istniejącego budynku OSP pod potrzeby świetlicy środowiskowej 
wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Włochy, Gm. Nowa Słupia - na działce  
o nr ew. 306)
• Rozbudowa i modernizacja placu targowego pn. „Gminny Plac Targowy” wraz 
z parkingiem w msc. Rudki (utwardzenie terenu na działkach o nr ew. 645/88; 
645/69; 645/89; 646 (parking), wykonanie ogrodzenia, utworzenie miejsc do 
sprzedaży bezpośredniej (stragany), utworzenie komunikacji wewnętrznej (alejki), 
budowa budynku sanitariatów, utworzenie parkingu na działce o pow. 15 552 m2, 
nr ew. 646)

NOWY OKRES FINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSIEJ

Zapraszamy na stronę internetową
www.nowaslupia.pl

Kamera on-line (widok Rynku)
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W dniach 22-26 maja delegacja z gminy Nowa 
Słupia na czele z wójtem Andrzejem Gąsiorem 
przebywała na Węgrzech. Była to wizyta 
w  ramach współpracy partnerskiej między 
gminą Nowa Słupia a  miastem Csengele, 
która została zapoczątkowana w  2006 roku 
i  z  inicjatywy wójta Andrzeja Gąsiora będzie 
kontynuowana.

Wizyta partnerska na Węgrzech

Delegacja z Nowej Słupi w składzie: wójt - Andrzej Gąsior, 
radny - Rafał Piasecki, sołtys Rudek - Grzegorz Marczew-
ski, pracownik Starostwa Powiatowego w  Kielcach - Wioletta 
Krzyżanowska oraz pracownicy Urzędu Gminy - Magdalena 
Kwiecień i Tomasz Kuchniak miała zaszczyt uczestniczyć w ob-
chodach Dni Csengele. Reprezentacja gminy została  przyjęta  
w partnerskim mieście niezwykle serdecznie i pomimo bariery 
językowej spotkania przebiegały w  miłej i  przyjaznej atmosfe-
rze.

Nowy burmistrz Csengele - Sandor Kormanyos wyraził chęć 
kontynuowania współpracy z gminą Nowa Słupia oraz zapew-
nił, że dołoży wszelkich starań, by przebiegała bez zakłóceń. 
Takie samo zapewnienie padło z ust włodarza Nowej Słupi - An-
drzeja Gąsiora, który podkreślił jednocześnie, że narody polski 
i  węgierski łączy więź historyczna oraz duchowa. Podczas wi-
zyty w Csengele niejednokrotnie podkreślał on, jak ważna jest 
współpraca między tymi narodami. W związku z wichurami jakie 
nawiedziły Csengele i okolice delegacja z Nowej Słupi wyraziła 
również ubolewanie z powodu strat jakie poniosło miasto i jego 
mieszkańcy.

23 maja o  godz. 9.45 doszło do oficjalnego podpisania 
umowy o  kontynuowaniu współpracy między gminą Nowa 

Wójt Andrzej Gasior złożył wiązankę 
pod pomnikiem bohaterów I i II wojny światowej

Została podpisana  nowa umowa partnerska z węgierskim miastem Csaengele

Słupia i  miastem Csengele. Na uroczystościach tych oprócz 
burmistrza Sandora Kormanyosa obecni byli jego zastępca 
- Zoltan Csokasi, przedstawiciele rady miasta, a  także były 
burmistrz Santa Ferenc z małżonką oraz włodarze sąsiadujących 
z Csengele miejscowości.

Podpisaniu umowy partnerskiej towarzyszyły występy arty-
styczne lokalnych grup tanecznych, zespołów ludowych oraz or-
kiestry dętej. W godzinach popołudniowych delegacja z Nowej 
Słupi uczestniczyła w  zawodach motorowych, które stanowiły 
część programu artystycznego, przygotowanego na obchody 
Dni Csengele.

24 maja o  godz. 8.30 w  Święto Zesłania Ducha Świętego 
w kościele pod wezwaniem Świętego Emeryka przedstawiciele 
polskiej delegacji wraz z  węgierskimi partnerami uczestniczyli 
w uroczystej Eucharystii, podczas której jedno z czytań wygłosił 
radny gminy Nowa Słupia - Rafał Piasecki. Po Mszy świętej dele-
gacje złożyły kwiaty pod pomnikiem żołnierzy poległych pod-
czas II wojny światowej, a następnie reprezentanci z Nowej Słupi 
udali się do skansenu w Opusztaszer, gdzie mieli okazję poznać 
historię ziemi węgierskiej.

26. maja delegacja udała się do Budapesztu, aby w  XX-tej 
dzielnicy stolicy Węgier - Pesterzsebet rozmawiać o  kontynu-
owaniu partnerskiej współpracy, zapoczątkowanej przed laty 
przez Andrasa Berenyi. O godz. 9 spotkała się z zastępcą bur-
mistrza - Eszter  Kovacs, która w  imieniu nieobecnego Akosa 
Szabadosa wyraziła chęć współpracy z Nową Słupią. Jednocze-
śnie wraz ze współpracownikami oprowadziła polską delegację 
po urzędzie, przedstawiając równolegle historię Pesterzsebet 
oraz specyfikę pracy na stanowisku burmistrza.

Podsumowaniem wizyty na Węgrzech było spotkanie z by-
łym wicekonsulem Węgier w Warszawie - Imre Molnarem, który 
oprowadził delegację z  Nowej Słupi po węgierskim Parlamen-
cie oraz rozmawiał o  kierunkach i  płaszczyznach współpracy 
polsko-węgierskiej. Podczas rozmowy zarówno Imre Molnar jak 
i wójt gminy Nowa Słupia - Andrzej Gąsior największy nacisk kła-
dli na współpracę polegającą na umacnianiu więzi duchowych 
łączących oba narody, które najbardziej widoczne są na Świę-
tym Krzyżu, będącym kolebką polsko-węgierskiej przyjaźni.

Są już efekty nowej umowy o  współpracy z  miastem 
Csengele. Dwanaścioro dzieci z najlepszymi wynikami w na-
uce ze szkół z terenu gminy Nowa Słupia wyjedzie w lipcu na 
odpoczynek na Węgry.
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Niedzielne uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Świętą o 11.30, której przewod-
niczył ojciec superior Zygfryd Wiecha, 
przełożony Klasztoru Ojców Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Homilię wygłosił ojciec 
Dariusz Malajka, zaś o oprawę muzycz-
ną zadbał chór z Zagnańska oraz orkiestra 
dęta ze Strawczyna.

W uroczystej Eucharystii wzięli czynny 
udział przedstawiciele lokalnego folkloru 
z terenu gminy Nowa Słupia oraz Bieliny – 
Wioletta Krzyżanowska z KGW „Chełmo-
wianki”, Małgorzata Wróblewska z KGW 

„Modrzewianki” oraz Emilia Chlewicka 
z zespołu „Bielinianki”.

X Jarmark Świętokrzyski uświetnili 
swą obecnością goście z wielu gmin po-
wiatu kieleckiego między innymi starosta 
kielecki - Michał Godowski, wicestarosta 
- Zenon Janus, wójtowie gminy Bieliny - 
Sławomir Kopacz oraz gminy Nowa Słu-
pia - Andrzej Gąsior. 

Na uroczystości przybyli również przed-
stawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Piotr 
Żołądek, radni powiatowi - Danuta Żebrow-
ska, Bogdan Gierada oraz Marek Partyka.

Po uroczystej Eucharystii zebrani go-
ście, przedstawiciele władz lokalnych oraz 
licznie zgromadzeni  pielgrzymi udali się 
na błonia świętokrzyskie, gdzie odbywała 
się część artystyczna przygotowana przez 
Wojewódzki Dom Kultury w  Kielcach, 
Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach oraz 
Centrum Kultury w Bielinach.

Na dwóch scenach jednocześnie od-
bywały się występy zespołów ludowych 
z  terenu powiatu kieleckiego oraz grup 
tanecznych, wokalistów i  artystów kaba-
retowych. Patronat medialny nad X Jar-
markiem Świętokrzyskim objęło Radio 
Kielce oraz TVP Kielce. Na świętokrzyskiej 
imprezie każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie, atrakcji bowiem nie brakowało. Były 
pokazy walk rycerskich, wyrabianie garn-
ków glinianych, korowód w strojach śre-
dniowiecznych oraz prezentacja dawnych 
zwyczajów wsi kieleckiej na przykładzie 
targów końskich. To właśnie dzięki tak 
licznym atrakcjom, o które zadbali organi-
zatorzy imprezy, Święty Krzyż odwiedziło 
mnóstwo pielgrzymów i mimo chłodnej, 
i wietrznej aury, atmosfera była gorąca.

Tuż obok sceny na błoniach stanęły 
liczne stragany ze świętokrzyskimi potra-
wami regionalnymi oraz rękodziełem lu-
dowym z różnych stron pięknej, kieleckiej 
ziemi.

Gminę Nowa Słupia na Jarmarku re-
prezentowały zespoły: Chełmowianki, 
Modrzewianki i Świętokrzyskie Diabliki.

X Jubileuszowy Jarmark Świętokrzyski

Jarmark rozpoczęła uroczysta msza świąta

Publiczności bardzo podobał sie występ zespołu Chełmowianki
Na świetokrzyskiej scenie nie zabrakło również 
zespołu śpiewaczego Modrzewianki

Przy stoiskach regionalnych zgromadziły się tłumy turystów

17 maja na Świętym Krzyżu odbył się X Jarmark Świętokrzyski 
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach przy 
współpracy z gminą Nowa Słupia oraz Bieliny.
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Już po raz siódmy  odbyły się w Kielcach 
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej  
i Agroturystyki Agrotravel. Jak co roku nie zabrakło 
stoiska gminy Nowa Słupia.

Gmina Nowa Słupia promowała się na 

Targach Agrotravel w Kielcach

Głównym organizatorem imprezy była Regionalna Organi-
zacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Współorga-
nizatorami było pięć województw Polski Wschodniej, promu-
jących szlak Green Velo – szlak rowerowy łączący najciekawsze 
miejsca wschodniej Polski, liczący około 2000 km. Największą 
atrakcją na stoisku były wyczyny i pokazy mistrza dwóch kółek – 
Krystiana Herby, rekordzisty Guinnessa i  zdobywcy najwięk-
szego drapacza chmur na świecie. 

Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Gmina Nowa Słupia prezentowała 
swoje największe atrakcje turystyczne na stoisku Szlaku Przygo-
dy. Szlak Przygody to ogromne założenie turystyczne, w skład 
jego wchodzą najciekawsze miejsca dużej części Województwa 
Świętokrzyskiego.  Podział stanowiska związany był z poszcze-
gólnymi Krainami na Szlaku Przygody. Nowa Słupia znajduje się 
w Krainie Sacrum i Profanum.

Na stoisku obecne były osoby, które na co dzień współpra-
cują  z Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi.  
Rzymianin i  Barbarzyńcy, przyciągali uwagę odwiedzających 
targi. Gościem specjalnym stoiska promocyjnego był Wójt Gmi-
ny Nowa Słupia Andrzej Gąsior. 

Tuż obok znajdowało się główne stoisko Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, na 
którym można było poznać obecną ofertę wielu atrakcji tury-
stycznych naszego regionu. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się kapsuła 5D, w  której prezentowany był film promujący  
szlak rowerowy.

W trakcie trzech dni targów można było zapoznać się z wie-
loma atrakcjami turystycznymi, uczestniczyć w konkursach, zo-
baczyć piękne prezentacje, jednym słowem - zapoznać się z po-
tencjałem turystyki wiejskiej wielu regionów w kraju i za granicą.

Stoisko odwiedzili min: Wiceminister Sportu i Turystyki To-
masz Jędrzejczak, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Ra-
fał Szmytke, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Jacek Kowalczyk i Dyrektor ROT 
WŚ Małgorzata Wilk – Grzywna.

Turystów odwiedzających stoisko interesowała oferta 
Centrum Kulturowo-Archeologicznego

Stosiko gminy Nowa Słupia  
jak co roku zostało świetnie wyeksponowane

15 czerwca dla państwa Krystyny i Kazimierza 
Staszkowskich oraz Jana Ziewca był wyjątkowym 
dniem, a to za sprawą wyróżnienia jakie odebrali 
z rąk ppłk. Mirosława Smerdzyńskiego.

Medale za zasługi dla obronności kraju

O  godz. 11.00 w  Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w  Nowej Słupi Wojskowy 
Komendant Uzupełnień z  Kielc wręczył 
wyróżnionym osobom medale za zasłu-
gi dla obronności kraju, nadane decyzją 
Ministra Obrony Narodowej – Tomasza 
Siemoniaka.

Krystyna i  Kazimierz Staszkowscy 
z  miejscowości Jeziorko otrzymali srebr-
ny medal w  uznaniu zasług położonych 
w dziedzinie rozwoju i umacniania obron-
ności Rzeczpospolitej Polskiej poprzez 
przygotowanie i  wychowanie trzech sy-
nów: Mirosława, Szymona i Marcina, któ-

rzy godnie i z wielkim 
oddaniem sprawo-
wali służbę wojsko-
wą. Również Jan 
Ziewiec z  Cząstkowa 
został uhonorowany srebrnym medalem 
za zasługi dla umacniania obronności 
kraju poprzez posłanie w szeregi polskiej 
armii swoich trzech synów: Pawła, Piotra 
i  Aleksandra. Oprócz medali wyróżnione 
osoby otrzymały pamiątkowe listy gratu-
lacyjne, kwiaty oraz moc serdecznych ży-
czeń ze strony zarówno ppłk. Smerdzyń-
skiego jak i obecnego na uroczystościach 

wójta gminy Nowa Słupia – Andrzeja 
Gąsiora.

Podkreślali oni niejednokrotnie jak 
ważną dla kształtowania osobowości 
młodego człowieka jest służba wojskowa 
oraz, że należy doceniać rodziny, które 
posyłają swoich synów w  szeregi armii, 
aby tym samym uczyć ich patriotyzmu 
i postaw prospołecznych.

Rodzice żołnierzy z dumą odebrali medale państwowe
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W dniu 14 czerwca 2015 roku w kościele 
w Dębnie przeżywaliśmy piękną i podniosłą 
uroczystość jubileuszu 65-lecia pożycia 
małżeńskiego Państwa Stefanii i Antoniego 
Saramak z Jeziorka.

Państwo Saramak z Jeziorka obchodzili  

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego

Państwo Stefania i Antoni Saramakowie

Podczas mszy świętej proboszcz tutejszej parafii ks. Marian 
Jakubowski przypomniał jak wzniosłym uczuciem jest miłość 
do drugiego człowieka. - To wielki dar od Boga, który powinniśmy 
każdego dnia pielęgnować, aby w  nas wzrastał z  jeszcze większą 
siłą. Gratuluję Państwu Saramak, że przez te wszystkie lata, gdzie 
oprócz słonecznych dni, zdarzały się zapewne i te chwile trudne jak 
w  każdym małżeństwie, małżonkowie wytrwali w  poszanowaniu 
i zgodzie – podsumował. 

Na koniec uroczystości do życzeń ks. proboszcza przyłączył 
się Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, który wraz z  za-
stępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Danutą Żebrowską 

przekazali Państwu Saramak oprócz wiązanki kwiatów, prezent 
oraz okolicznościowy grawerton, aby przypominał te piękne 
chwile jeszcze przez długi czas ich wspólnego pożycia. – Życzę 
Państwu przede wszystkim zdrowia, radości z każdego przeżywa-
nego dnia oraz opieki Przenajświętszej Maryi Panny. Niech Was da-
lej prowadzi ścieżką prawdy i życzliwości – dodał na koniec Wójt. 

Rodzinna fotografia z Jubilatami Wójt Gminy Andrzej Gąsior gratuluje wspaniałego Jubileuszu

Z inicjatywy Koła Wędkarskiego z Rudek oraz wsparciu Wójta 
Gminy Nowa Słupia- Andrzeja Gąsiora 30 maja odbyły się 
zawody wędkarskie na zbiorniku wodnym na Serwisie. Zawody 
zostały zorganizowane z myślą o dzieciach, które 1 czerwca 
obchodzą swoje święto.

Wędkowali na Serwisie

Inicjatywa tego typu imprez powstała 
przed wieloma laty i cieszy się dużym za-
interesowaniem zarówno ze strony dzieci 
jak i  osób dorosłych, dlatego jest nadal 
kontynuowana – powiedział prezes Koła- 
Henryk Maj.

W  tegorocznych zawodach wzięło 
udział 37 dzieci, 9 opiekunów, wójt gmi-
ny Nowa Słupia - Andrzej Gąsior, sołtys 
Rudek - Grzegorz Marczewski oraz radny 
Łukasz Nowak. Dużym zainteresowaniem 
wędkowanie cieszyło się wśród dziewcząt, 
których nad zbiornikiem w  Serwisie było 
aż 16, wiele z nich zostało nagrodzonych.

Uczestnicy zawodów rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych do lat 10, 

13 i  16. Wśród najmłodszych dzieci zwy-
ciężyła Weronika Kozieł, drugie miejsce 
przypadło Krystianowi Krawczykowi, 
a na trzecim uplasowała się Wiktoria No-
wak. Z  kolei w  kategorii wiekowej do 13 
lat pierwszy był Bartosz Skrzyniarz, dru-
ga Julia Kozieł, a trzecia Roksana Łyżwa. 
W  trzeciej, najstarszej grupie zwycięzcą 
został Jakub Maciąg, tuż za nim uplaso-
wał się Arkadiusz Cisak, a trzecie miejsce 
przypadło Krzysztofowi Koniarskiemu. 
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe pu-
chary, sprzęt sportowy a pozostali uczest-
nicy słodycze oraz poczęstunek ufundo-
wany przez sponsorów imprezy.

Sponsorzy: Alex PPUH, Auto Lech, 
IWBUD, Zakład stolarski „Jodła”, Au-
to-Car, firma Efekt, Piekarnia „Oleńka”, 
Piekarnia „Złoty Kłos”, Urząd Gminy, 
Sklep wędkarski „Fuks” z  Kielc, Sklep 
spożywczy Wiesławy Zieja, Małgorza-
ta i  Robert Baradziej, Jarosław Dzik, 
Michał Warchalewski, Sebastian Ba-
radziej, Grażyna Wojtachnia, Łukasz 
Nowak, Grzegorz Marczewski, Andrzej 
Gąsior, Lucyna Jaros. Organizatorzy oraz 
uczestnicy zawodów serdecznie dziękują 
sponsorom i  wszystkim, którzy pomogli 
przy organizacji imprezy.

Najmłodsi również otrzymali pucharyod Wójta Gminy
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Weekend 12-14 czerwca w gminie Nowa Słupia 
upłynął pod hasłem rozrywki dla całej rodziny. Na 
terenie Centrum Kulturowo- Archeologicznego 
odbywał się II Międzynarodowy Steelowy 
Sabat Motocyklowy, który zgromadził około  
400 miłośników motorów z różnych stron 
Polski i Europy. Zlot otworzyli wójt Gminy Nowa 
Słupia Andrzej Gąsior wraz Przewodniczącym 
Rady Gminy Sylwestrem Kozłowskim.

Sabat Motocyklowy w Nowej Słupi

12. czerwca o  godz. 19.00 uczestnicy zlotu zebrali się 
u podnóża Łysej Góry, by wspólnie z mieszkańcami gminy Nowa 
Słupi bawić się w rockowych klimatach, przy muzyce zespołów 
Harmfool, Orchidea oraz Sedes i  Defekt Muzgó. Do późnych 
godzin wieczornych trwała zabawa, a  rockowe i  punkowe 
przeboje niosły się echem po całej nowosłupskiej ziemi.

13. czerwca organizatorzy zlotu zadbali o to, by całe rodziny 
miło spędziły czas na terenie Centrum Kulturowo - Archeologicz-
nego, w tym celu od wczesnych godzin porannych aż do same-
go wieczoru zarówno na dzieci jak i dorosłych czekało mnóstwo 
atrakcji. Oprócz prezentacji i pokazów dawnych rzemiosł  można 
było spędzić czas na placu zabaw, a także posłuchać dobrej roc-
kowej muzyki w wykonaniu takich gwiazd jak zespół Sleepwal-
ker, Samokhin Band z Ukrainy oraz zespołu Obershlesien.

W  godzinach popołudniowych uczestnicy zlotu motocy-
klowego udali się na przejażdżkę  drogami gminnymi, by lepiej  
zapoznać  się z  atrakcjami turystycznymi Nowej Słupi i  okolic, 
a  także zaprezentować swoje motocykle w pełnej krasie. Para-
da cieszyła się dużym zainteresowaniem, a przebiegała trasami 
„Małej Pętli Świętokrzyskiej” i wzięło w niej udział 200 motocykli.

W  ciągu niespełna dwóch dni Nowa Słupia stała się stolicą 
miłośników motocykli oraz fanów muzyki rockowej, o  czym 
świadczy liczba uczestników sabatu oraz atmosfera całej impre-
zy. Duży wkład w organizację zlotu miał Urząd Gminy w Nowej 
Słupi, a także Urząd Marszałkowski w Kielcach. 

Na zlocie gościli Jacek Kowalczyk – Prezes Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, 
Grzegorz Gałuszka – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Marek 
Juszczyk – właściciel stacji diagnostycznej z  Nowej Słupi, 
radni gminy Jadwiga Kot, Ewa Pastuszyńska, Robert Klefas, 
Ryszard Karpiński oraz  Jan Czaja.  

Zlot otworzył Andrzej Gąsior - Wójt Gminy Nowa Słupia

Na Sabacie pojawiło się 400 motocyklistów

Od lewej Jacek Kowalczyk - Prezes ROT, 
Grzegorz Gałuszka – radny Sejmiku Województwa Wojewódzkiego 
oraz Sylwester Kozłowski - Przewodniczacy RG Nowa Słupia

Zlotowi motocyklistów towarzyszyły liczne koncerty

Jedenastu sołtysów z gminy Nowa Słupia 
uczestniczyło w corocznym Zjedzie Sołtysów 
w Wąchocku

Gminę na Zjeździe reprezentowali: wójt gminy Andrzej 
Gąsior oraz sołtysi - Józef Gołębski, Kazimierz Pawlik, Krystyna 
Sielicka, Urszula Kozłowska, Bogusław Dziółko, Józef Świetlik, 
Stanisław Marzec, Grzegorz Marczewski, Szymon Roman, Jan 
Czaja oraz Paweł Sadrak.  Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął marszałek województwa Adam Jarubas.

 Kapituła konkursu Sołtys Roku 2014 organizowanego 
przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej przyznała wy-
różnienia sołtysom: Jadwidze Kot – Nowa Słupia, Jan Czaja –
Serwis oraz Szymon Roman – Włochy. Wójt Andrzej Gąsior po-
gratulował wyróżnionym i życzył wszystkim sołtysom sukcesów 
w pracy samorządowej. 

Zjazd sołtysów
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21. czerwca w Baszowicach odbył się festyn 
rodzinny pod hasłem „Zdrowa rodzina – 
trzeźwa rodzina” zorganizowany przez Wójta 
Gminy oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych we współpracy  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudkach.

Wesoło i rodzinnie w Baszowicach

Każdy uczeń biorący udział w konkursie plastycznym  
otrzymał od wójta Andrzeja Gąsiora cenną nagrodę rzeczową

Festyn rozpoczął się o godz. 9.00 na orliku w Rudkach roz-
grywkami w piłce nożnej o Puchar Wójta, nad przebiegiem któ-
rych czuwał Robert Klefas. W ostatecznej rozgrywce zwycięzcą 
turnieju została drużyna z Serwisa, drugie miejsce zajęli piłkarze 
z Huciska, a trzecie zawodnicy z Rudek.

W  imieniu zwycięskiej drużyny puchar odebrał Kacper 
Wiecha, natomiast trofeum za drugą lokatę powędrowało na 
ręce sołtysa Huciska, z kolei nagrodę dla ekipy z Rudek odebrał 
radny Łukasz Nowak.

Zwycięski team z Serwisa oprócz pucharu otrzymał kosz ze 
słodyczami ufundowany przez Małgorzatę Stanioch - dyrekto-
ra Powiatowego Urzędu Pracy oraz fundusze na zakup sprzętu 
sportowego od Jana Rybki właściciela „Restauracji u Jana”.

Rozgrywki sportowe nie były jedyną atrakcją jaka czekała na 
uczestników festynu w Baszowicach. Organizatorzy zadbali o to, 
aby każde pokolenie znalazło coś dla siebie, by w miłej i rodzin-
nej atmosferze spędzić niedzielne popołudnie.

Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe działające 
na terenie gminy: KGW Chełmowianki, KGW Modrzewianki, 
KGW Mirocice, Wesołe Kumoszki oraz Świętokrzyskie Diabliki 
pod kierownictwem Izabeli Pańtak, które zatańczyły suitę 
lubelską. W  części artystycznej  dużym zainteresowaniem 
cieszyły się  występy młodych wykonawców: Weroniki Kiciak, 
Marty Żelazowskiej, Oliwii Ozgi oraz tancerzy z  formacji 
CNT. Wielkimi brawami nagrodzono również młodych aktorów 
z  Amatorskiego Teatru „Święty Spokój”, działającego przy GOK 
w Rudkach, którzy przygotowali dwa zabawne przedstawienia.

Równocześnie z występami artystycznymi odbywał się kon-
kurs kulinarny „Grochem o  kuchnię”, w  którym jury w  składzie 
Małgorzata Stanioch, Alina Cieśla i  Ewa Pastuszyńska oce-
niało osiem potraw. w których motywem przewodnim był groch 
i jego pochodne. W konkursie wzięli udział: KGW Chełmowianki, 
KGW Modrzewianki, KGW Mirocice, KGW Baszowice oraz sołec-
twa Cząstków, Nowa Słupia, Serwis i Baszowice. Przewodniczą-
ca jury - Małgorzata Stanioch podkreśliła, że wybór był bardzo 
trudny, gdyż startujące w konkursie podmioty wykazały się dużą 
inwencją twórczą, przygotowując różnorodne potrawy z  gro-
chu. Obok tradycyjnych grochówek można było posmakować 
takich specjałów jak: pyzy z  grochem, pierogi z  soczewicą czy 
sałatka z kolorowej fasoli.

Festyn w  Baszowicach był także okazją do nagrodzenia 
uczniów biorących udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne 
wakacje” organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Konkurs ten był skierowany do 
uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Nowa Słupia. Wszystkie 
nadesłane prace zostały nagrodzone drobnymi upominkami 
w  postaci sprzętu sportowego, zabawek i  gier edukacyjnych. 
Nagrody wręczyli wójt Andrzej Gąsior oraz przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Danuta Żebrowska.

Występ  najmłodszych aktorów Amatorskiego  Teatru Święty Spokój

Występ zespołu Modrzewianki

Zwycięski zespół z Serwisa od Pana Jana Rybki dostał nagrodę specjalną

Występ zespołu Świetokrzyskie Diabliki
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18 czerwca 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rudkach odbył się I Przegląd  „Tańca i Piosenki 
Dziecięcej. Impreza została zorganizowana dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających 
do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych 
działających przy szkołach podstawowych.

Rudki: I Przegląd 

Tańca i Piosenki Dziecięcej z Uśmiechem

Celem przeglądu było: popularyzacja piosenki dziecięcej, 
prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków, kształ-
towanie wrażliwości artystycznej i  kulturalnej, promocja pracy 
i  osiągnięć przedszkoli w  dziedzinie muzyki, integracja środo-
wisk przedszkolnych.

Organizatorami przeglądu byli: Publiczne Przedszkole 
w  Rudkach, Niepubliczne Przedszkole „Z  Uśmiechem” w  Rud-
kach, GOK w Rudkach. 

W  imprezie udział wzięło 140 przedszkolaków z  następu-
jących placówek: Szkoła Podstawowa w  Jeleniowie - Oddział 
„0”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w  Jeleniowie, Niepu-
bliczny Punkt Przedszkolny w  Mirocicach, Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny w  Pokrzywiance, Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w  Pokrzywiance - Oddział „0”, Niepubliczne Przedszkole  
„Z  Uśmiechem” z  Nowej Słupi, Zespół Szkół w  Rudkach - kl. 

„0”, Publiczne i  Niepubliczne Przedszkole „Z  Uśmiechem”  
w Rudkach. 

Dziękujemy także wszystkim sponsorom, którzy wsparli 
nasze przedsięwzięcie m.in.: Fundacji Na Rzecz Wspierania 
Rodziny oraz Dzieci i  Młodzieży ‚ „Fundacji Z  Usmiechem”, 
Andrzejowi Gąsiorowi – Wójtowi Gminy Nowa Słupia, Łuka-
szowi Nowakowi – Radnemu Gminy Nowa Słupia, Grzegorzo-
wi Marczewskiemu - Sołtysowi  Rudek, Gabrieli i  Michałowi 
Warchalewskim, Edycie Paluch – właścicielce „Salonu Urody” 
w Nowej Słupi, Jarosławowi Binkowskiemu – właścicielowi fir-
my „Mister”, Grażynie Wojtachnia – Radnej Gminy Nowa Słupia, 
Joannie i Krzysztofowi Szal – właścicielom sklepu w Rudkach, 
Zbigniewowi Fideckiemu – właścicielowi sklepu „Delikatesy” 
w  Rudkach, Arturowi Gąsiorowi – właścicielowi firmy „Efekt” 
oraz Ewie Trepka.

Dla najmłodszych nie zabrakło dyplomów i upominków

Przedszkolaki dały  wspaniały artystyczny show
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Henryk Trepka z Nowej Słupi jest zafascynowany swoją 
miejscowością, Świętym Krzyżem,  ziemią świętokrzyską. 

Ziemia Świętokrzyska moja miłość

To człowiek wielu zainteresowań, każ-
dą wolną chwilę poświęca swojej małej 
ojczyźnie. Zbiera pamiątki, widokówki, 
zdjęcia, prowadzi dziennik pogody, do-
kumentuje najważniejsze wydarzenia, 
jest inicjatorem upamiętnienia znanych 
postaci, miejsc.

- Od ponad czterdziestu lat moją ży-
ciową pasją jest spisywanie historii na 
kartach kronik Nowej Słupi i  Świętego 
Krzyża – mówi skromnie. – Pragnę ocalić 
od zapomnienia to, co czas zabiera nam 
bezpowrotnie. Cieszę się, że wydobyłem 
na światło dzienne wiele faktów skaza-
nych na zapomnienie.

Pasje Henryka Trepki zachwycają 
wielu przyjezdnych, znamienitych gości, 
którzy są pełni podziwu dla jego zainte-
resowań. Nikomu nie odmawia pomo-
cy, wsparcia. Z  jego zbiorów korzystała 
Barbara Wachowicz, która pisała książkę 
o  krainie Stefana Żeromskiego. Przyjeż-
dżał tu znany kielecki dziennikarz i autor 
reportaży Zbigniew Nosal, gdy przygoto-
wywał pracę o Świętym Krzyżu. Pojawiają 
się naukowcy, duchowni, studenci, którzy 
piszą o Górach Świętokrzyskich. 

Czterdzieści tomów
Henryk Trepka prowadzi do swego ga-

binetu na piętrze domu, który stoi u pod-
nóża Świętego Krzyża. Pokazuje kolejne 
tomy fotografii, wycinków prasowych, 
dokumentów, materiałów wydobytych 
z  różnych książek historycznych. – Przy-
gotowywałem już czterdzieści tomów – 
podkreśla z dumą. - Opublikowałem po-
nad sto artykułów prasowych, wydałem 
kilka publikacji regionalnych.

W 1995 r. wspólnie z krajoznawcą Ry-
szardem Garusem opracował „Przewod-
nik turystyczny po gminie Nowa Słupia”, 
który był już poszerzany i  wielokrotnie 

wznawiany. W 2010 r. wydał „Ziemię Świę-
tego Krzyża”. Opracował historię kościoła 
św. Wawrzyńca i  św. Michała w  Nowej 
Słupi. Ciągle planuje kolejne publikacje 
i wznowienia wydanych wcześniej prac.     

Na ścianach wiszą obrazy, zdjęcia, 
symbole ziemi świętokrzyskiej. Jest re-
plika relikwiarza Drzewa Krzyża Święte-
go, jest obraz przedstawiający koronację 
Świętego Emeryka, węgierskiego księcia, 
który wedle legendy miał podarować 
klasztorowi relikwie. Jest rycina klasztoru 
z 1477 r., jedna z pierwszych. Są też zdję-
cia z okresu międzywojennego.  - To moje 
życie, moja miłość – mówi. 

Album dla biskupa
Szczególne miejsce w jego zbiorach sta-

nowią stare fotografie, widokówki. - Są dla 
mnie cząstką historii, którą pozostawili nam 
przodkowie świętokrzyskiej ziemi, pradzia-
dowie, dziadkowie - mówi. Kontynuuje to, 
co oni rozpoczęli. Wykonuje zdjęcia w róż-
nych sytuacjach i  miejscach, rozmiłowany 
jest w krajobrazie świętokrzyskim.

Uczestniczył w wielu uroczystościach 
religijnych. – Widzę, jak starzy ludzie, 
zziębnięci, przemoczeni wspinają się ka-
mienną drogą na Święty Krzyż – opowia-
da. – Chcą przeżyć dzień na skupieniu, 
modlitwie w  kamiennych murach świą-
tyni, uciec od choroby, ukoić ból po nie-
szczęściu, tragedii.    

Sfotografował wszystkie Drogi Krzy-
żowe od 2007 r., kiedy została zrekon-
struowana ta trasa. Biskup sandomierski 
Andrzej Dzięga otrzymał od niego album 
ze zdjęciami, gdy z  krzyżem na plecach 
wspinał się do sanktuarium. Siedem razy 
prowadził Drogę Krzyżową. Prezent Hen-
ryka Trepki sprawił biskupowi szczególną 
przyjemność.   

Krzyż Zasługi z Węgier
Od 2000 r. Henryk Trepka jest po-

średnikiem kontaktów między gminą 
Nową Słupia i   Węgrami. Wszystko doku-
mentuje, zbiera zdjęcia, notatki, artykuły 
prasowe, listy, podziękowania, dyplomy. 
Prowadzi grupy Węgrów Drogą Królew-
ską na Święty Krzyż. Wszyscy chętnie zo-
stawiają swój ślad w  jego albumach. Ma 
wpisy wielu osób: członków Parlamentu 
Węgierskiego, burmistrzów Budapesztu, 

byłego radcy kulturalnego Imre Molnara, 
ambasadora węgierskiego w  Polsce Ro-
berta Kissa.  

   Dzięki niemu udało się upamiętnić 
wiele miejsc na Świętym Krzyżu. Powstał 
Ołtarz Węgierski w 2006 r., odsłonięto po-
piersie św. Emeryka w  2007 r. Inicjatywy 
Henryka Trepki sprawiły, że gmina Nowa 
Słupia nawiązała partnerskie kontakty 
z XX Dzielnicą Budapesztu, z miejscowo-
ścią Csengele. 

W  dowód uznania Henryk Trepka 
otrzymał Węgierski Srebrny Krzyż Zasługi. 
Odznaczenie wręczył mu przewodniczą-
cy Zgromadzenia Narodowego Węgier 
Laszlo Kover i  ambasador Ivan Gyurcsik 
podczas uroczystości, która odbyła się 
w Ambasadzie Węgier w Warszawie.

Henryk Trepka nie ukrywał wzrusze-
nia podczas uroczystości w  ambasadzie. 
Podczas rozmowy ze znamienitymi go-
śćmi mówił, że jego praca wynika z pasji. 
Zawsze interesował się  historią, dziedzic-
twem Węgier, jego córka Olga ukończyła 
w Budapeszcie hungarystykę.    

W  gabinecie pana Henryka jest wie-
le pamiątek z  elementami węgierskimi. 
Przyjaciołom znad Dunaju podarował fi-
gurki Kamiennego Pielgrzyma, niektóre 
z  nich są nawet w  Parlamencie Węgier-
skim.

 Na straży pamięci   
Był inicjatorem odsłonięcia tablicy 

kardynała Stefana Wyszyńskiego upa-
miętniającej jego pobyt na Świętym 
Krzyżu w 1957 r. Z tej okazji przygotował 
wystawę fotograficzną, która przypomi-
nała pielgrzymkę sprzed pięćdziesięciu 
lat. Doprowadził do tego, że w nowosłup-
skim kościele powstała tablica ku czci bi-
skupa Franciszka Jopa, który pochodził ze 
Starej Słupi. 

Marzy, by nowym ulicom nadać imio-
na i  nazwiska znanych postaci, których 
biografia i  twórczość łączy się z  ziemią 
świętokrzyską, biskupa Franciszka Jopa, 
księdza profesora Włodzimierza Sedlaka. 
Zaproponował Radzie Gminy, by droga 
od „Opatówki” do Centrum Kulturowo-Ar-
cheologicznego przyjęła nazwę Wąwozu 
Benedyktyńskiego. Chce, by centralne 
miejsce w  Nowej Słupi było Rynkiem 
Świętego Emeryka.   
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HISTORIA

Feliks Konderko 

Partyzant z pasją ftografowania
15 maja br. w Dworze Świętokrzyskim w Milanowskiej Wólce miała miejsce 
premiera filmu dokumentalnego „Fotografista” opisującego postać Feliksa 
Konderko ps. „Jerzy” - żołnierza i fotografa  Zgrupowań Partyzanckich AK 
„Ponury” i I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK „Nurta”. Projekcji 
filmu towarzyszyła wystawa fotogramów – wojennych zdjęć z okolic 
Nowej Słupi: Milanowskiej Wólki, Trzcianki, Świętego Krzyża czy pobliskich 
Grzegorzowic. 

Inicjatorem wystawy zdjęć i pomysło-
dawcą filmu był Mariusz Baran-Barański 
z Gdańska, dla którego Felkis Konderko 
był wujem.  Jak sam podkreśla, nie wy-
obrażał sobie innego i  lepszego miejsca 
na premierę filmu niż w  Milanowskiej 
Wólce, gdzie Konderko ukrywał się w cza-
sie okupacji. 

Na wspólne zaproszenie wójta gminy 
Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora oraz Ma-
riusza Baran-Barańskiego odpowiedziało 
wielu miłośników historii wśród, których 
pojawili się: samorządowcy, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele historii, przedstawicie-
le Stowarzyszeń Kombatanckich, potom-
kowie partyzanckich rodzin. Nie zabra-
kło również osób współtworzących film 
w osobie reżysera oraz  aktorów filmu. 

Swoje wystąpienia mieli dr Marek 
Jedynak z  Instytutu Pamięci Narodowej 
w Kielcach oraz Szczepan Mróz - Prezes 
Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich 
Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury-
Nurt. 

Wystawa w Rudkach
Od 18 maja przez dwa tygodnie wy-

stawę fotogramów można było oglądać 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach. 

Krótka migawka z  życia Feliksa 
Konderko.   „Jerzy” strzelał nie tylko 
z karabinu. 

Po kapitulacji twierdzy Modlin,  
28 września 1939 roku, sierżant Feliks 
Konderko powrócił w  rodzinne strony 
i  działał  w  Skarżysku w  konspiracyjnej 
organizacji „Orzeł Biały”. Po fali aresz-
towań Konderko zdołał uciec i  ukrywał 
się u  rodziny Majchrów  w  Milanowskiej 
Wólce pod przybranym nazwiskiem 
Wacław Pawełkiewicz wykonując za-
wód fotografisty. Otworzył nawet punkt 
fotograficzny, aby przez kolejne 3 lata 
prowadzić działalność wywiadowczą. 
Tworzył w  rejonie Nowej Słupi pierwsze 
grupy bojowe. W 1943 roku Feliks Konderko  
wstępuje do Zgrupowania Nr 3 ppor. 
„Mariańskiego” nowo utworzonych 
Zgrupowań Partyzanckich AK „Po-
nury”. Tutaj rozwija swoje pasje fo-
tografowania, dokumentuje tysiąca-
mi zdjęć zwykłe partyzanckie życie.  
Aż nadchodzi 28 października 1943 roku, 
gdzie 400 – osobowy oddział „Ponurego” 
na tzw. Wykusie  zostaje otoczony przez  
4 tysiące żołnierzy Wermachtu i SS. Łącz-
nie ginie 38 partyzantów Armii Krajowej. 
Większość oddziału zdołała się przebić 

przez pierścień obławy i  stworzyć na 
nowo ramię zbrojne AK. Feliks Konderko 
„Jerzy” nadal  uczestniczył w  większości 
akcji Zgrupowań Ponury-Nurt. 

Losy powojenne nie oszczędziły Felik-
sa Konderko, 2 sierpnia 1945 roku został 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeń-
stwa w Skarżysku – Kamiennej za działal-
ność w organizacji „NIE” i Delegaturze Sił 
Zbrojnych. Spędziwszy 2 lata w więzieniu 
w  Kielcach zostaje uwolniony na mocy 
amnestii. W 1947 roku wyjeżdża do Gdań-
ska gdzie pracuje w Zakładzie Remonto-
wym Energetyki. 

Epilog
Mariusz Baran – Barański przedstawia 

Feliksa Konderko jako człowieka prawe-
go, skromnego, o którym powojenna Oj-
czyzna zapomniała. Jako członek Armii 
Krajowej ciągle musiał skrywać swoją wo-
jenną prawdziwą tożsamość. Odznaczo-
ny orderem Kawalera Krzyża Walecznych 
i Krzyża Armii Krajowej umiera 1969 roku, 
by spocząć w  Skarżysku –Kamiennej,  
na  jego ukochanej ziemi, „u  boku”  po-
ległych żołnierzy Zgrupowań Ponurego 
– Nurta.  

 Inicjatorem wystawy zdjęć i pomysłodawcą filmu był Mariusz Baran-Barański z Gdańska

Na wystawie znalazły sie bardzo cenne fotogramy wojenne 
ze zdjęciami Feliksa Konderko Na premierę filmu przybyło wielu miłosników historii


