
I Bliżyński Rajd Rowerowy

W dniu 24 lipca 2010 roku odbył się „I Bliżyński Rajd Rowerowy” 
zorganizowany przez Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów. Ponad  
30. zawodników zmagało się z trudami 40-to kilometrowej trasy.

Czytaj na str. 14

1Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

Sierpień 2010 r. Rok II, Nr 15

SIErpIEŃ 2010

W numerze m.in.:

Egzemplarz bezpłatny

ISSN 2080-1327

*  powiatowa edycja „Dni Województwa” w Bliżynie,
*  prawie milion złotych na przedszkola,
*  gminne inwestycje coraz bardziej widoczne,
*  byliśmy na „Pikniku Kawaleryjskim”,
*  międzynarodowy plener malarski,
*  udany rok wydawniczy w naszej gminie,
*  ważny komunikat w sprawie modernizacji ewidencji gruntów,
*  czeka nas Powszechny Spis Rolny,
*  „Konno w siną dal” – nabór się kończy,
*  gminna Liga Piłki Nożnej zakończyła rundę wiosenną –

oraz inne, aktualne wydarzenia z życia gminy.

Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

Są pieniądze na edukację przedszkolną
-To dosłownie informacje sprzed kilku dni. Gmina nasza otrzyma 

ponad 930.000 złotych na edukację przedszkolną na terenach wiej-
skich – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

Szczegóły na str. 4

Sukces „Sorbina” w Busku

Sukcesem zakończył się występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” 
w trakcie tegorocznej, 34. już edycji Międzynarodowych Buskich 
Spotkań z Folklorem. W kategorii zespołów pieśni i tańca zespół 
zajął drugie miejsce, a dodać trzeba, że pierwszego miejsca jury nie 
przyznało.

Czytaj na str. 5

„Sorbin tańczy, śpiewa i gotuje,  
a przy tym się integruje” 

Pod tym tytułem od maja do października 2010 r., w Sorbinie 
realizowany jest projekt, w którym bierze udział 40 uczestników. Są 
to mieszkańcy gminy Bliżyn, w szczególności Sorbina, Zbrojowa i 
Nowek, którzy biorą aktywny udział w życiu społecznym i podejmują 
wiele działań w lokalnym środowisku.

Czytaj na str. 2

V edycja Pucharu Polski w MTB
Gmina Bliżyn w dniu 25 lipca gościła uczestników Mazovia 

MTB Marathon. Meta i start znajdowały się w Skarżysku Kamiennej, 
ale znaczna część tras rowerowych biegła na terenie naszej gmi-
ny. Zresztą naszych elementów było więcej. Marek Sorbian, prezes 
Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów, w kategorii M5 na dystan-
sie Giga (100 km) zajął wysokie, trzecie miejsce z czasem 4:48:24 
ustępując tylko Czesławowi Mączyńskiemu (4:29:16) i Andrzejowi 
Witkowskiemu (4:36:22). To jeszcze nie wszystkie nasze „elementy”. 
W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz 
zespół „Sobótka”, a część tras zabezpieczali nasi strażacy.

Czytaj na str. 15
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„Sorbin tańczy, śpiewa i gotuje, a przy 
tym się integruje” 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie re-
alizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 
„Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Projekt trwa od maja 2010 r. do października 2010 r., bierze 
w nim udział 40. uczestników. Są to mieszkańcy gminy Bliżyn, w 
szczególności Sorbina, Zbrojowa i Nowek, którzy biorą aktywny 
udział w życiu społecznym i podejmują wiele działań w lokalnym 
środowisku. Wsparciem w ramach projektu objęte są również oso-
by zainteresowane działalnością społeczną na rzecz naszej „Małej 

Ojczyzny”. 
W ramach projektu zrealizowano już następujące działania:
- w maju zorganizowane zostało ognisko integracyjne dla 

uczestników projektu, zmierzające do wspólnego zintegrowania na-
szej społeczności lokalnej. 

- w czerwcu w Szkole Podstawowej w Sorbinie odbyły się warsz-
taty kulinarne w celu zapoznania się z tradycyjnymi potrawami na-

szej dawnej lokalnej 
kuchni. Uczestnicy 
rozwinęli swoje 
umiejętności doty-
czące przygotowa-
nia potraw z kapusty, 
ziemniaków czy pro-
duktów zbożowych. 
Nie zabrakło również 
tradycyjnych wypie-
ków.

Warsztaty kuli-
narne to nie tylko poznanie dawnych, tradycyjnych potraw i przygo-
towanie ich. To także zaangażowanie i satysfakcja z ich wykonania, 
bowiem po każdych zajęciach odbywała się degustacja. To również 
radość ze wspólnie spędzonego czasu i integracja uczestników zajęć.

Prezentacje nabytych podczas warsztatów umiejętności kulinar-
nych poznamy w czasie dożynek parafialnych w Sorbinie.

- w czerwcu odbyła się również 3 - dniowa wycieczka integra-
cyjna w Pieniny. Uczestnicy wycieczki poznali walory turystycz-
no-krajoznawcze regionu Beskidu Sądeckiego, zwiedzili Szczawnicę, 
Krościenko n/Dunajcem i Zalew Czorsztyński. Zdobyli Trzy Korony 

i Sokolicę. W czasie wy-
cieczki zapoznali się z 
kulturą i sztuką ludo-
wą innych regionów. 
Odwiedzili Muzeum 
Pienińskie w Szczawnicy 
i Izbę Regionalną w 
Krościenku. Nie zapo-
mniano również o ogni-
sku integracyjnym z pie-
czeniem kiełbasek.

Działania realizowa-
ne w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki są już na półmetku. W najbliższym 
czasie - 15 sierpnia czekają nas Dożynki parafialne, na które serdecz-
nie wszystkich zapraszamy.

Projekt, który realizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad 
Kuźniczką w Sorbinie współfinansowany jest przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator:
Halina Fidor
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„Dni Województwa Świętokrzyskiego”  
w Bliżynie!

Tegoroczna powiatowa edycja „Dni Województwa” organizowana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego odbę-
dzie się w dniu 4 września w godzinach od 16.00 do 21.00 na placu 
przed „Zameczkiem” w Bliżynie. –Chętnie przyjęliśmy organizację tej 
imprezy u nas, gdyż to kolejna okazja do promocji Bliżyna, naszych 
twórców, zespołów. Być może połączymy ją z uroczystym otwarciem 
placu zabaw – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

Robert Siwiec z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego zaś dodaje: -Rok temu imprezy były w miastach 
powiatowych. Teraz chcemy to odmienić. Wybraliśmy w powiecie 
skarżyskim Gminę Bliżyn, gdyż wiele się u was dzieje, organizujecie 
fajne imprezy, głośne na całe województwo.

Urząd Marszałkowski zapewnia całą logistykę tj. scenę, nagłośnie-
nie, wykonawców. Gmina będzie miała jednak możliwość pokazania 
swego dorobku. Będzie mogła zaprezentować swych twórców czy 
też postawić stoisko promocyjne. Planowany jest również specjalny 
„Koncert Życzeń”, występy zespołów muzycznych, solistów walczących 
o tegoroczny tytuł „Scyzoryków”. Na koniec przewidziana jest zabawa.

Wielkie zakończenie „Dni Województwa” odbędzie się 2 paź-
dziernika na Kadzielni w Kielcach, a wystąpią wówczas m.in. zespół 
„Kombi” i „Kabaret Skeczów Męczących”.

Jacenty Kita

Proboszcz i wójt zapraszają na 
pielgrzymkę rowerową

Jubileuszowa Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę odbędzie 
się w dniach 11-15 sierpnia br. z udziałem ks. proboszcza parafii 
św. Ludwika w Bliżynie, ks. Stanisława Wlazło oraz wójta gminy 
Mariusza Walachni.

Podziękujmy Bogu za 600 lat Bliżyna!
Informacje organizacyjne:

- Msza św. 11 sierpnia o godzinie 8.00 w kościele św. Ludwika w 
Bliżynie,

- osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką doro-
słych,

- każdy biorący udział w pielgrzymce musi posiadać sprawny rower,
- wyżywienie we własnym zakresie,
- nocleg we własnych namiotach,
- dzienny limit około 80 kilometrów,
- udział we Mszy św. na Jasnej Górze w dniu 13 sierpnia o godzinie 

20.00,
- powrót do Bliżyna 15-go sierpnia około godziny 12.00,
- koszt udziału w pielgrzymce 50,00 zł (ubezpieczenie, transport ba-

gaży),
Dodatkowe informacje i zapisy pod nr telefonu 41 25 41 536,  

698 948 946.

I MISTRZOSTWA GMINY 
BLIŻYN 

W TENISIE ZIEMNYM 
KOBIET I MĘŻCZYZN

7 VIII sobota – godz. 830 – kort przy Orliku 
– spotkanie organizacyjne, losowanie i pierwsze 

mecze eliminacyjne. 
Zapisy do piątku 6 VIII u boiskowych na Orliku. (uprawnieni do 

gry kobiety i mężczyźni powyżej 16 roku życia)
O godz. 900 – pierwszy mecz.

WAKACYJNY TURNIEJ 
W KOSZYKÓWKĘ 

MĘŻCZYZN
7 VIII sobota godz. 1530 – boisko Orlik – spo-

tkanie organizacyjne – losowanie i eliminacje.  
Zapisy do piątku 6 VIII u boiskowych na 

Orliku (uprawnieni do gry mężczyźni pow. 16 roku życia).
O godz. 1600 – pierwszy mecz.

WAKACYJNY TURNIEJ 
W SIATKÓWKĘ 

KOBIET I MĘŻCZYZN
14 VIII sobota godz. 1530 – boisko Orlik – 

spotkanie organizacyjne, losowanie. 
Zapisy do piątku 13 VIII u boiskowych na 

Orliku. (uprawnieni do gry kobiety i mężczyźni pow. 16 roku życia). 
O godz. 1600 – pierwszy mecz

FINAŁY: SIATKÓWKA I KOSZYKÓWKA 28 sierpnia
TENIS 29 sierpnia

Zaprasza:
ULKS „CZARNI” BLIŻYN

Pamiętamy o wiktorii grunwaldzkiej
15 lipca 2010 r. przedstawiciele samorządu Gminy Bliżyn uczcili 

600.lecie bitwy pod Grunwaldem. 
W samo południe złożono kwiaty pod nowo odsłoniętym pomni-

kiem Władysława Jagiełły na skwerku koło urzędu gminy. Kwiaty zło-
żyli Barbara Stachera - sekretarz Gminy Bliżyn, Jerzy Rams - zastęp-
ca przewodniczącego rady gminy oraz Tomasz Pela - przewodniczący 
komisji do spraw infrastruktury komunalnej, rolnictwa i ochrony 
środowiska.

(jaki)

Pieniądze na książki
Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie informuje, że II termin skła-

dania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup pod-
ręczników dla uczniów: klas I, II i III Szkoły Podstawowej i klasy II 
Gimnazjum upływa z dniem 3 września.

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły.
Informacja dotyczy uczniów rozpoczynających naukę szkolną w 

roku szkolnym 2010/2011. 
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Dl A nA Jm łoDSz ych

Wakacje z biblioteką
Biblioteka Publiczna w Bliżynie w okresie wakacyjnym zapra-

sza we wtorki i czwartki o godzinie 10.00 na zajęcia pod hasłem 
„Biblioteka, czyli sposób na wakacje”.

Oferta jest adresowana do dzieci, które spędzają wakacje w domu. 
Zajęcia mają na celu pobudzenie wyobraźni i fantazji dziecka oraz 
uświadomienie roli książki w życiu człowieka.

Zajęcia obejmują konkursy i zajęcia plastyczne, konkursy pięk-
nego czytania baśni, bajek i bajeczek, tworzenie wydzieranek z kolo-
rowych kartek, tworzenie bajkowych postaci z plasteliny, rysowanie 
spotkania z bajek, zabawy manualne i wiele innych ciekawych form 
spędzania wolnego czasu.

I Zjazd na Wyspie Liderów 
27 czerwca 2010 r. w Modliszewicach odbył się I Zjazd Lokalnych 

Grup Działania na Wyspie Liderów. Dotarli przedstawiciele kilku 
grup działania. Nie zawiodła pogoda jak również liczba osób zwiedza-
jących stoiska. Nie zabrakło na nim również naszych przedstawicieli 
m.in. swe umiejętności wokalne prezentował Wacław Pejas.

(jaki)

Place zabaw dla najmłodszych
Staraniem władz samorządowych Bliżyna jeszcze w tym 

roku w większości miejscowości powstaną place i mini place za-
baw dla najmłodszych.

W zasadzie gotowe są już place zabaw w Bliżynie zlokalizo-
wane przy Przedszkolu Samorządowym oraz przy „Zameczku”. 
Trwają przy nich ostatnie, kosmetyczne już prace wykończe-
niowe. Zostały one wybudowane w ramach I etapu rewitali-
zacji Bliżyna ze środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
Każdy z nich kosztował około 130.000 złotych, z czego 60% to 
pieniądze unijne.

Również najmłodsi w innych miejscowościach będą mieli 
już za kilka miesięcy miejsce do dobrej i bezpiecznej zabawy. 
W ramach programu „Leader” wybudowane zostaną place za-
baw w Płaczkowie i Ubyszowie. Z kolei z programu „Radosna 
Szkoła” powstaną place przy szkołach w Sorbinie i Mroczkowie, 
a w kolejnych ośmiu miejscowościach wybudowane zostaną 
mini place zabaw z altaną i boiskami do siatkówki.

(jaki)

Będzie przedszkole - pozyskaliśmy milion zł
W gminie Bliżyn począwszy od roku szkolnego 2010/2011 będzie 
realizowany 2-letni projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, mający na celu utworzenie przedszkola 
z dwoma 20. osobowymi oddziałami w Bliżynie oraz jednym  
20. osobowym w Mroczkowie. 

Całkowita wartość projektu zatytułowanego „Zmniejszenie nie-
równości w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” opie-
wa na kwotę 1.007.720,00 zł, z czego kwota dofinansowania to aż 
939.320,00 zł.

Oferta ta jest skierowana do dzieci pomiędzy 3 a 5 rokiem życia. 
Oddziały w Bliżynie będą czynne przez 10 godzin od 630 

do 1630, a w Mroczkowie przez 5 godzin, od 800 do 1300. Jeden oddział 
w Bliżynie będzie otwarty również w czasie wakacji.

Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie będą otrzymywać co-
dziennie bezpłatny, ciepły posiłek dostarczany przez firmę cateringo-
wą. Co tydzień każda z grup będzie miała możliwość uczestnictwa w 
godzinnych zajęciach z języka angielskiego oraz rytmiki.

Dodatkowo, przez cały czas trwania projektu, dla przedszkola-
ków, organizowane będą wycieczki poza obszar gminy.
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SukcES w BuSku

Sukces „Sorbina” w Busku
Z drugim miejscem w kategorii zespoły pieśni i tańca (pierw-

szego miejsca jury nie przyznało) powrócił nasz zespół „Sorbin” 
z 34. Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem. Przez 
dwa dni, 5 i 6 czerwca, park zdrojowy rozbrzmiewał śpiewem i 
tańcem 64. zespołów z całego województwa świętokrzyskiego.

Koncert laureatów odbył się w dniu 17-18 lipca podczas Dni 
Buska 2010. Wówczas też wręczone zostały nagrody dla zwy-
cięzców.

Do finału jury, któremu przewodniczył Jerzy Szczyrba, za-
kwalifikowało 6. wokalistów, 10 kapel oraz 10 zespołów pieśni 
i tańca.

II miejsce ZPiT „Sorbin” to kolejny znaczący sukces na-
szych artystów. Zespół pracuje pod kierunkiem Dariusza 
Figarskiego, a kierownikiem zespołu jest Halina Fidor.

Buskie Spotkania z Folklorem to konkurs adresowany do 
amatorskich zespołów kultywujących w śpiewie, tańcu i mu-
zyce najpiękniejsze tradycje ludowe regionu świętokrzyskiego. 

Prezentacje konkursowe oceniają etnochoreolodzy i etnomuzy-
kolodzy, dla których kryterium oceny – oprócz walorów arty-
stycznych – są autentyzm i wierność etnograficzna.

Kapele, zespoły śpiewacze  i soliści pretendują do nagród 
zainicjowanych przez Rozgłośnię Polskiego Radia w Kielcach 
– Nagrody im. Piotra Gana legendarnego radiowca, wielkie-
go propagatora folkloru kieleckiego i Nagrody im. Haliny 
Szelestowej, słynnej śpiewaczki ludowej z Dębskiej Woli.

Buskie Spotkania z Folklorem organizowane są już od 36.
 lat. Wymiernym osiągnięciem tej imprezy jest stały roz-

wój zainteresowania folklorem w społecznościach „małych oj-
czyzn”. Konkurs przyczynia się do aktywizowania środowiska 
wykonawców folkloru i kontynuacji działalności artystycznej 
wielu zespołów folklorystycznych, popularyzuje tradycje ludo-
we wśród kolejnych pokoleń odbiorców, stwarza warunki do 
autoprezentacji setkom artystów - amatorów naszego regionu. 
Buskie Spotkania z Folklorem wpływają na promocję najlep-
szych zespołów w mediach, głównie Rozgłośni Radia Kielce.

Od 1999 roku do udziału w imprezie zapraszane są również 
zespoły z regionów europejskich współpracujących z regionem 
świętokrzyskim.

Jacenty Kita
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PIk nIk k AwAlERyJSk I

„Piknik kawaleryjski” w Bliżynie
Dzięki Stanisławowi 

Paszkielowi Bliżyn w 
dniu 25 lipca stał się miej-
scem dorocznych obcho-
dów Święta Kieleckiego 
Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii im. 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich. 
Zostały one połączo-
ne z rocznicą bitwy pod 
Janowem. Bitwa stoczo-
na została 25 lipca 1920 
roku. Rok później data ta 
stała się Świętem Pułku. 

Obchody rozpoczę-
ła Msza św. odprawiona 
w intencji Pułku w ko-
ściółku Świętej Zofii w 
Bliżynie z udziałem pocz-
tu sztandarowego szwa-
dronu, jego członków, 

ich najbliższych. Obecny był również mieszkający w Ubyszowie Jan 
Zieliński, który w 1939 roku służył w wileńskim 85 Pułku Piechoty. 

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości miałem okazję porozma-

wiać z Panem Janem. Mimo 97 lat nadal tryska energią i ma doskonałą 
pamięć. Przed wojną miał zaszczyt służyć w Nowej Wilejsce, gdzie sta-
cjonował również 13 Pułk Ułanów (pokazał nam zdjęcie z 1938 roku, z 
okresu służby wojskowej w tej miejscowości na Litwie). 

W Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej znajduje się do-
skonały jak na warunki II wojny światowej polski karabin przeciw-
pancerny Ur. Obok są zdjęcia wykonane przez pana Jana – jednego z 
nielicznych polskich żołnierzy w 1939 roku przeszkolonego do obsługi 
karabinu Ur. 

Po Mszy św. w bliżyńskim „Zameczku” można było obejrzeć oko-
licznościową wystawę związaną z tradycjami Pułku, liczne fotografie, 
broń z lat I i II wojny światowej, ułańskie lance, siodła, mundur ułań-
ski, sygnałówki, strzemiona i munsztuki. 

Szef kieleckiego szwadronu Mariusz Kowalski opowiedział histo-
rię pułku, jego tradycje, przybliżył szlak bojowy. Mówił o szkoleniu 
kawalerzystów, wyposażeniu ułanów, ich codziennym życiu w kosza-
rach. 

W trakcie pikniku można było skorzystać z możliwości konnej 

Godni spadkobiercy
Spadkobiercą tradycji 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Polsce 

jest Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich.

Prawo zostało nadane Aktem w sierpniu 2005 roku na XVI 
Zjeździe Kawalerzystów II RP w Grudziądzu przez Zarząd 
Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii z Londynu. Na XIX Zjeździe 
Kawalerzystów II RP w 2007 roku zostało nadane również prawo 
do wskrzeszania i kultywowania tradycji 1 Szwadronu Tatarskiego 
wchodzącego w skład 13 Pułku Ułanów Wileńskich, przez Radę 
Centralną Związku Tatarów Rzeczypospolitej.

***
Żurawiejki1 

(fragment)
Zawsze dzielny i bojowy,
To trzynasty pułk różowy.
 Chociaż otok ma różowy,
 To jest jednak pułk bojowy. 
Otok jego jest różowy,
Dawniej był to pułk bojowy.
 A trzynasty, choć różowy,
 Jednak w boju jest morowy. 
A trzynasty, ten różowy,
Wielka granda, lecz bojowy.
1 -Żurawiejka – krótki, najczęściej dwuwierszowy, żartobliwy kuplet 

układany dla poszczególnych pułków kawalerii, oceniający w sposób żar-
tobliwy jego historię.

przejażdżki, a po-
kaz umiejętności 
kawaleryjskich dał 
Stanisław Paszkiel.

Przypomnijmy, 
że impreza o tym 
charakterze miała 
się odbyć 10 kwiet-
nia podczas uro-
czystości z okazji 
70. rocznicy bitwy 
stoczonej w dniu  
1. kwietnia 1940  r. 

pod Rosochami (koło Rogowego Słupa) między Wydzielonym 
Oddziałem Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” a Niemcami. Uroczystość nie odbyła się z 

powodu tragedii smoleńskiej, o której informacja dotarła do uczestni-
ków obchodów z samego rana.

Jacenty Kita
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Oczekiwana droga w budowie w 
Kucębowie...

Zaczynają się spełniać marzenia mieszkańców Kucębowa związa-
ne z budową nowej nawierzchni asfaltowej na drodze przebiegającej 
przez tą miejscowość. Po wielu latach starań mieszkańcy Kucębowa 
w gminie Bliżyn doczekali się remontu drogi. To dzięki dobrej współ-

pracy władz powiatu skarżyskiego i gminy Bliżyn, które wiosną bie-
żącego roku podpisały porozumienie o współfinansowaniu zadania. 

Obecnie po niespełna trzech miesiącach od podpisania porozu-
mienia droga jest już modernizowana. Jak informuje Artur Berus, 

Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego odpowiedzialny za drogi 
powiatowe - w ramach zadania wykonane zostanie obustronne od-
wodnienie drogi wraz z re-
montem wjazdów na pose-
sje. Ponadto remont obejmie 
kompleksową modernizację 
jezdni wraz z nową podbu-
dową i nową nawierzchnią 
bitumiczną. Wartość zada-
nia, które sfinansują po po-
łowie samorządy powiatu 
skarżyskiego i gminy Bliżyn 
wynosi 290 tys. zł.

... i Jastrzębi
Natomiast w Jastrzębi 

kosztem 175 000 zł położo-
na zostanie nowa nakładka 
asfaltowa.

(jaki)

Ruszyła budowa kanalizacji
Firma „WODKAN” z Mniowa, jako lider konsorcjum, które wygra-

ło przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie i I etapu 
kanalizacji gminy przystąpiła do pracy. O ile przy oczyszczalni trwają 
dopiero prace przygotowawcze, np. budowa przyłącza energetycznego, 
o tyle w przypadku sieci kanalizacyjnej prace są bardziej widoczne.

W tej chwili trwają prace ziemne przy ul. Podleśnej. W związku z 
tym do godz. 16.00 występują utrudnienia w ruchu.

Poza oczyszczalnią w I etapie roboty budowlane obejmować będą 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i 
Wołów polegające na wykonaniu w szczególności kanałów grawitacyj-
nych o długości 7965 mb, rurociągów tłocznych ciśnieniowych – 690 
mb, przepompowni ścieków P-1, P-2, P-18 i lokalnej PD oraz przyka-
nalików – 3100 mb i przyłączy kanalizacyjnych w ilości 193 sztuki na 
odcinku 693 m.

Ten etap kanalizacji i oczyszczalnia będzie kosztować 10.357.622,57 
zł. Termin zakończenia prac to grudzień 2012 roku.

(jaki)

Rozpoczął się remont krajówki
Od zgrzytu, o czym pisało „Echo Dnia”, rozpoczął się remont dro-

gi krajowej nr 42 od Błaszkowa do Górek. Otóż najpierw na drodze zo-
stały świeżo namalowane poziome oznakowania jezdni, po czym trzy 
dni później na drogę wkroczył ciężki sprzęt i rozpoczął frezowanie 
nierówności na jezdni niszcząc tym samym namalowane pasy.

Faktem jest jednak, że zmodernizowane zostanie ponad 7,7 km tej 
ważniej i ruchliwej drogi.

W chwili obecnej maszyny frezują drogę w okolicach Odrowąża. 
Efektem końcowym ma być poszerzenie drogi, położenie kilku warstw 
asfaltu, wybudowanie 10.000 m2. nowych chodników.

Prace potrwają do końca września. 
Jeszcze przed jesienią gmina Bliżyn wykona remont oświetlenia 

od Górek do Płaczkowa.
(jaki)
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PRomoc JA

Szczególny rok wydawniczy dla gminy
Rok 2010 złotymi zgłoskami zapisze się na lokalnym rynku 

wydawniczym związanym z Gminą Bliżyn. Dzięki pozyskaniu 
środków unijnych ukazało się kilka cennych, zróżnicowanych 
tematycznie pozycji wartych polecenia każdemu, kto interesuje 
się przeszłością naszej „Małej Ojczyzny”.

Kilka wydań wstecz naszej gazety pisaliśmy już o książce 
Ryszarda Bilskiego „O czym Jagiełło śnił w Bliżynie. Reportaże, 
rozmowy, wspomnienia”, więc w tym miejscu tę pozycję pomiń-
my.

Przejdźmy zatem do tych, których promocja odbyła się w 
dniu 1 lipca w bliżyńskim „Zameczku” z udziałem autorów, 
wójta Mariusza Walachni, wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Jerzego Ramasa, wielu mieszkańców gminy zainteresowanych 
jej walorami, przeszłością, ale i teraźniejszością.

Na spotkaniu autorzy opowiedzieli o technice robienia zdjęć 
w rezerwacie i zabawnych historiach, jakie ich spotykały przez 
cały rok ich pracy. Chętni mogli zakupić albumy oraz zdobyć 
autografy autorów.
Album o „Świniej Górze”

Autorami pierwszego z nich, przepięknego albumu w trzy-
językowej wersji, są Andrzej Adamczyk, Andrzej Staśkowiak, 
Paweł Rzuchowski. Wstęp do albumu fotograficznego  zatytuło-
wanego „Rezerwat Przyrody Świnia Góra im. dr inż. Stanisława 
Barańskiego” napisał Ryszard Sowa. Czytamy w nim m.in.:

„W roku 2010 Bliżyn obchodzi 600-lecie swego istnienia. Jest 
to znakomita okazja, by przybliżyć niezwykłej wartości przyrod-
niczy obiekt w jaki natura „wyposażyła” gminę. Miejsce dają-
ce wyobraźnię o sercu Puszczy Świętokrzyskiej – ścisły rezerwat 
przyrodniczy „Świnia Góra” (…)”.

Znajdujemy tu również krótkie noty biograficzne dwóch 
znanych leśników, zasłużonych dla ochrony przyrody i zwią-
zanych z rezerwatem: inż. Władysława Okonia i dr inż. 
Stanisława Barańskiego.

Sam album zawiera 160 stron fascynujących zdjęć, na któ-
rych znajduje się właśnie rezerwat, jego fauna i flora. Album 
przedstawia piękno przyrody Świniej Góry o każdej porze roku 
i taki jest jego układ.  Ponadto wstęp do albumu został przetłu-
maczony na język niemiecki i angielski.

Jak było kiedyś?
Drugim wydawnictwem jest folder „Bliżyn w starej foto-

grafii”. Zdjęcia do tego albumu zebrał Zdzisław Żak - bliżyń-
ski regionalista. Folder zawiera zdjęcia przedstawiające dawny 
Bliżyn. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1899 r. (grupowe zdjęcie 
robotników stalowni) i przedstawiają najbardziej charaktery-
styczne dla tej miejscowości miejsca. 

W sumie w folderze zamieszczonych jest ponad 50 fotogra-
fii. Pozwalają one nam się przenieść do Bliżyna sprzed ponad 
stu lat, ale też prześledzić jego koleje losu przez kolejne dzie-
sięciolecia XX wieku. Poznajemy nie tylko układ architekto-
niczny i zabudowę osady, jak np. osiedle robotników stalow-
ni z 1900 roku, wygląd zespołu pałacowego Platerów z lat 30. 
tych XX wieku, Dom Ludowy, remizę strażacką. Zdjęcia przed-
stawiają przede wszystkim ludzi w różnych sytuacjach życio-



9Samorządowy Informator Gminy BliżynSIERPIEŃ 2010

wych, w takich, na których koncentrowało się życie w owym 
czasie. Możemy obejrzeć obchody Majówki w 1905 roku, święta 
3 Maja, odpust w latach 70.

Również miłośnicy sportu znajdą coś dla siebie: klub pił-
karski z 1928 roku czy też drużynę „Kordiana” w roku 1935 
lub 1938 roku, zdjęcie orkiestry z 1934 roku, ale także chóru 
„Lutnia” z lat 80.

Słowem w folderze zebrane są zdjęcia ukazujące całą sferę 
życia mieszkańców Bliżyna od 1899 do 1989 roku. Polecam.
Folder promocyjny

Kolejna z pozycji, która powstała w ostatnim czasie to wyda-
ny w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej folder reklamowy 
i promocyjny „Gmina Bliżyn - Przystań Bliżyn”.

Wójt gminy Mariusz Walachnia zaprasza w nim do od-
wiedzenia naszej przepięknej gminy: „To miejsce, gdzie życie 
z pozoru toczy się tak samo jak wszędzie, a tylko ten, kto tutaj 

mieszka wie, że to miejsce 
szczególne, mające dużo do 
zaoferowania… Bliżyn to 
doskonałe miejsce dla osób 
szukających ciszy i spokoju 
na łonie natury w otocze-
niu wciąż żywej kultury 
ludowej. Miłośnikom tu-
rystyki rowerowej i pieszej 
nasza gmina ma do zaofe-
rowania sieć utwardzonych 
dróg o małym natężeniu 
ruchu, rozciągające się 
piękne krajobrazy i czyste 
powietrze”.

Autorem tekstów jest 
Marzena Jeżewska – 
Boczek, a zdjęć: Andrzej 

Adamczyk, Marzena Józefczyk, Krzysztof Ptak, Andrzej 
Staśkowiak i Mariusz Walachnia. 

Folder ma układ tematyczny: położenie, historia, przyroda, 
agroturystyka, warto zobaczyć, kultura i sport, tradycja oraz 
praktyczna informacja.

Wszystkie pozycje wydawnicze dotyczące Bliżyna, które 
ukazały się w roku bieżącym to element realizacji projektu re-
alizowanego przez Gminę Bliżyn: „Przystań Bliżyn 2010-2012- 
kampania promocyjna” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3. 
„Promocja turystyczna i gospodarcza regionu” Oś. 2 „Wsparcie 
innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 
wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2010-2013. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2013, 
a gmina pozyskała na ten cel 300.000 złotych.

Jacenty Kita
PS
Z pewnością dobrą wiadomością dla Czytelników będzie 

fakt, że jeszcze w tym roku ukaże się monografia historyczna 
naszej gminy, która jest w trakcie opracowania przez zespół au-
torski: Józef Nowak, Romana Falarowski, Krzysztof Zemeła i 
Marcin Medyński.

PRomoc JA -  REk RE Ac JA

Grały „szóstki” piłkarskie
W okresie od 5 do 8 lipca br. na boisku „Orlik” w Bliżynie 

odbywały sie rozgrywki szóstek piłkarskich. 

Do turnieju przystąpiło 10 drużyn, z czego 4 w kat. szkoły 
podstawowe a 6 w kat. gimnazjum. Zawody prowadził i sędzio-
wał Wiesław Ciura. Organizatorzy zapewnili wszystkim  na-
poje chłodzące, zwycięzcom nagrody, królom strzelców pucha-
ry i na zakończenie słodycze. Zawodnicy z najlepszych drużyn 
otrzymali pamiątkowe medale oraz albumy fotograficzne wy-
dane z okazji 600-lecia Bliżyna.

W kategorii szkół podstawowych najlepsza okazała się dru-
żyna „Niepokonanych” z Bliżyna w składzie: Jakub Adamczyk, 
Eryk Adamczyk, Kacper Kotowicz, Mikołaj Cukrowski, 
Klaudiusz Sołtysiak, Michał Płatek, Tomasz Bernas.

Królem strzelców w tej kategorii został Patryk 
Głowaczewski.

Natomiast w kategorii Gimnazjum zwyciężyła drużyna 
„Masters Team” z Sorbina w składzie: Radek Sowa, Bartosz 
Żak, Marcin Kowalik, Grzegorz Trzebiński, Patryk Majos, 
Albert Bińkowski, Wiktor Jędrzejczyk, Norbert Koziński, 
Emil Żak (grupa z silnym zapleczem rezerwowych :)).

Królem strzelców został Albert Bińkowski.
Marzena Godlewska
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PlEnER mAl ARSk I

Międzynarodowy plener malarski  
w gminie Bliżyn

W lipcu w naszej gminie gościli artyści zrzeszeni w Polskim 
Stowarzyszeniu Edukacji Plastycznej. Od roku 1985 organizują oni 
letnie plenery pt.: „Świętokrzyskie Krajobrazy”. Artyści -  pedago-
dzy z Polski oraz Ukrainy i Białorusi na miejsce pracy twórczej  w 
2010 r. wybrali gminę Bliżyn. Powstały prace, do których inspiracją 
były zabytki i przyroda Bliżyna, Mroczkowa, Sołtykowa oraz Kopci 
i Kucębowa. 

„...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”

Międzynarodowy Plener 
Malarski  z cyklu Świętokrzyskie 
krajobrazy – „Szlakiem Jagiełły – 
Bliżyn” jest jednym z etapów re-
alizacji projektu realizowanego 
przez Gminę Bliżyn: „Przystań 
Bliżyn 2010-2012- kampania 
promocyjna” współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Działania 2.3. „Promocja 
turystyczna i gospodarcza regio-
nu” Os 2 „Wsparcie innowacyj-
ności, budowa społeczeństwa in-
formacyjnego oraz wzrost po-
tencjału inwestycyjnego regio-
nu” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2010-2013. 
W plenerze uczestniczyli: Mirosław Benedyktowicz - Kielce, 

Beata Borek - Busko -Zdrój, Aleksandra Zuba-Benn - Tarnów, 
Alicja i Paweł Bachurscy - Starachowice, Józef Golak Adamowicz - 
Baranowicze (Białoruś), Waldemar Kozub - Kielce, Józef Grzegorz 
Michałek - Solec nad Wisłą, Zbigniew Piotr Porębski - Kielce, 
Zofia i Wiesław Turno - Końskie, Waldemar Rzuchnicki - Toruń, 
Marian Żywczyk - Busko Zdrój, Edward Tuz - Kielce, Adolf Tomasik 
- Końskie, Bogdan Pikulicki - Lwów (Ukraina), Tadeusz Tchórz - 
Babimost, Szymon Piasta - Radom. Komisarzem pleneru była Urszula 
Jędrzejczyk z Bliżyna.

Prace powstałe podczas pleneru będzie można zobaczyć w Galerii 
„Na parterze” Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie. Na otwarcie 
wystawy  zapraszamy 8 sierpnia 2010 r. o godz. 17.00.

Ula Jędrzejczyk
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Gospodarze bardzo ser-
decznie i gościnne przygoto-
wali spotkania. Nasza polsko-
białoruska grupa miała okazję 
zapoznać się z walorami tu-
rystycznymi i kulturalnymi 
osiągnięciami Beltinci. 

Promując walory Gminy 
Bliżyn nawiązana została 
współpraca, w ramach której 

możliwa jest wymiana zespołów ludowych i udział naszego zespołu z 
naszej Gminy w przyszłorocznym Festiwalu Folkloru w Beltinci.

(jaki)

REk RE Ac JA

Wyjazd studyjny do stolicy wikliny
W dniu 10 lipca Gminny 

Ośrodek Kultury w ra-
mach Programu Integracji 
Społecznej z grupą 20 osób 
Studia Dobrego Smaku 
uczestniczył w wycieczce do 
stolicy wikliny Rudnika nad 
Sanem. 

W programie wycieczki 
zaplanowano pokaz  i naukę 
wyplatania, udział w pokazie 
mody oraz zwiedzanie mia-
sta, gdzie można było oglądać 
rzeźby z wikliny w plenerze. Zapraszamy do wejścia na stronę  http://
www.mokrudnik.pl/ i obejrzenia galerii zdjęć z pobytu naszej grupy.

Marzena Godlewska

Z wizytą w Słowenii.
Dobrze układa się współ-

praca Gminy Bliżyn z samo-
rządowcami Gminy Ujazd po-
wiatu Tomaszów Mazowiecki w 
ramach Stowarzyszenia Gmin 
Południowo-Zachodniego 
Mazowsza i Województwa 
Świętokrzyskiego z zaprzyjaź-
nionymi miejscowościami Grad 
i Beltinci w Słowenii.

W dniach 22-25 lipca na zaproszenie Milana Kermana, żupana 
Beltinci w związku z 40 Międzynarodowym Festiwalem Folkloru, od-
bywającym się w tej miejscowości gościła wspólna delegacja samorzą-
dowców Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionej z Bliżynem i Ujazdem 
delegacja miasta Wilejki z Białorusi. 

Całej grupie przewodniczył Grzegorz Świetlik z Ujazdu a Gminę 
Bliżyn reprezentował wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams. 

Wakacyjna wycieczka z „Zameczkiem”

W dniu 21 lipca br. Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zorgani-
zował wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Z oferty skorzystały nie tylko dzieci, ale również dorośli. 26 
osób zwiedzało Zamek w Pieskowej Skale, ruiny zamku w Ojcowie, 
Muzeum Przyrodnicze Ojcowskiego Parku Narodowego (warto do-
dać, że muzeum w po 
kompletnym remoncie 
jest już w pełni multi-
medialne), Uczestnicy 
mogli tam obejrzeć 
film przyrodniczy w 
technice 3d, zwiedzać 
ekspozycje przyrodni-
cze, czy chociażby zo-
baczyć fragment jaski-
ni. 

Po smacznym obie-
dzie w pełni sił ruszyli-
śmy „czarnym szlakiem” do Groty Łokietka - powrót nastąpił przez 
słynną Bramę Krakowską. Po drodze podziwialiśmy piękno przyrody. 

Z dobrymi wspomnieniami i całą masą pamiątek wróciliśmy wie-
czorem.

Marzena Godlewska
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RozmAItoścI

Bezpieczniej na ulicy Kamiennej 
i w Płaczkowie

Koniec samowoli piratów drogowych na ul. Kamiennej w 
Wojtyniowie oraz w 
Płaczkowie Piechotnym. 
Koniec szybkiej jazdy, stwa-
rzającej zagrożenie dla bez-
pieczeństwa mieszkańców i 
pieszych, użytkowników tej 
drogi. 

Staraniem Rady Sołeckiej 
i z pieniędzy funduszu sołec-
kiego w ostatnim czasie za-
montowani zostali na tej ulicy 
dwaj tzw. „leżący policjanci”, 
czyli specjalne progi zwalnia-
jące. Ponadto ustawione zo-
stały znaki ograniczające w tej 
części Bliżyna prędkość do 20 
km/h.

(jaki)

Ogłoszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że aby 

otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego dla dzieci z klas „0”, konieczne jest przedłożenie zaświad-
czenia o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole.

Termin dostarczenia zaświadczenia ustalono do dnia 10 września  
2010 roku.

Z „Lotu Ptaka”

Lada dzień na stronie internetowej gminy oraz zakładce ”wirtu-
alne panoramy” 
ukażą się nowe 
zdjęcia wyko-
nane techniką z 
lotu ptaka. Będzie 
można m.in. od-
być wirtualny spa-
cer po boisku or-
lik, wieży ciśnień, 
placach zabaw.

„Pojechany Łikend” w Bliżynie

Premierowy pokaz programu „Pojechany łikend” nakręconego 
w Gminie Bliżyn pod koniec czerwca nastąpił 14 lipca w stacji TVN 
TURBO o godzinie 19.00.

To efekt pobytu w naszej gminie ekipy telewizyjnej tejże stacji w 
dniach od 25 do 27 czerwca, a więc w trakcie kulminacyjnych ob-
chodów 600. lecia Bliżyna. Nie zabrakło więc w programie migawek 
z festynu, ale mogliśmy również oglądać bezdroża leśne naszej gmi-

ny, pokaz wspinaczki linowej (czasami niezbyt udanej, ale z humo-
rem) w Rezerwacie „Dalejów”. 

Goście z TVN gościli również u garncarzy w Rędocinie, 
uczestniczyli w musztrze halabardników rycerstwa Chorągwi 
Sandomierskiej, uczestniczyli w „strzelaninie” w ruinach cegielni w 
Sołtykowie.

Program był powtarzany przez tydzień stając się doskonałym 
materiałem promocyjnym naszej gminy.

(jaki)
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Restrukturyzacja terenowych organów 
administracji wojskowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 
4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i woj-
skowych komend uzupełnień z dniem 1 stycznia 2011 r. struktura 
Terenowych Organów Administracji Wojskowej na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego ulega zmianie:

z dniem 31 grudnia 2010 r. znosi się:
•	 Wojskową	Komendę	Uzupełnień	Kielce	-	Śródmieście;
•	 Wojskową	Komendę	Uzupełnień	Kielce	-	Bukówka;
•	 Wojskową	Komendę	Uzupełnień	w	Starachowicach;
z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się:
•	 Wojskową	Komendę	Uzupełnień	w	Kielcach.

Następcą prawnym likwidowanych wojskowych komend uzupeł-
nień staje się Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach. 

DOCELOWA STRUKTURA TOAW (od 1 stycznia 2011 r.):

og łoSzEnIA -  komunIk At y

Rusza Program Integracji Społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej 

Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju 
(Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów 
Wiejskich (PPWOW) Gmina Bliżyn uzyskała dodatkową dotację w 
wysokości 20.861,91 na realizację wybranych działań opisanych we 
wniosku o zwiększenie alokacji gminnej w ramach programu integra-
cji społecznej w 2010 r. 

Gmina w dniu 19 lipca ogłosiła konkurs na realizację następują-
cych zadań:
•	 „Klub Seniora opuszcza Bliżyn, czyli utworzenie 3 punktów aktyw-

ności seniora w sołectwach gminy Bliżyn”. Kwota alokacji 8.000 zł. 
Termin wykonania zamówienia: od 16 sierpnia 2010 do 30 wrze-
śnia 2010 r. Przewiduje się objęcie zadaniem 80 osób.

•	 „Gminna Liga Sportowa – integracja wokół boiska”. Odbiorcami 
tej usługi będą dzieci i młodzież (maksymalnie 8 drużyn), którzy 
w poprzednich latach uczestniczyli w zajęciach sportowych reali-
zowanych z Programu Integracji Społecznej, natomiast realizato-
rami będzie zespół oparty na liderach, którzy realizowali usługi 
integracji społecznej w latach 2008-2009. Kwota alokacji wynosi 
4.861, 91 zł. Termin wykonania zamówienia: od  16 sierpnia 2010 
do  30 września 2010 r.

•	 „Integracja nie jedno ma imię, czyli wspólnie w sołectwach”, a więc 
organizacja imprez okolicznościowych (rodzinnych, okazjonal-
nych itp.), pokazów, festynów itp. Kwota alokacji na działanie 
wynosi 8000 PLN. Termin wykonania zamówienia: od 16 sierpnia 
2010 r. do 30 września 2010 r.
Koordynatorem gminnym programu jest Zofia Nowak, kierow-

nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Termin skła-
dania wniosków upływał 3 sierpnia, a o wyniku konkursu poinformu-
jemy za miesiąc.

(jaki)

Obchód przedspisowy do Powszechnego 
Spisu Rolnego

W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrzowie odwie-
dzą wszystkie gospodarstwa rolne na terenie kraju podczas obchodu 
przedspisowego przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010.

Głównym celem obchodu jest weryfikacja i aktualizacja wykazu 
gospodarstw rolnych z przydzielonych obwodów spisowych oraz po-
twierdzenie ich geolokalizacji. Dodatkowo wizyty w gospodarstwach 
rolnych są dla rachmistrzów okazją do kontaktu z przyszłymi respon-
dentami, poznania terenu, na którym będą przeprowadzać spis oraz 
doręczenia listu Prezesa GUS informującego o znaczeniu i zakresie te-
matycznym spisu jak również bezwzględnym zachowaniu tajemnicy 
statystycznej.

Rachmistrzowie już w trakcie obchodu będą mieli możliwość 
ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego z użyt-
kownikiem gospodarstwa rolnego, ale także przekazania informacji 
o innych możliwościach spisania (samospis internetowy, wywiad te-
lefoniczny).

Zawiadomienie
Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geo-

dezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.) 
Starosta Skarżyski zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, pokój 301 (III pię-
tro), w terminie od 16.08.2010 r. do 03.09.2010 r. (w dni robocze) w 
godzinach od 9.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycz-
nych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej projekt operatu techniczno – kartograficznego, 

opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów w zakre-
sie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyj-
nych: Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Górki, Sorbin, Wojtyniów, 
Zbrojów, położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Bliżyn, powiat 
skarżyski, województwo świętokrzyskie.

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie 
ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz przepisów rozporządze-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 20.03.2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą ujawnione w projekcie 
operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia pro-
jektu do wglądu zapoznać się z odpowiednimi danymi ewidencyjny-
mi ujawnionymi w opracowanym projekcie oraz zgłosić do protokołu 
ewentualne uwagi i zastrzeżenia do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, 
aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewiden-
cji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. 
Czynności wyłożenia udokumentowane zostaną w formie protokołu.

Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją winne posia-
dać dokumenty tożsamości, dokumenty potwierdzające własność nie-
ruchomości oraz wszelkie dokumenty dotyczące budynków i lokali.

Niestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określo-
nym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do konty-
nuowania postępowania.

Starosta Skarżyski
inż. Jerzy Żmijewski
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Konno w „Siną Dal”
6 lipca ruszył projekt „Konno w siną dal”. Projekt jest współfinansowa-

ny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integra-
cji” .Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie RDEST dla mieszkańców 
gmin: Bliżyn, Suchedniów, Stąporków, Zagnańsk, Smyków od 06.07.2010 r. 
do 20.12.2010 r.

Koordynatorką całości jest Gabriela Król, asystentką koordynatorki 
Urszula Jędrzejczyk. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy 
o zapoznanie się z regulaminem naboru i uczestnictwa  oraz wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kse-
rokopię dowodu osobistego (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy 
dostarczyć osobiście koordynatorce lub asystentce koordynatorki lub drogą 
pocztową na adres biura projektu: ul. Zafabryczna 35, 26 – 120 Bliżyn.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 sierpnia 2010 roku do godziny 16:00 
- decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. Dokumenty dostar-
czone po terminie nie będą uwzględniane podczas rekrutacji.

Spośród wszystkich przesłanych w terminie dokumentów wybranych zo-
stanie 30 osób.

Osoby te zostaną zaproszone do udziału w projekcie. Z pozostałych zgło-
szeń zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeśli podczas realizacji projektu z 
udziału w nim zrezygnuje osoba zakwalifikowana, na jej miejsce zostanie 
przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.

Dokumenty do pobrania:
•	 regulamin	naboru	i	uczestnictwa
•	 formularz	zgłoszeniowy

dostępne są na www.rdest.ngo.org.pl, w zakładce „Konno w siną dal”.
fot. strona internetowa Stowarzyszenia

I Bliżyński Rajd Rowerowy

W dniu 24 lipca 2010 roku odbył się „I Bliżyński Rajd Rowerowy” 
zorganizowany przez Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów w oso-
bach: Marek Sorbian – prezes, Sławomir Młodawski – wiceprezes, 

Cykliści dziękują
Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów, organiza-

tor „I Bliżyńskiego Rajdu Rowerowego”, składają po-
dziękowania Bogumile Młodawskiej i Andrzejowi 
Milanowskiemu za przygotowanie poczęstunku 
oraz pomoc dla uczestników rajdu.

Zarząd Stowarzyszenia

Rafał Czarnecki – Skarbnik.
Rajd zgromadził około 30 uczestników z Bliżyna, Stąporkowa oraz 

Skarżyska Kamiennej.
Trasa liczyła około 40 kilometrów i przebiegała z Bliżyna przez 

Rędocin, Piekiełko Niekłańskie, Hutę, Odrowąż do Bliżyna.
Zakończenie rajdu odbyło się w Zagórzu przy altanie integracyj-

nej, gdzie było wspólne pieczenie kiełbasek, poczęstunek oraz zabawa.
Każdy z uczestników rajdu otrzymał pamiątkową koszulkę.

(jaki)
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O godzinie 11.00 ze stadionu miejskiego na zalewem w 
Rejonowie na 4 trasy od 8 do 100 km wystartowało 708 za-
wodników: „Hobby” – 8 km – przeznaczona głównie dla mło-
dych kolarzy i rodzin, „Fit” – 28 km – przeznaczony dla zaczy-
nających starty w Maratonach oraz dla Pań, „Mega” – 70 km 
– najpopularniejszy dystans, „Giga” – ponad 100 km – dla wy-
selekcjonowaniej Kadry Narodowej  na Mistrzostwa Świata. 
Tylko 12. samorządowców wystartowało na dystansie Fit. 

W czasie, gdy zawodnicy zmagali się na przepięknych tra-
sach, towarzyszące im osoby oraz liczna publiczność mogła 
wysłuchać występów naszych zespołów (dla porządku dodaj-
my, że występował również Zespół Pieśni i Tańca „Skarżysko”), 
skorzystać z zalewu i kąpieliska, zwiedzić Muzeum Orła 
Białego. 

Już na mecie uczestnicy rowerowych zmagań podkreśla-
li, że poza trudniejszymi odcinkami specjalnymi ich uwagę 
zwracały przede wszystkim piękne, dobrze utrzymane leśne 
dukty oddające wyjątkową urokliwość wzniesień naszej gmi-
ny, która w założeniach stawia m.in. na rozwój turystyki ro-
werowej.

Jacenty Kita
Fot. www.cyklopedia.mazoviamtb.pl
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V edycja Pucharu Polski w MTB

Gmina Bliżyn w dniu 25 lipca gościła uczestników 
Mazovia MTB Marathon. Meta i start znajdowały się w 
Skarżysku Kamiennej, ale znaczna część tras rowerowych bie-
gła na terenie naszej gminy. Zresztą naszych elementów było 
więcej. Marek Sorbian, prezes Bliżyńskiego Stowarzyszenia 
Cyklistów, w kategorii M5 na dystansie Giga (100 km) za-

jął wysokie, trzecie miejsce z czasem 4:48:24 ustępując tyl-
ko Czesławowi Mączyńskiemu (4:29:16) i Andrzejowi 
Witkowskiemu (4:36:22). To jeszcze nie wszystkie „nasze” ele-
menty. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Sorbin” oraz Zespół „Sobótka”, a część tras zabezpieczali nasi 
strażacy.

Wraz z IX etapem tego cyklu zawodów, odbyła się V edy-
cja Pucharu Polski w Maratonach MTB, II edycja Klasyfikacji 
Górskiej Mazovia MTB Marathon oraz I Otwarte Mistrzostwa 
Samorządowców w MTB. Tak więc emocji nie mogło zabrak-
nąć. 



Sport

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn, wydawnictwo Urzędu Gminy w Bliżynie.
Redagują: Jacenty Kita (redaktor naczelny) i współpracownicy.
Adres redakcji: Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, tel. 41 25 41 104, nakład: 1000 egzemplarzy.
Kontakt z redakcją: e-mail: jacenty.kita@wp.pl, 691 399-471.
Skład, łamanie, druk: DorAND, Starachowice, tel. 41 274 14 40
redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. Materiały anonimowe nie będą publikowane.

Liga zakończyła rozgrywki

Zakończyły się rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Ostatnie 
mecze zostały rozegrane w dniach 2 i 3 lipca. Padły w nich następu-
jące wyniki:

Kordian – Gostków 6:1 (strzelcy bramek: Grzegorz Trzebiński 
3, Sebastian Durlik 1, Marcin Łukaszewicz 1, Szymon Jachimowicz 
1 – Damian Kotowicz 1)

Gilów – Wołów 2:2 (Bartosz Szewczyk 2 – Wiktor Król 1, 
Norbert Dąbrowa 1)

Drożdżów – FC Ubyszów 1:5 (Patryk Zadrożny 1 – Arkadiusz 
Szmidt 1, Sebastian Młodawski 2)

Bliżyn Zafabryczna – Sołtyków 3:5 (Patryk Karlikowski 1, Piotr 
Tarasiński 1 – Robert Jurkiewicz 4, Piotr Bąk 1)

Sorbin – Mroczków 2:5 (Albert Bińkowski 1, Piotr Nowek 1 – 
Albert Jurczyk 3, Paweł Łuczyński 1, Maciej Mastalerz 1)

Bad Boys - Kucębów 3:1 (Artur Żak 2, Arek Mądro 1, - Marcin 
Zarorski 1).

Tabela końcowa ligi jest następująca:

Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki
1 UBYSZÓW 11 25 39:15
2 BAD BOYS 11 24 56:19
3 KUCĘBÓW 11 22 38:18
4 WOŁÓW 11 21 35:19
5 KORDIAN 11 21 34:27
6 MROCZKÓW 11 19 37:34
7 SORBIN 11 17 23:33
8 SOŁTYKÓW 11 16 40:32
9 GILÓW 11 8 21:31
10 DROŻDŻÓW 11 7 21:46
11 GOSTKÓW 11 7 21:55

12 BLIŻYN 
ZAFABRYCZNA 11 4 17:53

Łącznie w 132 meczach strzelono 372 bramki. Padło również 6 
goli samobójczych. Najlepsza dziesiątka strzelców to:

Strzelcy Liczba bramek
Szmidt Arkadiusz – Ubyszów 26
Jurkiewicz Robert – Sołtyków 20
Bartosik Artur – Bad Boys 18
Łuczyński Paweł - Mroczków 18
Salwa Adrian – Kucębów 15
Bińkowski Albert - Sorbin 13
Jurczyk Albert - Mroczków 10
Żak Artur – Bad Boys 10
Kotowicz Damian - Gostków 8
Laskowski Paweł - Gostków 8
Zep Paweł – Wołów 8

Zawodnicy „zdobyli” również 2 czerwone kartki oraz 50 żółtych. 
Rekordzista „zainkasował” 4 żółte kartki.

Jacenty Kita

I miejsce zajęła drużyna z Ubyszowa

Trzecie miejsce przypadło teamowi Kucębów

Na drugim miejscu zespół Bad Boys




