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Była Rada i ... jest Rada

Dla Czytelników 
„Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn”

wspaniały Kalendarz na 2011 rok,
20 stron lektury

oraz specjalny „Dodatek Powyborczy”.
Zapraszam do lektury

życząc radosnych, pogodnych Świąt
i wszystkiego najlepszego w 2011 roku.

Jacenty Kita

Kolejni „Złoci Jubilaci”

Już drugi raz w tym roku kolejni małżonkowie obchodzili 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Tym razem w dniu 5 li-
stopada dziesięć par otrzymało „Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP.

Czytaj na str. 4
Zdjęcia na str. 20

Obchody Święta Niepodległości w gminie
Mieszkańcy 

Bliżyna uroczy-
ście obchodzili 
92. rocznicę od-
zyskania przez 
Polskę niepod-
ległości.

Czytaj na 
str. 2

Rada Gminy kadencji 2006-2010 Rada Gminy kadencji 2010-2014
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Obchody Święta Niepodległości w gminie
Mieszkańcy Bliżyna uroczyście obchodzili 92. rocznicę odzyska-

nia przez Polskę niepodległości.
Rozpoczęły się one Mszą Świętą w kościele parafi alnym w in-

tencji Ojczyzny, którą sprawował ks. proboszcz Stanisław Wlazło. 
Wzięły w niej udział władze gminne, radni kończący akurat kaden-
cję z pocztem sztandarowym, poczty sztandarowe organizacji kom-
batanckich, szkół, harcerzy, ochotniczych straży pożarnych, Związku 
Strzeleckiego. 

We mszy uczestniczyła również młodzież szkolna, harcerze, 
mieszkańcy gminy.

Homilię wygłosił proboszcz Odrowążka ks. Wincenty Chodowicz.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości sformułowali kolumnę 

marszową na czele z pocztami i przemaszerowali pod obelisk przy ul. 
Kościuszki.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił wójt Mariusz Walachnia nawiązując do chlubnych 
niepodległościowych i patriotycznych tradycji narodu polskiego. 

W dalszej części wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawicie-
le władz samorządowych, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących 
w gminie oraz mieszkańcy Bliżyna. 

W południe w remizie straży pożarnej odbyła się akademia za-
tytułowana „Ta Ziemia”, którą wraz z podopiecznymi przygotowała 
dyrekcja i instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury.

Wcześniej tło historyczne 
wydarzeń z okresu niewo-
li oraz dróg do Niepodległej 
przybliżył dyrektor Zespołu 
Szkół Józef Nowak. 

– Patriotyzm to nie tylko 
walka, ale również praca, na-
uka, działalność społeczna. 
Z wolności musimy umieć się 
cieszyć – stwierdził. 

Później występy arty-
stów z GOK-u zapowiedziała 
Marzanna Godlewska. W 
przepięknym i wzruszającym 
programie wystąpili: Karolina 

Żarska, Urszula Krzemińska, 
Magdalena Wydra, Dominika 
Krzepkowska, Sylwia Markot, 
Dominika Bąk, Katarzyna 
Rodak i „rodzynek” Piotr 
Komar.

Tego samego dnia w bli-
żyńskim „Zameczku” rozegra-
ny został niepodległościowy 
turniej szachowy (czytaj na str. 
18).

Jacenty Kita

Tło historyczne przedstawił Józef Nowak

Sylwia Markot

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta

Przemarsz ul. Kościuszki

Okolicznościowe wystąpienia wójta Mariusza Walachni

Akademia w remizie
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Ak tUAlnoścI

Wójt Mariusz Walachnia złożył 
ślubowanie

Podczas uro-
czystej II Sesji Rady 
Gminy w Bliżynie, 
która w dniu 6 grud-
nia odbyła się w re-
mizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
wójt gminy Mariusz 
Walachnia wybrany 
na tą funkcję w dniu 
21 listopada złożył 
uroczyste ślubowa-
nie. Tym samym z 

formalno – prawnego punktu widzenia z tą chwilą rozpoczął sprawo-
wać swą funkcję na drugą kadencję.

Nim jednak do tego doszło na salę wprowadzony został poczet 
sztandarowy gminy i odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Otwierając sesję przewodniczący rady gminy Jerzy Rams pod-
kreślił jej wyjątkowy i uroczysty charakter. Powitał również obecnych 
w tej podniosłej chwili na sali obrad zaproszonych gości: przewod-
niczącego rady powiatu Eugeniusza Cichonia, starostę skarżyskiego 
Michała Jędrysa, członka Zarządu Powiatu Zenona Nowakowskiego, 
radną powiatową Annę Leżańską, radnych naszej rady gminy, kie-
rownika komisariatu policji Rafała Pakułę, dyrektorów szkół, szefów 
gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu gminy.

Po przyjęciu porządku obrad i wręczeniu Mariuszowi Walachnia 
zaświadczenia o wyborze przez przewodniczącą Gminnej Komisji 
Wyborczej Annę Osóbkę, 
nastąpił moment ślubowa-
nia. „Obejmując urząd wójta 
gminy, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności pra-
wu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy. 
Tak mi dopomóż Bóg” – wy-
powiedział rotę ślubowania 
Mariusz Walachnia.

Po zaprzysiężeniu głos 
zabrał Wójt Gminy Mariusz 
Walachnia, który podzięko-
wał za poparcie i zadeklaro-
wał Radzie Gminy gotowość 
do szeroko rozumianej współ-
pracy.

-Dziś serce bije mi bar-

Dziękujemy za zaufanie i poparcie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, któ-

rzy oddali na nas swój głos poparcia w wyborach samorządowych 
na moją kandydaturę na Wójta Gminy oraz na radnych do Rady 
Gminy w Bliżynie.

Zapewniamy, że będziemy się starać pracować aktywnie i rze-
telnie na miarę obdarzonego nas zaufania.

Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

Radni Rady Gminy w Bliżynie
Kadencji 2010-2014

Serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufa-
niem i oddali na mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu w 
Skarżysku Kamiennej. 

Jestem wdzięczna za słowa uznania, jakie usłyszałam w trakcie 
kampanii wyborczej. Dziękuję za wsparcie, które towarzyszyło mi 
w ciągu tego trudnego okresu.

Anna Leżańska
Radna Powiatowa

dziej, niż dwa lata 
temu. To dla mnie 
wielki zaszczyt. Żyję 
tu od urodzenia i 
chcę pracować ra-
zem z Radą Gminy 
dla dobra naszych 
mieszkańców. Nie 
ukrywam przy tym, 
że liczymy również 
na pomoc nowego 
starosty, który prze-
cież mieszka w naszej 
gminie – powiedział 

nowo zaprzysiężony 
wójt.

Z życzeniami i 
gratulacjami najpierw 
pospieszyli przedstawi-
ciele naszego samorzą-
du tj. Jerzy Rams i se-
kretarz gminy Barbara 
Stachera, która złożyła 
gratulacje w imieniu 
wszystkich pracowni-
ków urzędu gminy.

Następnie wszystkie-
go dobrego życzyli człon-
kowie samorządu powia-
towego.

Z życzeniami pospie-
szyli też obecni na obra-
dach dyrektorzy szkół, 
jednostek gminnych oraz 
sołtysi.

Jacenty Kita

Odśpiewanie hymnu państwowego

Zaproszeni na uroczystą sesję

Mariusz Walachnia 
składa  ślubowanie

Gratulacje składają Jerzy Rams i Barbara 
Stachera

Anna Leżańska, Eugeniusz Cichoń, Zenon 
Nowakowski, Michał Jędrys, Mariusz 

Walachnia

Gratulacje składają sołtysi i przedstawicie-
le gminnych jednostek organizacyjnych
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Aktu dekoracji dokonał wójt Mariusz Walachnia wraz z przewod-
niczącą Rady Gminy Anną Leżańską oraz zastępcą przewodniczącej 

Jerzym Ramsem. Ten 
ostatni od władz gmi-
ny wręczył Jubilatom 
upominek w posta-
ci książki „Dzieje 
Bliżyna”.

W imieniu od-
znaczonych władzom 
gminy za pamięć i tro-
skę podziękował Jan 
Mączyński.

Spotkanie odbyło 
się w bardzo sympa-
tycznej atmosferze. 
Były gratulacje, kwia-
ty, pamiątkowe dy-
plomy, życzenia oraz 
tradycyjna lampka 
szampana. 

Po części ofi cjal-
nej dostojni Jubilaci 
zostali zaproszeni 
przez wójta gminy na 
wspólny poczęstunek 
oraz miłą chwilę wspo-
mnień. Podczas całej 

uroczystości oprawę muzyczną zapewnił Zespół Ludowy „Sobótka” z 
solistą Wacławem Pejasem. 

Jacenty Kita

w yDAR ZEnIA

Kolejni „Złoci Jubilaci”
Już drugi raz w tym roku kolejni małżonkowie obchodzili 

Jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego. Tym razem w dniu 5 listopa-
da dziesięć par otrzymało „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
nadane przez Prezydenta RP.

Jubilatów witają władze gminy

Przybyłych Jubilatów wraz z rodzinami powitała kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Marta Ziomek zwracając się do zebranych w 
następujących słowach: - Przyrzekając sobie wzajemną miłość, przy-
rzeczenie to składaliście sobie z ufnością wierząc, że będziecie dzielić 
razem dobre i złe, że nie zawiedziecie się na sobie, będziecie wspoma-
gać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością… 
Teraz możecie podsumować swoje pięćdziesięciolecie i stwierdzić, że 
nie poszły one na marne, że daliście z siebie wiele rodzinie, państwu 
i społeczeństwu.

Na spotkanie Jubilaci przybyli z rodzinami

W ciepłych słowach do zebranych zwrócił się wójt Mariusz 
Walachnia wyrażając satysfakcję i zadowolenie ze spotkania dodając, 
że on sam nie ma nawet tylu lat życia, ile Jubilaci przeżyli wspólnie. 
Życzenia przekazali również w imieniu Rady Gminy Anna Leżańska i 
wiceprzewodniczący Jerzy Rams.

„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanym przez 
Prezydenta RP odznaczeni zostali: Bożenna i Józef Borowiec, 
Stanisława i Józef Lisowscy, Helena i Józef Łazuga, Władysława i Jan 
Mączyńscy, Janina i Zbigniew Polakowscy, Zofi a i Henryk Rokita, 
Czesława i Józef Smulczyńscy, Michalina i Stefan Szaraniec, Teresa 
i Tadeusz Trojanowscy, Helena i Zdzisław Zych.

Moment dekoracji

IV Konkurs Recytatorski 
Poezji Bożonarodzeniowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w  IV Konkursie 
Recytatorskim Poezji Bożonarodzeniowej.

1. Konkurs  jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjum z terenu Gminy Bliżyn i będzie przebie-
gał w trzech kategoriach:

• Kat. I – uczniowie klas I – III, 

• Kat. II – uczniowie klas IV – VI,

• Kat. III – uczniowie gimnazjum.

2. Tematyka utworów musi być związana z Bożym 
Narodzeniem.

3. Każdy uczestnik  przygotowuje po dwa utwory do prezen-
tacji.

4. Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.

5. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do dnia  10 grud-
nia br. 
na adres: Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Staszica 16d
  26 – 120 Bliżyn

6. Wszelkich informacji udziela Katarzyna Skarus.
tel. 41 25 41 676 lub 692 327 291
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Kadencja 2006-2010 dobiegła końca
W chwili, gdy to wydanie gazety trafi a w Wasze ręce mamy już 

nowe władze samorządowe. 
Ale wcześniej dobiegła końca kadencja rady gminy wyłonionej w 

wyborach w 2006 roku. Ostatnia sesja odbyła się 8 listopada. Po raz 
ostatni otworzyła ją Anna Leżańska nie kryjąc wzruszenia, gdyż w 
związku z ubieganiem się o mandat radnej powiatowej (dodajmy ze 
skutkiem pozytywnym z doskonałym wynikiem niemal 1000 zdo-
bytych głosów) nie mogła startować do rady gminy. Poza radnymi i 
przedstawicielami urzędu gminy, dyrektorami szkół i szefami gmin-
nych jednostek organizacyjnych na sesję przybyli poseł Maria Zuba, 
starosta Jerzy Żmijewski i radny powiatowy Zenon Nowakowski.

Sprawnie przeprowadzone zostały kwestie proceduralne i radni 
wysłuchali sprawozdania wójta Mariusza Walachni z ostatniego cza-
su. Dotyczyły one spraw budżetowych, oświatowych i inwestycyjnych. 

Dla mieszkańców najbardziej istotne są te ostatnie, więc wy-
mieńmy najważniejsze kwestie w tym względzie. Wykonano remont 
oświetlenia drogowego na istniejącej podbudowie w miejscowości 
Nowy Odrowążek za kwotę 34.663,86 zł. Opracowano dokumentację 
projektową na dobudowę oświetlenia drogowego na istniejącej pod-
budowie w miejscowości Nowy Odrowążek. Inne drobniejsze sprawy 
dotyczyły: wykonania miejsca postojowego przy altanie w Brześciu, w 
kilku sołectwach ścinki poboczy i pogłębienia rowów, w Wojtyniowie, 
Płaczkowie i Górkach Barwinek zamontowano łącznie 5 progów spo-
walniających.

Obecny na sesji starosta J. Żmijewski poinformował o propozy-
cjach wspólnych prac na rok 2011 zapisanych w projekcie budżetu po-
wiatu

Starosta Jerzy Żmijewski

Na remont drogi w Ubyszowie planuje się wydać wspólnie z na-
szym samorządem 1,2 mln w proporcjach 50/50%, na tych samych za-
sadach na dokończenie remontu drogi Sorbin – Odrowążek przezna-
czono 1 mln (m.in. na projekty i wykonanie chodników). Ma zostać 
opracowana także dokumentacja techniczna na modernizację drogi w 
Rędocinie.

Podziękowanie za współpracę w minionej kadencji przeka-
zali naszym samorządowcom Z. Nowakowski, dyrektor SPZOZ 
Anna Jaros - Urbaniak oraz poseł M. Zuba. Posłanka stwierdziła: 

sAMoR Z ĄDowE PoDsUMowAnIA

-Podziwiam styl zarządzania Waszą gminą i styl pracy rady. Efekty 
tego widać jeżdżąc po gminie.

Radni zgłosili tylko kilka interpelacji i były one skierowane przede 
wszystkim pod adresem starosty.

Wójt M. Walachnia na ręce Mieczysława Bąka przekazał nagrody 
ufundowane przez gminę dla naszych sportowców za sukcesy w mi-
strzostwach LZS-u. 

Radni przyjęli kilka uchwał dotyczących m.in. „Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2009-2014” oraz stawek podatkowych (czytaj w 
tym wydaniu)

Podsumowania kadencji dokonał wójt Mariusz Walachnia: - To 
były dobre cztery lata dla gminy i jej mieszkańców. Wiele udało już 
się zrobić, jeszcze więcej prac trwa. Szczególnie cieszę się z inwestycji 
w infrastrukturę sportową, wypiękniało centrum Bliżyna. Dziękuję 
Radzie za współpracę. To co chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy, dalsze 
perspektywy mamy dobre.

Na ręce przewodniczącej rady jako wyraz podziękowania wszyst-
kim radnym wójt wręczył kwiaty, a rada w tym momencie powstała.

Anna Leżańska nie kryjąc łez powiedziała z kolei: - Żal i przykro, 
że odchodzę z rady. To była jedna z najbardziej pozytywnych kaden-
cji w minionych latach. Byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi i wiele 
wspólnie osiągnęliśmy.

Za współpracę podziękował również wiceprzewodniczący rady 
Jerzy Rams oraz przewodniczący poszczególnych komisji rady.

Jacenty KitaPoseł Maria Zuba podziękowała za współpracę

Radni minionej kadencji na ostatniej sesji

Anna Leżańska zamyka obrady
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w GMInIE  I  PowIEcIE

Rada Powiatu na finiszu

III kadencja Rady Powiatu Skarżyskiego wybrana w 2006 roku za-
kończyła kadencję. Uroczysta sesja podsumowująca odbyła się w dniu 
9 listopada br. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Z. Noskowskiego w 
Skarżysku Kamiennej. Gośćmi sesji byli parlamentarzyści, wojewoda 
Bożentyna Pałka – Koruba, przedstawiciele wszystkich samorządów 
z powiatu, instytucji powiatowych, organizacji społecznych i służb 
mundurowych. Gminę Bliżyn na sesji reprezentowali wójt Mariusz 
Walachnia oraz przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska.

Najpierw przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” wprowadzony 

został poczet sztandarowy, po czym sesję otworzył przewodniczący 
Rady Powiatu Ireneusz Syryjczyk. Po krótkiej prezentacji dorobku 
ostatniego czterole-
cia pod znamiennym 
tytułem „Powiat wy-
korzystanych szans” 
wojewoda B. Pałka – 
Koruba i starosta Jerzy 
Żmijewski grupie 
kilkudziesięciu osób 
wręczyli złote, srebrne 
i brązowe medale za 
długoletnią służbę. – 
Gratuluję osiągnięć i 
wykonania dobrej pra-
cy, patrzenia w przy-
szłość z perspektywą. 
Taki musi być samo-
rząd, bez względu na 
zmiany osobowe – po-
wiedziała pani woje-
woda.

W dalszej czę-
ści sekretarz powiatu 
Małgorzata Łakomiec ogłosiła wyniki pracy kapituły przyznającej 
„Powiatowe Dęby”.  

Po wręczeniu nagród, Starosta Jerzy Żmijewski i Przewodniczący 
Ireneusz Syryjczyk podziękowali radnym, przedstawicielom jedno-
stek podległych powiatowi i mediom za współpracę w ostatnich czte-
rech latach.

W imieniu samorządu Gminy Bliżyn za owocną współpracę po-
dziękował wójt Mariusz Walachnia.

Jacenty Kita

Mamy nowe władze powiatowe
Michał Jędrys – starostą, Eugeniusz Cichoń – przewodniczącym 

Rady Powiatu Skarżyskiego.
Takie się efekty I sesji rady Powiatu Skarżyskiego odbytej w  dniu 

1 grudnia br. 
Obok Eugeniusza Cichonia w prezydium Rady Powiatu 

Skarżyskiego zasiadło dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali 
Bożena Bętkowska i Jacek Jeżyk

Ślubowanie składa Anna Leżańska, radna powiatowa z naszej gminy

Wicestarostą został Waldemar Mazur. Pozostali członkowie 
zarządu wybrani przez nową Radę Powiatu Skarżyskiego to: Zenon 
Nowakowski (etatowy członek zarządu), Stanisław Dymarczyk (eta-
towy członek zarządu) i Katarzyna Bilska (nieetatowy członek zarzą-
du).

(jaki)
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Po prelekcjach autorów wszyscy uczestnicy spotkania w prezencie 
otrzymali po jednym egzemplarzu.

Zainteresowanie mieszkańców było tak duże, że naprędce musia-
no dostawiać krzesła dla ciągle napływających osób.

Dodajmy, że wydana nakładem 600. egzemplarzy książka już nie-
mal w całości została rozdysponowana. – Na początku 2011 roku zro-
bimy dodruk, gdyż zainteresowanie jest bardzo duże – zapewnia wójt 
Mariusz Walachnia.

Jacenty Kita

Z Ż ycIA GMIny

Wyróżnienie dla Gminy Bliżyn 
W dniu 17 listopada od-

były się wojewódzkie obchody 
Dnia Pracownika Socjalnego w 
Centrum Biznesowym „Exbud” 
w Kielcach. Uroczystościom 
przewodniczyła Wojewoda 
Bożentyna Pałka Koruba, a 
gościem honorowym był Adam 
Szejnfeld, przewodniczący 
Sejmowej Komisji „Przyjazne 
Państwo”.

Dzień Pracownika 
Socjalnego, przypadający 21 
listopada jest świętem wszyst-
kich pracowników służb spo-
łecznych, a w szczególności pra-
cowników socjalnych. Podczas 
uroczystości Wojewoda 
Świętokrzyski wyróżniła naj-
lepszych pracowników socjal-
nych, którzy działali na rzecz potrzebujących, wręczyła statuetki i listy 
gratulacyjne. 

W dziedzinie przeciwdziałania przemocy wyróżnienie otrzymała 
Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Pracownicy socjalni jako pierwsi na szczeblu gminnym w woje-
wództwie świętokrzyskim utworzyli Zespół Interdyscyplinarny skła-
dający się z kuratora, policjanta, pracownika socjalnego, pedagoga, 
lekarza i objęli mieszkańców gminy kompleksowymi działaniami na 
rzecz przeciwdziałania przemocy oraz innych dysfunkcji. 

Statuetkę  odebrała Monika Łukomska – specjalista pracy socjal-
nej GOPS Bliżyn. Zespół został powołany w marcu 2010 roku i jest 
jednym z elementów budowania lokalnych systemów przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. Celem zespołu jest stworzenie jednolitego 
silnego frontu oddziaływającego zarówno na osobę doznającą jak i 
stosującą przemoc, oraz spójnego przepływu informacji pomiędzy in-
stytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie.

Promocja książki „Dzieje Bliżyna”
W bliżyńskim „Zameczku” w dniu 8 listopada odbyła się promocja 

wydanej kilka dni wcześniej książki „Dzieje Bliżyna” przygotowanej 
przez zespół autorów z okazji obchodów jubileuszowych. 

Rozpoczynając spotkanie wójt Mariusz Walachnia nawiązał do 
okoliczności jej powstania.

Wójt prezentuje „Dzieje Bliżyna”

- Pomysł narodził się 2-3 lata temu. Wówczas określiliśmy podział 
pracy i zakres jej opracowania. Cieszę się, że pomysł udało się wdrożyć 
i jestem z tego dumy – stwierdził wójt.

Później każdy z autorów mówił na temat swego obszaru badań. 
– Ponad 500 stron świadczy o czymś. Wiele większych miast np. 
Szydłowiec do dziś takich opracowań nie ma. Ale nadal potrzebne są 
badania nad przeszłością Bliżyna, w szczególności historii najnowszej 
- powiedział

Na temat książki mówi Krzysztof Zemeła

Zainteresowanie promocją było duże
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MIko ł A j w PR ZEDsZkolU

Mikołaj zawitał do przedszkola
„Idzie Mikołaj.
Idzie, idzie święty z długą siwą brodą,
a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą.
Niosą w wielkich koszach:
słodziutkie pierniki, ciastka i cukierki,
lalki, żołnierzyki.
Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci,
idą i szukają samych grzecznych dzieci”.

***
Na tego niezwykłego 

gościa, w ten wyjątkowy 
grudniowy dzień, z nie-
cierpliwością czekały bli-
żyńskie przedszkolaki.  

Już od porannych go-
dzin dzieci nasłuchiwały, 
czy nie widać reniferów 
ciągnących czarodziej-
skie sanie i czy nie sły-
chać dźwięku srebrnego 
dzwonka. Tegoroczna 
aura zasiała w serdusz-
kach przedszkolaków nie-
pokój i pytanie: czy uda  
się Mikołajowi dotrzeć do 
naszego przedszkola? 

Ale Święty Mikołaj  

(w tej roli znany bliżyński samorządowiec) pojawił się ze swoim wor-
kiem w sali przedszkola. Towarzyszyła mu w mikołajkowej czapeczce 
Śnieżynka w osobie Magdaleny Osóbka.

Uśmiech i wyjątkowa atmosfera zagościła dokoła. Mikołaj roz-
mawiał z dziećmi, wysłuchał 
wielu piosenek i wierszy przy-
gotowanych specjalnie dla nie-
go. Nie zapomniał również o 
prezentach dla każdego dziec-
ka, bo przecież małe dziecięce 
psoty zawsze można wybaczyć. 
Przedszkolaki obiecały jednak, 
że postarają się zachowywać 
grzecznie w przedszkolu i w 
domu.

Mało tego. Mikołaj nie za-
pomniał nawet o wychowaw-
czyniach i paniach z obsługi. 
Ale i im nie było łatwo dostać 
prezent. One również musiały 
recytować wierszyki i śpiewać 
piosenki.

A kiedy pożegnano 
Mikołaja na twarzach dzieci jeszcze przez długo gościł uśmiech i 
szczęście. Szkoda tylko, że ten wyjątkowy gość odwiedza nas tylko raz 
w roku....

Jacenty Kita



9Samorządowy Informator Gminy BliżynGRUDZIEŃ 2010

nAsI  nA jM łoDsI

Są już pełnoprawnymi przedszkolakami!
To było wielkie święto dla najmłodszych podopiecznych placów-

ki w Mroczkowie. Grupa dwudziestu przedszkolaków nabyła pełnych 
uprawnień, aby określać ich tym mianem. W dniu 26 listopada złożyli 
z powagą, choć z tremą, uroczyste ślubowanie. Było to święto nie tyl-
ko dla nich, ale również licznie przybyłych na uroczystość rodziców, 
babć, dziadków, zaproszonych gości.

Obecnych powitała opiekunka grupy Marzena Tomaszewska.
Wśród gości znaleźli się wójt gminy Mariusz Walachnia, aktualny 

już przewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams, dyrektor Zespołu Szkół 
Józef Nowak, dyrektor szkoły Sylwester Koziński i koordynator pro-
jektu w całej gminie Grzegorz Włodarczyk.

Uroczystość rozpoczęła się od występów artystycznych młodych 
przedszkolaków. Choć trochę stremowane, dzielnie zniosły wymóg 
chwili.

Marzena Tomaszewska wita obecnych

Szczególny aplauz obecnych na sali wywołała samba. Patrząc na 
ich popisy i umiejętności można mieć niemal pewność, iż doskonale 
poradziliby sobie w brazylijskim Rio podczas karnawału.

Nadszedł najważniejszy moment. Akt ślubowania. Najpierw 
wspólnie obiecali: 

„Jesteśmy przedszkolakami.
Za chwilę chcemy być zuchami.
Bawić się, uczyć, grzecznie będziemy,
To wszystkim wam ślubujemy”.
Następnie przysięgi indywidualne, że będą: uśmiechnięci, po-

słuszni pani, że będą szanować zabawki, zgodnie się bawić…

Później dyrektor Józef Nowak przy pomocy solidnego „argumen-
tu” dokonał pasowania na przedszkolaka, a Marzena Tomaszewska 
każdemu wręczyła dyplom mianowania.

Józef Nowak dokonuje pasowania, Marzena Tomaszewska wręcza dyplomy

Dzieciaki swój pierwszy wielki publiczny występ zniosły bardzo 
dzielnie, więc otrzymały za to słodkości od wójta Mariusza Walachni.

Wójt Mariusz Walachnia obdarował najmłodszych słodyczami

Dzieci do występu zostały przygotowane wspaniale, toteż i wy-
chowawczyni wójt wręczył nieco słodyczy. Dodajmy, że w codziennej 
pracy mocno wspomaga ją Monika Dąbczyńska.

Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przygoto-
wanym przez rodziców.

Jacenty Kita

Trema ich nie „zjadła”

Sala była wypełniona
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nAsI  nA jM łoDsI

Ślubowanie przedszkolaków w Bliżynie
Grupa 40. wychowanków z bliżyńskiego przedszkola ostatniego 

listopada złożyło ślubowanie stając się tym samym przedszkolakami 
w pełnym tego słowa znaczeniu. W tej podniosłej chwili najmłodszym 
towarzyszyli rodzice, babcie, dziadkowie, rodzeństwo, wychowawcy 
i zaproszeni goście. W ciepłych słowach powitała ich Izabela Sierko.

Dzieciaki na początek, przepięknie ubrane w okolicznościowe 
stroje, przedstawiły perfekcyjnie przygotowany program artystyczny.

Jako pierwsza zaprezentowały swe umiejętności grupa młodsza – 
„Krasnale”, oczywiście w pięknych, czerwonych strojach ulubieńców 
najmłodszych. Następnie wystąpiły „Zielone Żabki”. Program obu 
grup był zróżnicowany. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, 
a nawet grały na instrumentach muzycznych. Niektórzy tak się przeję-
li rolą, że… zaniemówili z wrażenia!

Dyrektor Józef 
Nowak zwracając się 
do obecnych stwier-
dził, że jak na zale-
dwie trzy miesiące 
pracy w obu grupach, 
efekty są imponujące. 
Podziękował jednocze-
śnie nauczycielom za 
pracę. Ten okres trzech 
miesięcy to również 
zmiany wizualne i na-

macalne. To nowe meble i wystrój wnętrza przedszkola. A obok plac 
zabaw, który zapewne będzie w pełni wykorzystany wiosną i latem. 

Wójt gminy Mariusz Walachnia w krótkich słowach również po-
dziękował wychowawczyniom, zaś dzieciaki obdarował słodyczami.

Kulminacyjnym momentem imprezy było uroczyste ślubowanie 
oraz pasowanie na przedszkolaka. Każdy z nich otrzymał dyplom za-
świadczający o tym wydarzeniu oraz upominek.

Opieką obu grup przedszkolaków zajmują się wychowawczynie: 
Dorota Bernas, Izabela Olesińska, Izabela Sierko, Ewelina Jedynak, 
pomagają im Magdalena Osóbka i Grażyna Gula oraz Krystyna 
Wanat.

Uroczystość ślubowania swą obecnością zaszczycili wójt Mariusz 
Walachnia, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams, dyrektor 
Zespołu Szkół Józef Nowak oraz koordynator projektu w całej gminie 
Grzegorz Włodarczyk. 

Wszystkie trzy punkty przedszkolne w gminie funkcjonują w ra-
mach projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn”, 
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierów-
ności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” realizowane-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jacenty Kita
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Kwiaty z bibuły

W ramach „Studia Dobrego 
Smaku” w dniu 27 listopada br. gru-
pa ponad dwudziestu pań uczestni-
czyła w warsztatach zatytułowanych 
„Kwiaty z bibuły”.

Zajęcia, które odbyły się w bliżyńskim „Zameczku” prowadziła 
doświadczona instruktor Maria Siarek. – Cieszę się, że mimo tak fa-
talnej pogody tego dnia, w zajęciach wzięło udział tak dużo osób – 
mów Katarzyna Skarus, dyrektor placówki.

(jaki)

Pomoce naukowe dotarły już do szkół
Pisaliśmy już o tym, że 

do Gimnazjum w Bliżynie 
trafi  tablica multimedialna, 
zaś do Szkoły Podstawowej w 
Odrowążku zestaw „classma-
te” w ramach „Świętokrzyskiego 
Programu Wspierania Rozwoju 
Edukacji 2010”. 

Pomoce te już dotarły do 
naszych szkół, a ich uroczyste 
przekazanie z udziałem wójta 
gminy Mariusza Walachni 
nastąpiło w dniu 7 grudnia br.

Do szkoły w Odrowążku 
trafi ło łącznie 20 palmtopów 
dla uczniów oraz jeden laptop 
dla nauczyciela. Na dziś sprzęt, którym dysponuje szkoła będzie wy-
korzystany do pracy we wszystkich pracowniach przedmiotowych.  

Dyrektor szkoły Mirosław Owczarek marzy, aby z czasem szkołę jesz-
cze bardziej doposażyć w sprzęt tak, aby cała szkoła miała możliwość 

korzystania z Internetu.
Symbolicznego prze-

cięcia wstęgi przy nowym 
sprzęcie dokonali: prze-
wodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego Martyna 
Gębska, wójt Mariusz 
Walachnia oraz dyrektor 
szkoły Mirosław Owczarek.

W tym samym dniu 
ofi cjalnie przekazano dla 
bliżyńskiego Gimnazjum 
tablicę multimedialną.

To już druga edycja pro-

gramu, a Urząd Marszałkowski zapowiada jego kontynuację w naj-
bliższych latach. –Na pewno będziemy składać kolejne wnioski – za-
pewnia wójt Mariusz Walachnia.

Jacenty Kita
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InwEst yc jE

Dla gminy pozyskano kolejne 1,34 mln złotych!
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął listę rankin-

gową projektów zgłoszonych do drugiego naboru na działanie 
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . 

Do tego naboru Gmina Bliżyn złożyła 3 wnioski i wszystkie 
otrzymały dofi nansowanie. 

Na konkurs z całego województwa świętokrzyskiego wpłynęło 
120 wniosków. Mamy powód do dumy gdyż nasze projekty zdo-
były duża liczbę punktów a dzięki temu wysokie miejsca na liście 
rankingowej. 

Projekt „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w 
miejscowościach  Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów”  znalazł się na 9. 
miejscu listy rankingowej. W ramach tego projektu w miejscowo-
ści Bliżyn  nad zalewem wybudowany  zostanie amfi teatr,  boisko 
do piłki plażowej, plac zabaw oraz altana z grillem. W miejscowo-
ści Brzeście w sąsiedztwie istniejącej altany  zostanie wybudowane 
boisko do piłki siatkowej oraz plac zabaw dla dzieci. W Gilowie  
wybudowane zostanie boisko do piłki siatkowej, plac zabaw oraz 
altana z grillem. Z kolei w Wołowie powstanie boisko do piłki siat-
kowej, plac zabaw oraz altana z grillem. 

Całkowity koszt projektu (wartość kosztorysowa) to ok. 
1.200.000 zł z czego ok. 980.000 zł to koszty kwalifi kowalne. Kwota 
pozyskana to ok. 460.000 zł. 

Plac zabaw w Mroczkowie w budowie z programu „Radosna szkoła”
Kolejny projekt „Budowa infrastruktury turystyczno - rekre-

acyjnej w miejscowościach Górki, Mroczków, Zbrojów, Sorbin” zna-
lazł się na 10. miejscu listy rankingowej. W ramach tego projektu w 
miejscowości Górki wybudowane zostanie boisko do piłki siatko-
wej, plac zabaw oraz altana z grillem. W miejscowości Mroczków 
zostanie wykonana altana z grillem. W Zbrojowie wybudowane 
zostanie boisko do piłki siatkowej, plac zabaw oraz altana z gril-
lem.   Natomiast w Sorbinie powstanie  scena widowiskowa wraz 
z widownią. 

Całkowita wartość projektu (wartość kosztorysowa) wynosi  
ok. 616.000 zł z czego ok. 506 000 to koszty kwalifi kowalne. Kwota 
pozyskana to  380.000 zł. 

Trzeci z projektów pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyj-
nego w Sołtykowie - place zabaw, boiska sportowe, miejsce do gril-
lowania wraz z dojazdami i chodnikami” na liście rankingowej 
znalazł się na 11 miejscu. W ramach tego projektu  w Sołtykowie 
zostaną wybudowane boiska do: piłki siatkowej oraz do mini pił-
ki nożnej, plac zabaw dla dzieci oraz altana z grillem. Całkowita 
wartość projektu (wartość kosztorysowa) to ok. 1.400.000 zł z cze-
go ok. 1.100.000 zł to koszty kwalifi kowalne. Kwota pozyskana to 
500.000 zł. 

Cała kwota dofi nansowania tych trzech projektów wyniosła 
1.340.000 zł

Powstaje parking
Intensywne opady śniegu wstrzymały na jakiś czas budo-

wę parkingu samochodowego przy kościele św. Ludwika w 
Bliżynie. 

Inwestycję realizuje wyłoniona w drodze przetargu fi rma z 
Morawicy za kwotę 223.636,55 zł. 

Jej przedmiotem jest budowa parkingu na 39 miejsc dla 
samochodów osobowych, 2. miejsc dla samochodów dla osób 
niepełnosprawnych oraz 1. miejsca dla autobusu, okrężnej dro-
gi manewrowej oraz równoległej do niej drogi manewrowej nr 
II o szerokości 5,00 m i dwóch zjazdów o szerokości 6,00 m. 
Wykonane ma być także ogrodzenie i oświetlenie terenu.

(jaki)

Przetarg na wodociąg
Gmina ogłosiła przetarg na realizację inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik” 
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i 
studzienkami wodomierzowymi w miejscowości Zbrojów przy-
siółek Łazik. Teren inwestycji położony jest w miejscowościach 
Jastrzębia i Zbrojów. 

Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej z rur PE-
HD Ø90 o długości 940 mb, przyłączy wodociągowych z rur PE 
Ø40 – 4 szt./112 mb wraz z 2 szt. studzienek wodomierzowych.

Termin składania ofert upływa 16 grudnia.
(jaki)

Urząd Gminy w Wigilię nieczynny
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bliżyn w dniu 24 

grudnia (Wigilia) urząd gminy będzie nieczynny w zamian za 
dzień 25 grudnia, który przypada w dzień wolny od pracy.

Poprzez realizację tych inwestycji podniesie się atrakcyjność 
turystyczna naszych miejscowości, zwiększy się liczba turystów 
oraz poprawi się jakość życia i dostęp do infrastruktury głównie 
sportowej. 

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy o dofi nanso-
wanie  powyższych  projektów.
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U stR A Ż AkÓw

O kronice bliżyńskiej straży
Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzę od 2002 roku. 

Jednak moja przygoda ze strażą zaczęła się dużo wcześniej. Członkami 
straży są: mój mąż Grzegorz i dwóch synów Łukasz i Mateusz. 

Najmłodszy syn Kacper 
również nie może do-
czekać się, by wstąpić 
w szeregi strażaków, ale 
musi jeszcze poczekać, 
ma dopiero dwanaście 
lat. Naturalną więc 
rzeczą stało się, że i ja 
zaczęłam podzielać ich 
pasję.

Materiały zbie-
rałam od dawna i nie 
chcąc żeby zginęły lub 
zniszczyły się, trzeba je 
było zabezpieczyć. Stąd 
kronika.

Kronikę prowadzę 
jako dwie części, które 
stanowią całość. Części 
te to kronika główna i 
podkronika. Skąd ten 
pomysł? Po prostu po-

czątkowo w podkronice umieszczałam wszystko to, co nie mieściło się 
w kronice głównej. Z czasem zaczęły docierać do mnie zdjęcia, mate-
riały archiwalne, które umieszczałam w podkronice.

Posiadamy również dwie stare kroniki i obawiając się ich znisz-
czenia, zostały one skserowane i umieszczone w podkronice, by każdy 
miał do nich dostęp.

W 2007 r. kroniki pojechały do Kierza Niedźwiedziego, gdzie zdo-
były I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kronik Strażackich. Jako 
nagrodę otrzymaliśmy aparat fotografi czny „Canon”.

W 2010 r. kroniki zostały wyróżnione podczas Wojewódzkiego 
Przeglądu Kronik i pojechały do Warszawy, a stamtąd do Olsztyna, 
gdzie odbył się XVII Ogólnopolski Konkurs Kronik, na którym rów-
nież otrzymały wyróżnienie. Obecnie biorą udział w wystawach na 
terenie kraju.

Do sukcesu kronik przyczyniła się nie tylko moja praca, ale i pra-
ca innych ludzi. Zdzisław Żak jest naszym fotografem, który od lat 
dokumentuje działania naszej straży i również ważne wydarzenia w 
naszej miejscowości, jest on skarbnicą wiedzy o dawnych czasach i na-
szym najstarszym członkiem w straży. 

Wielu ludzi zbiera i dostarcza materiały do kroniki, nawet pamiąt-

ki rodzinne, za co serdecznie im dziękuję.
Obecnie chcemy iść z duchem czasu i przegrać kroniki na płyty 

CD.
Anna Gołębiewska

Zdjęcia: Andrzej Adamczyk

Zebrania czas zacząć
W dniu 17 grudnia o godz. 17.00 w remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mroczkowie rozpocznie się posiedzenie Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

- Poza sprawami bieżącymi ustalony zostanie harmonogram ze-
brań w poszczególnych jednostkach oraz zjazdu gminnego. Rok 2011 
będzie szczególny, gdyż jest to rok wyborczy w naszej organizacji – 
mówi Zdzisław Kuźdub, komendant gminny OSP w Bliżynie.

(jaki)

Sala weselna „Stylowa”
zaprasza na

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ
 która odbędzie się
 31.12.2010 roku
 Początek o godzinie 20.00.

Zaserwujemy Państwu wykwintne potrawy, 
w tym cztery dania gorące, oraz świetną 

    zabawę w miłej atmosferze.

   Cena – 300,00 zł od pary.

   Kontakt:
   Bliżyn, ul. Kościuszki 132
   tel. 668 111 337, 
                600 284 870
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kUltUR A

Dominika zachwyciła publiczność
W dniu 14 listopada w ra-

mach „Zameczkowych Spotkań 
Kameralnych” przed bliżyń-
ską publicznością wystąpiła 
Dominika Kasprzycka, której 
akompaniował Adam Kazimierz 
Sławiński. Koncert nosił nazwę 
„W jesiennej zadumie”.

Piosenkarka repertuar na 
koncert w Bliżynie wybierała 
specjalnie, żeby wpasować go 
w klimat jesieni. Nie zabrakło 
utworów Agnieszki Osieckiej, 
Lennona, Andrzeja Zauchy, a 
więc tych, których  nie ma już z 
nami. 

Zarówno artystka jak akom-
paniujący jej muzyk oraz ma-
nager podkreślali po koncercie 
wysoką klasę bliżyńskiej publicz-
ności i wspaniała atmosferę. 

Dominika Kasprzycka ma 23 lata, pochodzi ze Skarżyska. 
Obecnie studiuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i 

wydziale wokalnym Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia również 
w Warszawie. Uczestniczyła w IV edycji „Idola”, laureatka „Szansy na 
sukces”, zwyciężyła w XII edycji konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”.

Marzena Godlewska

W Gilowie kultywują tradycje przodków

W przeddzień Święta Zmarłych dzieci ze wsi Gilów i Górki cud-
nie ubrane i pomalowane, w radosnych nastrojach wyszły na naszą 
wieś. Wychodząc mówiły do mieszkańców: „cukierek albo psikus”. Od 
życzliwych ludzi dostawali słodycze, a o zadowoleniu dzieci świadczą 
uśmiechnięte buziaki – co widać na zdjęciu.

Monika Matynia

Konkurs na ozdobę choinkową
Zapraszamy dzieci ze Szkół Podstawowych 

i Gimnazjum z Gminy Bliżyn 
do udziału w konkursie plastycznym 

na ozdobę choinkową. 
Termin składania prac do 14 Grudnia 2010 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie.

REGULAMIN
1.  Organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie.
2.  Cele - propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świę-

tami Bożego Narodzenia - rozwój wrażliwości plastycznej i 
artystycznej.

3.  Technika - ozdoba , którą można powiesić na choince.
4.  Tematyka - bożonarodzeniowe tradycje ludowe, motywy 

tradycyjne lub współczesne inspirowane tematyką świąt 
Bożego Narodzenia.

5.  Termin składania prac - do 14 grudnia 2010 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bliżynie.

Każda praca powinna być czytelnie opisana na dołączonej 
karteczce (imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, nauczyciel). Do 
konkursu zakwalifi kowane zostaną tylko prace na odpowied-
nim poziomie estetycznym.

Nie będą przyjmowane prace wykonane niestarannie oraz 
drukowane.

Nagrodzone prace zostaną sprzedane podczas aukcji. 
O terminie aukcji i wręczeniu nagród szkoły zostaną poin-

formowane.
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PoR ADy nA ZIMę

Porady na zimę
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej, w związku z inten-

sywnymi opadami śniegi i silnymi mrozami, przybliża podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa w okresie zimowym.
Chroń się przed mrozem

Przy mrozie dochodzącym do minus 20 stopni Celsjusza występuje bardzo duże 
ryzyko wychłodzenia organizmu. Możliwe są nie tylko odmrożenia, ale i zamarznięcia. 
Mogą nastąpić awarie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz trudności komu-
nikacyjne.

W związku z tym:
-  Zabezpiecz kawałkiem kartonu przednią szybę samochodu. Unikniesz rano długie-

go skrobania.
-  Chcesz bez problemów otworzyć auto, miej przy sobie odmrażacz do zamków.
-  Wymontuj na noc akumulator. Rano unikniesz problemów z rozruchem;
-  Nakryj samochód plandeką. W ten sposób uchronisz lakier przed niszczeniem.
-  Ogrzewaj dom. Unikniesz zamarzania wody w rurach i ich pęknięcia.
-  Nie zostawiaj zwierząt na podwórku. Nawet w ocieplanej budzie pies może zamarz-

nąć.
-  Jeżeli na ławce, chodniku czy w parku zauważysz leżącą osobę zadzwoń pod nr: 997 

lub 112. Twój telefon może uratować ludzkie życie.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 

Podstawową przyczyną zatruć są zamknięte, szczelne okna. Zatem przede wszyst-
kim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca 
gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. 
Należy więc: 
-  uchylić okno w mieszkaniu gdy korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca 

gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
-  nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, 
-  zadbać o drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych, a więc: 
-  nie dokonywać podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez 

wymaganej opinii kominiarskiej, 
-  przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów ko-

minowych, spalinowych i wentylacyjnych,
-  przeprowadzać okresowe czyszczenie przewodów kominowych, a także usuwać sa-

dzę zgromadzoną w osadniku pieców węglowych, 
-  użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, 

zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzew-
czych,

-  stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia 
do obrotu; 

-  w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, 
-  systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, ]
-  często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, ła-

zienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozsz-
czelnienie okien.

• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, 
oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewie-
trzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek 
dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, 
jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń. 
Podstawowe zasady postępowania z urządzeniami grzewczymi 
1.  Nie dogrzewaj pomieszczeń kuchenką gazową
2.  Pamiętaj, że butle gazowe w kuchni należy umieszczać w odległości co najmniej 1,5 

m od urządzeń emitujących ciepło. 
3.  Nie należy pozostawiać bez dozoru włączonych urządzeń grzewczych.
4.  Nie należy włączać urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych (np. cieczy 

palnych, ubrań, mebli itp
5.  Nie pozwalajmy dzieciom na zabawę łatwo palnymi substancjami, ogniem i urzą-

dzeniami elektrycznymi. Nie pozostawiajmy dzieci w domu bez opieki. 
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? 
-  należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, otwierając 

okna, a w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie, 
-  wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, 
-  wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe 999, straż pożarna 998 lub 112),
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natych-

miast zastosować sztuczne oddychanie, np. metodą usta – usta oraz masaż serca, 
• nie wolno wpadać w panikę; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej 

pomocy. 
Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru 
-  nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między 

nimi oraz wyjściach na dach,
-  nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację 

oraz dojście ratowników.
W zakresie posługiwania się ogniem otwartym
-  dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urzą-

dzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
-  nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,

-  nie pal papierosów w łóżku,
-  nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
-  nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru,
-  przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
-  przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych, 
-  przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotech-

nicznych,
-  wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, 
-  wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu 

dymu, 
Gdy opuszczasz mieszkanie 
-  sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu, 
-  przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym 

oraz zakręć zawory wody i gazu, 
-  u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać. 
Gdy powstanie pożar 
-  zadzwoń do straży pożarnej pod numer 998 lub 112,
-  staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz bu-

dynku, 
-  jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, 

uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
-  nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; 
-  powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
-  nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; 
Gdy poczujesz gaz 
-  zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
-  powiadom sąsiadów,
-  nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
-  nie zapalaj zapałek ani zapalniczek, 
-  zamknij zawór gazu w mieszkaniu, 
-  otwórz szeroko okno,
-  wyjdź na zewnątrz budynku.
Bezpieczne użytkowanie gazowych grzejników wody przepływowej

Każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzej-
ników wody przepływowej, umiera w Polsce ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatru-
ciu wymagającym hospitalizacji.

Przeważająca większość wypadków śmiertelnych, średnio około 85% rocznie, 
zdarza się między 1 listopada a 31 marca, a więc w porze chłodnej. Przyczyną tego są 
zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego prze-
nikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania 
urządzeń spalających gaz. Są to: 
 1) prawidłowa instalacja,
 2) stały dopływ świeżego powietrza,
 3) swobodny odpływ spalin,
 4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego. 
Prawidłowa instalacja 

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawnio-
ny specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i re-
gulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia 
mieszkańców. Takie same wymagania, co do prac instalacyjnych i regulacyjnych dotyczą 
kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki 
wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, 
tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza. 
Stały dopływ świeżego powietrza 

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym nastę-
puje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powo-
duje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie 
tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały 
dopływ powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego od-
pływu spalin. 
Swobodny odpływ spalin 

Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a 
przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie 
ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. 
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, tzn. co najmniej raz w roku. Kontrola powinna być przepro-
wadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na 
właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko 
drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszcze-
nia, w którym następuje spalanie gazu. 
Dobry stan techniczny urządzenia gazowego 

Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie tech-
nicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Piecyk ga-
zowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, nie 
czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urzą-
dzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa 
kwalifikacyjne.
Pamiętajmy ! 

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz 
Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.
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PoDAtk I  2011

Podatek od nieruchomości na rok 2011
Rada Gminy poprzedniej kadencji  na listopadowej sesji określa się 

następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na tere-
nie Gminy Bliżyn:
1) od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,05 zł od 1 m2 powierzchni,

2)  od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 13,55 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

e)  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 2,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)  od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportu na 
rok 2011

Określone uchwałą Rady Gminy roczne stawki podatku od 
środków transportowych w 2011 roku wynosić będą::
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowi-

tej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 424 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 532 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 802 zł,

2)  od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt.2 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały,

3)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z przyczepą lub naczepą, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
- 802 zł,

4)  od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w 
art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub więk-
szej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w 
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym po-

siadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 280 zł,

6)  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały,

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)  mniejszej niż 30 miejsc - 764 zł,
b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.668 zł.

Załączniki znajdują się na stronie internetowej: 
www.ugblizyn.bip.doc.pl

Nowa strona internetowa 
www.przystanblizyn.pl

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej strony interne-
towej Gminy Bliżyn www.przystanblizyn.pl działającej w trzech 
językach: polskim, angielskim i niemieckim. 

„Przystań Bliżyn” jest platformą informacyjno-promocyjną 
Gminy Bliżyn zawierającą aktualne i łatwo dostępne informacje 
dla mieszkańców i turystów odwiedzających naszą piękną, zielo-

ną, pełną lasów gminę. Strona ma zachęcić turystów do pobytu w 
naszej miejscowości. 

Na stronie można znaleźć kompleksowe informacje dla osób  
odwiedzających naszą gminę. Oprócz bieżących informacji można 
za pomocą wirtualnego spaceru zobaczyć najpiękniejsze i najcie-
kawsze miejsca w naszej gminie a przy pomocy krótkiego fi lmiku 
zapoznać się z widokami z lotu ptaka i podziwiać piękno bliżyń-
skiej Ziemi. 

Osoby które nie posiadają naszych nowości wydawniczych 
mogą zapoznać się z nimi w wersji pdf . W galerii znajdą Państwo 
zdjęcia z najważniejszych wydarzeń w naszej gminie. 

Strona powstała i funkcjonuje od października 2010 roku 
a została sfi nansowana w ramach projektu „Przystań Bliżyn 
2010 - 2012 - kampania promocyjna” współfi nansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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oG łosZEnIA -  koMUnIk At y

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?
Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub per-

sonel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych 
lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika 
Praw Pacjenta. 
Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych
2. Informacji o swoim stanie zdrowia
3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych 

tajemnicy informacji związanych z leczeniem.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdro-

wotnych.
5. Poszanowania intymności i godności
6. Dokumentacjo medycznej
7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
9. Opieki duszpasterskiej
10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:
Bezpłatna infolinia:800-190-590 (czynna od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 9.00-21.00).
Połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):
(22) 833-08-85; (22) 635-59-96
Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony 

zdrowia oraz prawnicy.
 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
Tel. (22) 532 82 50 ; fax: (22) 833 08 86
sekretariat@bpp.gov.pl; www.bpp.gov.pl

***
Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administra-

cji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania 
przy pomocy Biura Praw Pacjenta.

Zapowiedzi kulturalne na grudzień 
***

Koncert Ireneusza Boczka z małżonką
12 grudnia godz. 18.00  w ramach „Zameczkowych Spotkań 

Kameralnych z Chopinem” wystąpi Ireneusz Boczek z małżonką.
***

Poezja Bożonarodzeniowa
15 grudnia godz. 10.00 rozpocznie się w „Zameczku” IV Gminny 

Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej w trzech kategoriach wiekowych: 
szkoły podstawowe kl. I-III , kl. IV-VI i gimnazjum; przewidziano na-
grody i dyplomy.

***
Koncert kolęd i pastorałek

19 grudnia o godz. 18.00 w kościółku św. Zofi i zacznie się koncert 
kolęd i pastorałek pt. „Wtedy jest Boże Narodzenie” w wykonaniu arty-
stów Gminnego Ośrodka Kultury.  

Około godz. 19-tej zapraszamy do „Zameczku” na wspólne kolędo-
wanie, poczęstunek wigilijny oraz aukcje ozdób choinkowych wyko-
nanych przez dzieci z terenu gminy w ramach konkursu plastycznego 
na ozdobę choinkową. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczone 
zostaną na organizację ferii zimowych.

Marzanna Godlewska
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sPoRt

Pobiegli o Puchar Wójta
W dniu 30 października br. odbył się VI Bieg Uliczny o Puchar 

Wójta Gminy Bliżyn. 

Trasa liczyła 10 km i wiodła na Jastrzębie i z powrotem z pętlą po 
5 km. W biegu wystartowało 56 zawodników, wśród nich 5 kobiet. 
Ciekawa, ale i selektywna trasa (dużo pod górę) sprawiła zawodnikom 
dużo trudu, mimo to jej skończenie sprawiało zawodnikom wiele ra-

dości. 
Nagrody ufundował i wręczył 

wójt gminy Mariusz Walachnia, 
któremu towarzyszyli wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Jerzy Rams 
i sołtys Bliżyna Czesław Szmalec. 
Poczęstunek dla wszystkich uczest-
ników zrekompensował cały wysiłek 
włożony w bieg. Zawody przygotowało 
Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów 
w osobach: Rafał Czarnecki, Marek 

Sorbian, Justyna Reguła i Sławomir Młodawski, który komentował 
całe zawody. Zarząd BSC dziękuje strażakom za zabezpieczenie strasy 
biegu, paniom Danucie Czarneckiej i Annie Gołębiewskiej za po-
moc w przygotowaniu poczęstunku oraz Kamilowi Czarneckiemu i 
Pawłowi Żakowi za dokumentację fi lmowo – zdjęciową biegu.
Wyniki:

KOBIETY
 1. Lachowska Dagmara – Kraków
 2. Komar Izabela – Nietulisko
 3. Pytel Lidia – Bliżyn

MĘŻCZYŹNI
Kategoria do 30 lat
 1. Lachowski Andrzej – Kraków
 2. Raczyński Paweł – Kraśnik
 3. Biały Michał – Kraśnik
Kategoria 31-40 lat
 1. Czarnecki Rafał – Bliżyn
 2. Świecak Robert – Rudnik
 3. Gwarek Tomasz- Sadek
Kategoria 41-50 lat
 1. Sobiński Henryk – Francja
 2. Połeć Mirosław – Ruda Śląska
 3. Biały Piotr - Kraśnik
Kategoria Ponad 50 lat
 1. Kamola Kazimierz – Puławy
 2. Adamus Wiesław – Tobiasze
 3. Zych Lesław – Samborzec
Najlepszy bliżynianin:
 1. Czarnecki Rafał
 2. Majos Arkadiusz
 3. Sierko Maciej

(jaki)

Podziękowanie
W imieniu uczestników Mistrzostw LZS w Łopusznie 

dziękujemy Wójtowi Mariuszowi Walachni za wyróżnie-
nie zawodników nagrodami rzeczowymi, które przyjęli z 
radością jako dowód uznania za osiągnięte wyniki podczas 
Mistrzostw.

Sławomir Młodawski 
Mieczysław Bąk

- opiekunowie drużyny

Turniej szachowy
W dniu 11 listopada w „Zameczku” rozegrany został tradycyjny 

„Niepodległościowy Turniej Szachowy”.
Pierwsze miejsce zajął Adam Łukomski, zaś kolejne: Łukasz 

Łukomski, Artur Mackiewicz, Zdzisław Sztykiel, Marian Frąk  oraz 
Adam Wiśniewski.

(jk)

Zawody w tenisie stołowym
W dniu 27 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Bliżynie 

odbył się I Parafi alny Turniej tenisa stołowego. W zmaganiach 
uczestniczyło 43 zawodniczek i zawodników. Nad przebie-
giem i organizacją turnieju czuwała młodzież z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży wraz z księdzem asystentem 
Arkadiuszem Czupryńskim oraz ks. Marcinem Dziembą. Sędzią 
głównym zawodów był nauczyciel wychowania fi zycznego Kamil 
Siudak. Nagrody dla najlepszych uczestników turnieju zostały 
ufundowane przez księdza proboszcza Stanisława Wlazło oraz 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.  

Wyniki I Turnieju Parafi alnego w tenisa stołowego były nastę-
pujące:
Szkoły Podstawowe - dziewczęta

1. Zasowska Klaudia
2. Włodarczyk Emilia
3. Orczyk Paulina

Szkoły Podstawowe - chłopcy
1. Płatek Michał
2. Wudarczyk Radosław
3. Adamczyk Jakub

Gimnazjum - dziewczęta
1. Żak Natalia
2. Tarka Wiktoria
3. Wanat Patrycja
4. Pydyn Magda

Gimnazjum - chłopcy
1. Lisowski Andrzej
2. Krzepkowski Mateusz
3. Staroń Adrian

Młodzież do lat 20
1. Winiarski Tomasz
2. Karlikowski Patryk
3. Sztukiecki Dawid 

Sławomir Młodawski
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Bliżyński Hubertus był wspaniałą zabawą

Doskonale spisali się jeźdźcy i 
publiczność podczas obchodów Dnia 
Świętego Huberta, który w dniu 6 li-
stopada na boisku w Wołowie zorga-
nizowało Stowarzyszenie „Rdest”. Ci 
pierwsi zapewnili wspaniałą zaba-
wę, ci ostatni dopisali tak, że impre-
za mimo zimnej pogody była bardzo 
udana. 

Uczestników powitała Gabriela 
Król, koordynator projektu „Konno 
w siną dal”. Imprezę ze swadą i – 
„pieprznie” – jak to określali obser-

watorzy, prowadził 
znany miłośnik koni 
Edward Marcisz. Po 
rozgrzewce grupa 
ponad 20. jeźdźców 
została przyprowa-
dzona na start przez 
Stanisława Paszkiela. 

Główną atrakcją 
imprezy był oczywi-
ście pościg za lisem, 
w którego wcielił się 
Łukasz Sołkiewicz. 

Lis był widocznie 
osłabiony, gdyż zale-
dwie po kilku sekun-
dach został schwytany. 
Zdobywcą trofeum oka-
zał się Albert Makuch, 
za co nieco później otrzy-
mał okazały puchar. 

Małego lisa z kolei 
odnalazła Marysia Król. 
Następnie Stanisław 
Paszkiel wykonał pokaz 
władania białą bronią 
m.in. szablą, lancą, strze-
laniem z łuku do celu. 

W międzyczasie powołano specjalne „srogie” (mieli cepy i gra-
bie) jury w składzie: Krystyna Ołownia, Anna Dziewięcka i Dorota 
Jabłońska.

Miało ono wybrać najładniej ubranego jeźdźca. Jednogłośnie zde-
cydowano, że na tytuł ten zasłużyła Magda Sułek.

Część  artystyczna odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Zagroda Królów” w Brześciu. W programie  wystąpił Zespół Pieśni i 

Tańca „Sorbin”. Była degustacja  potraw regionalnych, w tym gorąca 
zupa grochowa oraz bigos. Przy zimnej i wietrznej pogodzie organiza-
torzy zasłużyli sobie na wdzięczność zziębniętej publiczności.

Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Konno w siną 
dal” fi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach progra-
mu Kapitał Ludzki – działanie „Inicjatywy lokalne na rzecz lokalnej 
społeczności”. Koordynatorem projektu jest Gabriela Król.

Jacenty Kita

PS
Organizatorzy imprezy pragną podziękować sponsorom impre-

zy: Lokalnej Grupie Działania „U Źródeł”, Urzędowi Gminy, Jackowi 
Ciepińskiemu z Warszawy, zespołowi „Sorbin” oraz fi rmie cateringo-
wej Anny Leżańskiej, Marzenie Jeżewskiej, Katarzynie Skarus za 
„osłodę imprezy” oraz Janowi Sztabowi za nagłośnienie.

Publiczność dopisała

Stanisław Paszkiel

Lis, czyli Łukasz Sołkiewicz

Lisa schwytał Albert Makuch, małego lisa znalazła Marysia Paszkiel

Jury w regionalnych strojach Magda Sułek

Zespół „Sorbin” na „scenie”
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Przewodniczący 
Rady Gminy
Jerzy 

RAMS

Wójt Gminy 
Mariusz 

WALACHNIA

BĄK 
Bogusław

GREGIEL 
Wiesław

ŁYJAK 
Tadeusz

ŚLĘZAK 
Zbigniew

BORUŃ 
Kazimierz

KRZEPKOWSKI 
Jacek

MILANOWSKA 
Aleksandra

WRÓBEL 
Józef

FERENCZ 
Sławomir

KRZEPKOWSKI 
Krzysztof

OLEJARZ 
Ryszard

FIDOR 
Halina

ŁUKOMSKA 
Ewa

PELA 
Tomasz

RADNI
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Rada kadencji 2010 – 2014 
rozpoczęła pracę

Wybory samorządowe za nami. 21 listopada mieszkańcy gmi-
ny zdecydowali o wyborze swych przedstawicieli, którzy przez naj-
bliższe cztery lata będą stanowić nasz lokalny parlament. Uroczysty 
„start” nowej rady nastąpił podczas I sesji Rady Gminy w dniu 1 
grudnia.

Sesję otworzył radny – senior Tadeusz Łyjak. Na jego wniosek 
na salę remizy strażackiej wprowadzony został poczet sztandarowy 
gminy. Odegrany został „Mazurek Dąbrowskiego”.

Wprowadzenie sztandaru i odegranie hymnu państwowego rozpoczęło 
I sesję Rady Gminy

Sesję zwołała i obrady otworzyła przewodnicząca minionej ka-
dencji Anna Leżańska składając zarazem gratulacje w związku z 
wyborami naszym radnym. Podziękowała gościom przybyłym na 
obrady i wkrótce musiała opuścić salę, gdyż udała się na rozpoczy-
nającą się lada chwila sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, do której 
została wybrana.

Sesję zwołała Anna Leżańska, przewodnicząca Rady Gminy minionej 
kadencji

Zgodnie z tradycją przewodnictwo obrad objął w tym momencie 
najstarszy wiekiem, radny – Tadeusz Łyjak, który poprowadził ob-

rady do chwili powołania nowego 
przewodniczącego rady.

T. Łyjak powitał obecnych 
na obradach radnych – elektów, 
wójta i pracowników gminy, kie-
rowników samorządowych jedno-
stek organizacyjnych, dyrektorów 
szkół, sołtysów, przedstawicieli 
służb mundurowych: zastępcę 
komendanta powiatowego policji 
Piotra Kanię, szefa naszego ko-
misariatu Rafała Pakułę, gmin-
nego komendanta strażaków 
Zdzisława Kuźduba.

Zaświadczenia o wyborze na 
radnego wręczyła członkom rady 

przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Anna Osóbka.
Później T. Łyjak odczytał rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Każdy z radnych odpowiadał „Ślubuję”, a większość z nich doda-
wała: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Z tą chwilą wybrani 21 listopada stali się radnymi z mocy prawa.
Kolejny punkt obrad to przy-

jęcie zaproponowanego przez 
A. Leżańską porządku obrad, 
który przyjęty został bez uwag.

Najważniejszym punktem 
I sesji był wybór przewodni-
czącego Rady Gminy. Fakt ten 
poprzedziło powołanie komisji 
skrutacyjnej, do której weszli: 
Ewa Łukomska – przewodni-
cząca oraz Sławomir Ferencz i 
Bogusław Bąk.

Radny – senior Tadeusz Łyjak

Goście zaproszeni na sesję

Zaświadczenie o wyborze na radną z rąk Anny Osóbki otrzymuje Halina Fidor

Radni składają ślubowanie

Komisja skrutacyjna: E. Łukomska, 
B. Bąk, S. Ferencz
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Na funkcję przewodniczącego zgłoszona została tylko jedna 
kandydatura. T. Łyjak zaproponował osobę Jerzego Ramsa, który 
w kadencji 2006-2010 pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego rady. 
W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono, komisja 
skrutacyjna po zapoznaniu radnych z zasadami wyborów przystąpi-
ła do procedury tajnego głosowania.

Decyzja radnych była jednogłośna. Piętnastoma głosami „za” 
Jerzy Rams wybrany został na przewodniczącego Rady Gminy w 
Bliżynie przejmując 
zarazem prowadze-
nie dalszych obrad. 
-Dziękuję za zaufanie, 
jakim mnie obdarzy-
liście. Postaram się 
nie zawieść Waszych 
oczekiwań oraz pra-
cować dla dobra gmi-
ny i jej mieszkańców 
– powiedział J. Rams.

Aby prezydium 
rady było w komple-
cie konieczny był – 
zgodnie ze Statutem 
Gminy – wybór 
jednego wiceprze-
wodniczącego rady. 
J. Rams zgłosił na tę funkcję radnego Jacka Krzepkowskiego, który 
wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Kazimierz Boruń, aby – jak 
stwierdził – zachować parytet, zgłosił kandydaturę Haliny Fidor, ale 
nie wyraziła ona zgody na kandydowanie.

Procedurę głosowa-
nia według tych samych 
zasad przeprowadziła 
za zgodą rady ta sama 
komisja skrutacyjna. 
Wynik głosowania był 
identyczny, jak w przy-
padku przewodniczące-
go. Jacek Krzepkowski 
„zdobył” komplet gło-
sów radnych.

Nie mniej ważnym 
punktem obrad było 
powołanie składów czte-

rech stałych komisji Rady. Ostatecznie w wyniku głosowania po-
szczególne komisje tworzyć będą:
Komisja Rewizjna

1. Zbigniew Ślęzak  przewodniczący
2. Ryszard Olejarz
3. Józef Wróbel
4. Ewa Łukomska
5. Wiesław Gregiel

Komisja Budżetowo – Finansowa, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Gminy

1. Ewa Łukomska – przewodnicząca
2. Aleksandra Milanowska
3. Bogusław Bąk
4. Krzysztof Krzepkowski
5. Sławomir Ferencz

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

1. Tomasz Pela – przewodniczący
2. Kazimierz Boruń
3. Ryszard Olejarz
4. Zbigniew Ślezak
5. Józef Wróbel

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych
1. Halina Fidor – przewodnicząca
2. Aleksandra Milanowska
3. Tadeusz Łyjak
4. Wiesław Gregiel
5. Jacek Krzepkowski
Po części wyborczej głos zabrał wójt gminy Mariusz Walachnia, 

który dziękując za ponowny wybór na wójta, gratulując nowym 
przewodniczącym i radnym stwierdził: -Wyniki dzisiejszego głoso-
wania są dobrym znakiem dla gminy. Takiej jednomyślności w hi-
storii tej gminy jeszcze nie było. Mieszkańcy wiele od nas oczekują. 

Gratulacje radnym przekazała także sekretarz gminy Barbara 
Stachera deklarując zarazem współpracę i pracę urzędu na rzecz 
społeczności lokalnej.

Jacenty Kita

Głosuje Kazimierz Boruń

Prowadzenie obrad przejmuje nowo wybrany 
przewodniczący Jerzy Rams

Jacek Krzepkowski otrzymuje gratulacje od 
Jerzego Ramsa

Rada Gminy i pracownicy urzędu
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