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* gmina ma budżet,
* o pracy naszego przedszkola,
* relacja z sesji rady gminy,
* sukces Katarzyny Połeć i Wacława Pejasa,
* o wyborach u strażaków,
* uroczystości na Borze,
* ferie w „Zameczku”,
* zapowiedzi kulturalne na najbliższy miesiąc,
* inne aktualne wydarzenia z życia gminy.

Zapraszam do lektury.
Jacenty Kita

Największy budżet w historii gminy!
- To historyczny budżet w historii gminy. Wydatki zamkną się 

kwotą 37.877.633 złotych. Z tego aż 14.990.882 złote to wydatki ma-
jątkowe na realizowane w gminie inwestycje – mówi wójt Mariusz 
Walachnia.

O najważniejszych założeniach budżetu na 2011 rok uchwalone-
go 10 lutego na sesji rady gminy czytaj w tym wydaniu gazety.

Przedszkole tętni życiem

Dużą aktywność wykazuje Przedszkole Samorządowe w 
Bliżynie. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca przygotowało szereg 
atrakcji nie tylko dla swych podopiecznych, ale również dla rodzi-
ców i mieszkańców. Odbyły się zajęcia otwarte pod tytułem „Zimowe 
wieczory naszych przodków”, Dzień Babci i Dzień Dziadka oraz za-
bawa karnawałowa.

Czytaj w tym wydaniu gazety.

To był bal!

Ponad setka dzieci, kilkudziesięciu rodziców i opiekunów, dosko-
nale bawiło się na „Balu Karnawałowym”, który w dniu 14 stycznia dla 
swych wychowanków zorganizował bliżyński oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, przede wszystkim jego prezes Grażyna Kij. Poza 
zabawą był również wspaniały tort oraz casting do programu „Mam 
Talent”.

Czytaj na str. 16

Wybory u strażaków

Ten rok jest wyjątkowy dla naszych strażaków, gdyż trwa kampa-
nia wyborcza w czasie której wybierane są władze na najbliższe 5 lat. 
Za nami już zebrania w Nowym Odrowążku, Nowkach i Sorbinie. 

Czytaj na str. 8-9

W świecie opery i operetki
To była uczta duchowa dla 

fanów opery i operetki. W ra-
mach „Zameczkowych Spotkań 
Kameralnych” w bliżyńskim 
„Zameczku” wystąpili znani ar-
tyści polskich scen operowych: 
Naira Ayvazyan, Tomasz 
Urbaniak i Grażyna Griner.

Czytaj na str. 10
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Zimowe wieczory naszych dziadków
15 luty 2011 r. okazał się dniem szczególnym dla dzieci z przed-

szkola w Bliżynie, bowiem tego dnia odbyły się kolejne zajęcia otwar-
te o wyjątkowym charakterze. Tematem przewodnim były „Zimowe 

wieczory naszych 
dziadków”, a całość 
zorganizowały na-
uczycielki z młod-
szej grupy – Izabela 
Sierko i Ewelina 
Jedynak.

Spotkanie miało 
na celu zachęcanie 
dzieci do poznawania 
tradycji i zwyczajów 
związanych ze sztuką 
ludową. Wychowanie  

młodego człowieka dla przyszłości oparte jest na wartościach kul-
turowych wynikających z tradycji, które należy rozpoczynać już w 
przedszkolu. Dzięki zabawom i zajęciom zawierającym elementy tra-
dycji regionalnej  dzieci przyswoiły  sobie treści i pobudziły wszystkie 
funkcje poznawcze: uwagę, pamięć, spostrzeganie, wyobraźnię i my-
ślenie. Dzieci stały się odbiorcami kultury, ale również jej twórcami!

Dzięki tym zajęciom przedszkolaki kształtowały postawę współ-
gospodarza „naszej małej ojczyzny”, a ponadto poznały dawne sposo-
by spędzania wolnego czasu przez naszych dziadków.

W zajęciach uczestniczyli licznie zgromadzeni goście: wójt 
Gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia, przewodniczący Rady Gminy 
- Jerzy Rams, dyrektor Zespołu  Szkół  w Bliżynie - Józef Nowak, 
radna powiatu - Anna Leżańska, członkowie Komisji Oświaty, 
Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych: Halina Fidor, Aleksandra 
Milanowska, Tadeusz Łyjak a także Grażyna Kij (prezes TPD 
Bliżyn) i dyrektor SP Sorbin – Henryk Żak.

Ponadto na zaproszenie organizatorek przybyły przedstawiciel-
ki zespołu ludowego „Sobótka” a także liczna grupa reprezentująca 
zespół „Sorbin”. W 
zajęciach brali udział 
rodzice, przedszkolaki 
z obu grup a także po-
zostałe nauczycielki z 
przedszkola - Izabela 
Olesińska, Dorota 
Bernas i Marzena 
Tomaszewska.

Organizatorki 
zadbały o odpowied-

ni wystrój sali i przygotowały kącik regionalny, w którym znalazły 
się: kołowrotek, 
wrzeciono, żelaz-
ka na węgiel, kapy 
tkane na krosnach, 
zapaska, chodni-
ki pasiaki, lampy 
naftowe, haftowane 
obrusy, niecki, gli-
niane i drewniane 
naczynia i wiele in-
nych eksponatów. 
Dzieci zwiedzały 
wystawę przed za-
jęciami, zapoznając 
się z nazwami i przeznaczeniem zgromadzonych rzeczy. W trakcie 
zajęć przedszkolaki żywo interesowały się pokazami prezentowa-
nymi przez panie z zespołów ludowych, z uwagą słuchały ich barw-
nych opowieści. Wiele emocji wzbudziło zapalanie lampy naftowej, 
wspólne darcie pierza, tkanie na ręcznym warsztaciku tkackim czy 
ubijanie masła. 

Z ciekawością dzieci obserwowały pokazy przędzenia na koło-
wrotku czy też na prząśnicy. 

W trakcie spotkania członkowie zespołów śpiewali piękne lu-
dowe piosenki, a także prezentowali się tanecznie (walczyk, oberek, 
poleczka). Przedszkolaki także próbowały swoich sił w tańcu, jak 
również śpiewały dziecięcą piosenkę w oparciu o melodię ludową 
„Na szpaczym weselu”. Mili goście prezentowali wytwory pracy rę-
kodzielniczej: ozdoby świąteczne, serwety, wyroby wikliniarskie, ro-
bótki ręczne i inne. W trakcie zajęć panie szydełkowały, haftowały i 
robiły na drutach. Na koniec zajęć dzieci wykonywały wycinanki z 
papieru kolorowego według własnych pomysłów. Spotkanie zakoń-
czyło się poczęstunkiem dla wszystkich zgromadzonych, które przy-
gotowały mamy z młodszej grupy przedszkolnej. 

Ewelina Jedynak i Izabela Sierko serdecznie dziękują wszystkim 
gościom za tak liczne przybycie i poświęcony czas wśród tak wielu 
codziennych obowiązków. Szczególne podziękowania kierują do ze-
społów „Sorbin” i „Sobótka” za podjęcie współpracy, piękny pokaz 
strojów, tańców oraz śpiewów. Dla dzieci było to miłe i niezapomnia-
ne przeżycie. Podziękowania należą się również rodzicom za przygo-
towanie poczęstunku dla gości oraz włączenie się do dekoracji sali 
i przyniesienie niektórych eksponatów. Zajęcia otwarte były bardzo 
atrakcyjne i pouczające, nauczycielki liczą na dalszą współpracę.

Jacenty Kita
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Ak tuAlności

Panu
Janowi Sztabowi

- prezesowi OSP w Mroczkowie –
wyrazy najszczerszego żalu i  głębokiego współczucia

z powodu śmierci
syna Tomasza

składają
Rada Gminy, Wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy 

w Bliżynie
oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Druhowi
Janowi Sztabowi 

- prezesowi OSP w Mroczkowie –
wyrazy niewypowiedzianego żalu i współczucia

z powodu śmierci syna Tomasza
składa

Zarząd Gminny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie

Wyrazy szczerego współczucia
Janowi Sztabowi

- prezesowi OSP Mroczków -
z powodu śmierci syna Tomasza

składa
Rada Powiatu Skarżyskiego i Starosta Skarżyski

Sprostowanie
W ostatnim wydaniu gazety w tekście „Przedstawienia jasełkowe 

w szkołach” na str. 18 podałem mylną informację o przekazaniu listów 
gratulacyjnych za udział w kweście podczas Wszystkich Świętych. 
Oczywiście podając gminnym oddziale „Caritas” miałem na my-
śli jego działalność na terenie gminy, a nie przy Urzędzie Gminy. 
Prawidłowa nazwa powinna brzmieć Parafialny Oddział Caritas. 
Zainteresowanych przepraszam.

Jacenty Kita

Będzie wodociąg w Zbrojowie  
- przysiółek Łazik

Gmina Bliżyn rozstrzygnęła przetarg na zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa wodociągu w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik”.

Prace za kwotę 83.194,26 zł wykona firma „WODKAN” z Mniowa. 
Wybudowane zostanie 940 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
i studzienkami wodomierzowymi.

(jaki)

Uroczystości na Borze
Doroczne uroczystości patriotyczno – religijne na Borze upamięt-

niające 71 rocznicę rozstrzelania 360 żołnierzy organizacji „Orzeł 
Biały” i Związku Walki Zbrojnej odbyły się 13 lutego. Wzięli w nich 

udział przedstawiciele 
naszych władz samo-
rządowych w oso-
bach wójta Mariusza 
Walachni i przewod-
niczącego rady gminy 
Jerzego Ramsa.

Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą 
Świętą w intencji 
pomordowanych  
w kościele Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Po nabożeństwie  zebrani  przeszli pod pomnik, 
gdzie wzięli udział w kolejnej części uroczystości. Krótkie przemówie-
nia wygłosili Prezydent Skarżyska Kamiennej Roman Wojcieszek, 
poseł Marzena Okła 
- Drewnowicz oraz po-
seł Andrzej Bętkowski. 
Następnie delegacje, 
w tym z naszej gminy, 
złożyły kwiaty i wią-
zanki, na pomniku po-
mordowanych i zapalo-
no znicze pamięci. 

Po części oficjalnej 
organizatorzy zaprosili 
na ognisko i poczęstu-
nek. Do wspólnego śpiewana pieśni patriotycznych zaprosił zespół 
Klin z Wąchocka. 

(jaki)
Zdjęcia: tsk24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY
W SUCHEDNIOWIE

ROK ZAŁOŻENIA 1909

Suchedniów, ul. A. Mickiewicza 8 
tel.41/25-43-021, 41/25-43-148, fax 41/25-46- 450

Skarżysko Kamienna, ul. Krasińskiego 35 
tel./fax 41/25-24-613, 41/25-24-638

Skarżysko Kamienna, ul. 1-go Maja 56 , tel. 41/ 25-12-078
Łączna, Kamionki 56, tel./fax 41/ 25-48-260

Bliżyn, ul. Kościuszki 88a, tel./fax 41/25-41-667
http://www.bs-suchedniow.com.pl 

e-mail: bank@bs-suchedniow.com.pl

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK

• gotówka do 15.000 zł  
   na dowolny cel
• na okres do 24 miesięcy
• od 01.02.2011r. do 31.05.2011r.

WEŹ
KREDYT OKAZJONALNY

„DOBRY KREDYT”

% tylko 9,7%
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z Pr Ac r Ady Gminy

Z sesji rady gminy
Piąta w tej kadencji sesja rady gminy odbyła się 10 lutego br. w re-

mizie OSP. Swą obecnością zaszczycili ją poseł Maria Zuba, wiceprze-
wodnicząca rady powiatu Bożena Bętkowska, radna powiatowa Anna 
Leżańska, członek Zarządu Powiatu Zenon Nowakowski, komendant 
powiatowy policji Wojciech Przeździk i szef naszego posterunku 
Rafał Pakuła. Obecni byli wójt wraz z pracownikami urzędu, kierow-
nicy gminnych jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi. Przybyłych 
powitał przewodniczący rady Jerzy Rams. 

Sprawozdanie wójta
Sprawozdania z działalności w okresie od 30 grudnia 2010 do 10 

lutego 2011 roku złożył wójt Mariusz Walachnia. W okresie sprawoz-
dawczym dominowała tematyka dotycząca spraw: budżetu gminy, 
oświaty, remontowo – inwestycyjnych oraz wydawanych zarządzeń. 

Nauczyciele dostali pieniądze
Jednym z ważniejszych działań gminy w tym okresie  było wy-

liczanie osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodowego w roku 2010 na terenie gminy. 
Przeliczenia wykazały, że nie osiągnęły one średnich wynagrodzeń 
określonych w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela. Kwota  różnicy na po-
szczególnych stopniach wyniosła:

- nauczyciel stażysta  - 857,94
- nauczyciel kontraktowy  - 3.224,39
- nauczyciel mianowany  - 44.443,81
- nauczyciel dyplomowany  - 150.337,01.
W związku z powyższym nauczycielom w terminie do 31 stycznia 

2011 r. wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające. 
W związku z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Przemienienia Pańskiego w Odrowążku o przyznanie dofinansowania 
do wypoczynku zimowego dla 20 osób z terenu gminy Bliżyn, działa-
jąc zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 
podpisano umowę przyznającą dofinansowanie na ww. wypoczynek 
w kwocie 1.500 zł. ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Inwestycje i remonty
W styczniu 2011r. gmina złożyła wniosek o płatność o dofinan-

sowanie projektu pn. „Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego”. 
Zrefundowane zostały środki finansowe wydatkowane przez gminę 
na realizację inwestycji w III i IV kwartale 2010r. Dotacja za ten okres 
wyniosła 500.962,37 zł.

W dniu 9 lutego została podpisana umowa na budowę wodocią-
gu w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik. Podpisano również 
umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odbudowa i roz-
wój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania 
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie – place zabaw, 
boiska sportowe, miejsce do grillowania wraz z dojazdami i chodnika-
mi”.

Gmina uzyskała pozwolenie na budowę drogi z Gostkowa do 
skrzyżowania z ul. Zgodną w Bliżynie.

Wójt przedstawił również szczegółowy harmonogram ze swej pra-
cy oraz z realizacji uchwał podjętych przez radę.

Policja dziękuje i informuje o bezpieczeństwie
Komendant powiatowy policji Wojciech Przeździk podzięko-

wał wójtowi i radzie gminy za środki przekazywanych na policję. 
–Jesteście jedyną gminą w powiecie, która wspomaga naszą działal-
ność. Za przekazane 10.000 zł uruchomiliśmy 15 dodatkowych służb 
ponadnormatywnych na terenie gminy oraz kupiliśmy paliwo do ra-
diowozów – stwierdził. I dodał: -Dziękuję za już i proszę o jeszcze. 
Odnosząc się do tych słów wójt Mariusz Walachnia poinformował, że 

na 2011 rok gmina zaplanowała 11.500 zł dla policji.
Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa komendant poinformo-

wał, że od 7 lat przestępczość w powiecie systematycznie spada w pod-
stawowych kategoriach. Jest też coraz większa wykrywalność spraw-
ców. 

Wystąpienia gości i odpowiedzi wójta
Wypowiedziane przez poseł Marię Zubę słowa sprowadzały się 

w zasadzie do dawania „prztyczków” rządowi z powodu: zbyt ma-
łych pieniędzy na policję i oświatę, zamiarów likwidacji kuratorium 
oświaty w Kielcach, problemów z osobami nietrzeźwymi w szpitalach 
po likwidacji izb wytrzeźwień. Podziękowała jednocześnie radzie za 
oświadczenie rady gminy sprzeciwiające się przesunięciu w czasie 
budowy drogi S-7 od Skarżyska Kamiennej do granic województwa 
mazowieckiego.

Przewodnicząca rady sołeckiej w Zagórzu Anna Mączka zaapelo-
wała w imieniu grupy mieszkańców o remonty i naprawę dróg w tym 
sołectwie (przede wszystkim ul. Południowej), gdyż coraz więcej ludzi 
chce się tam budować, teren jest uzbrojony w wodę, gaz i energię, ale w 
tragicznym stanie są właśnie drogi.

Natomiast Zenon Nowakowski na podstawie obserwacji sukce-
sów podopiecznych GOK-u i pięknego koncertu w Sorbinie wysoko 
ocenił pracę gminy w tym względzie.

Odnosząc się do tych wystąpień wójt stwierdził, że w zakresie 
oświaty podstawowym problemem jest Karta Nauczyciela a nie bieżą-
ca polityka. Z kolei pieniądze na podwyżki dla nauczycieli rząd wyli-
czył i przekazał gminom solidnie. 

Następnie dodał: -Jest wola wybudowania ul. Południowej. 
Wniosek o jej dofinansowanie dwukrotnie był składany do progra-
mu „schetynówek”, ale nie przeszedł pozytywnej weryfikacji. Obecnie 
wniosek na tę drogę jest na liście rezerwowej programu regionalne-
go a województwo w nagrodę za dobre wydatkowanie środków z tego 
programu otrzyma dodatkowe 130 mln. złotych. Marszałek zadekla-
rował, że 30% z tej kwoty pójdzie na drogi. Jest więc szansa, że nasz 
wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony i trafi do realizacji.

Interpelacje i zapytania
Tadeusz Łyjak doceniając liczne sukcesy Wacława Pejasa złożył 

wniosek o sfinansowanie przez gminę warsztatów wokalnych dla na-
szego „ambasadora kultury”. Za liczne gratulacje odnośnie przeglą-
du w Sorbinie podziękowała Halina Fidor. Aleksandra Milanowska 
podziękowała za zbliżające się ku końcowemu rozwiązaniu problemy 
płotu w Brześciu. Natomiast Ewa Łukomska prosiła policję o wię-
cej patroli pieszych, przede wszystkim w centrum Bliżyna. Z kolei 
Zbigniew Ślęzak prosił o usunięcie przez powiat skutków wypadku 
drogowego w Ubyszowie.

Uchwały rady
W części uchwałodawczej – poza uchwaleniem budżetu gminy na 

2011 rok, o czym na następnych stronach – rada podjęła uchwały do-
tyczące:
-  zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Bliżyn,
-  przyjęcia planów pracy komisji stałych rady na 2011 rok,
-  przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami 

dla Związku Międzygminnego „Utylizator” w części dotyczącej 
Gminy Bliżyn,

-  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2011 rok,

-  powołania Rady Społecznej SPZOZ w Bliżynie,
-  udzielenia pomocy finansowej dla powiatu,
-  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
-  uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Jacenty Kita
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budże t 2011

Największy budżet w dziejach 
gminy!

Rada Gminy, jako jedna z pierwszych w powiecie skar-
żyskim, na sesji w dniu 10 lutego br. jednogłośnie uchwaliła 
budżet gminy na 2011 rok. 

- To historyczny budżet w historii naszego samorządu. 
Dochody budżetowe osiągną wysokość 30.142.392 zł,  w tym 
z tytułu dochodów bieżących 20.336.209 zł oraz z tytułu do-
chodów majątkowych 9.806.183 zł. Wydatki zamkną się kwo-
tą 37.877.633 złotych. Z tego aż 14.990.882 złote to wydatki 
majątkowe na realizowane w gminie inwestycje – mówi wójt 
Mariusz Walachnia.
Dochody

Dochody gminy składają się z dochodów bieżących i ma-
jątkowych. Na dochody bieżące złożą się dochody własne w 
wysokości 5.313.938,85 zł, dotacje z budżetu państwa w kwo-
cie 3.518.342 zł (przede wszystkim na pomoc społeczną), do-
tacje przekazane gminie na mocy porozumień w wysokości 
105.000 złotych. Z funduszy strukturalnych na dofinansowa-
nie własnych zadań bieżących gmina otrzyma 696.274,15 zł 
(przedszkole). Gmina otrzyma również subwencje oświato-
wą, wyrównawczą i równoważącą 10.702.654 zł.

Niezwykle ważną pozycje w dochodach gminy są docho-
dy majątkowe. Ogromna suma tj. 7.940.183 zł wpłynie do 
budżetu gminy z funduszy strukturalnych na realizowane w 
gminie inwestycje. To przede wszystkim zwrot kosztów po-
niesionych przez nasz samorząd na realizację dużych zadań 
inwestycyjnych. Wśród nich znajdują się:
-  remont świetlic w Wołowie i Nowym Odrowążku oraz 

budowa boisk sportowych w Płaczkowie i Ubyszowie 
304.522 zł, w tym z tytułu refundacji poniesionych wy-
datków w 2010r. – 127.368 zł,

-  budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej   
w ośmiu sołectwach  pochłonie 845.631 zł, 

-  na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie 
kwota 500.000 zł,

-  odtworzenie domu Garncarza w Rędocinie - 480.000 zł,
-  budowa boiska wielofunkcyjnego  przy SP Odrowążek 

kwota 495.740 zł, 
- odbudowa i rozbudowa zalewu bliżyńskiego - 2.835.960 

zł,
-  budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 1.825.255 zł, 
-  na zadania z zakresu informatyzacji 173.075 zł.

W tym ostatnim przypadku będą to pieniądze przezna-
czone na realizowane w całym województwie przy wsparciu 
programów unijnych projektów e-świętokrzyskie tj. rozbu-
dowa infrastruktury informatycznej gminy oraz budowa 
systemu informacji przestrzennej województwa. Dzięki tej 
inwestycji w znaczący sposób poprawi się dostęp do sieci in-
ternetowej oraz znacznej poprawie ulegnie jakość i szybkość 
obsługi interesantów Urzędu Gminy i jego jednostek organi-
zacyjnych.

Poza tym gmina planuje sprzedaż działek budowlanych za 
kwotę 1 mln złotych oraz wpływy z dotacji celowej i pomocy 
finansowej w wysokości 866.000 złotych (to przede wszyst-
kim inwestycje związane z infrastrukturą sportową).

Uwzględniając znaczny napływ środków unijnych do-
chody gminy w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosną aż 
o 22,4%.
Wydatki inwestycyjne 

Nie sposób w gazecie kompleksowo przedstawić wszyst-
kich wydatków budżetu gminy. Dlatego też ograniczam się 
do wypunktowania przede wszystkim zadań inwestycyjnych.

Wspomniano wyżej, iż na ogólne wydatki w kwocie 
37.877.633 złotych na inwestycje gmina planuje wydatkować 
aż 14.990.882 zł!

Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów 
planuje się wydać kwotę 123.000 zł na budowę wodociągów w 
Brześciu Górnym - 45.000zł i w Bliżynie przy ul. Zafabryczna 
- 60.000 zł.

Ciekawe i potrzebne mieszkańcom inwestycje wykonane 
zostaną w sołectwach ze środków pochodzących z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za łączną kwotę 4.849.325zł 
zrealizowane zostaną zadania, które noszą nazwę:
-  „Budowa miejsc integracyjnych w miejscowościach Bliżyn, 

Brzeście, Gilów, Wołów” za kwotę 1.187.372zł,
-  „Budowa miejsc integracyjnych w miejscowościach Górki, 

Mroczków, Zbrojów i Sorbin” za kwotę 607.500zł,
-  „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wołów i 

Nowy Odrowążek oraz budowa boisk sportowych i placów 
zabaw w miejscowościach Płaczków i Ubyszów” za kwotę 
354.307 zł, 

-  „Remont świetlicy wiejskiej w Bliżynie w ramach przebu-
dowy i rozbudowy oraz zmiany konstrukcji dachu na bu-
dynku OSP Bliżyn” za kwotę 600 000 zł,

-  „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie” za 
kwotę 1.500.146zł,

-  „Odtworzenie domu garncarza w Rędocinie wraz z in-
frastrukturą do obsługi ruchu turystycznego” za kwotę 
600.000zł.
Zrealizowanie tych inwestycji nie tylko poprawi jakość 

życia mieszkańców, ale w znaczący sposób wpłynie na atrak-
cyjność rekreacyjno – turystyczną i wypoczynkową całej 
gminy Bliżyn.
Będą lepsze drogi

Znaczne, choć zapewne niewystarczające pieniądze, gmi-
na przeznaczy na remont i modernizację dróg. Wspólnie z 
powiatem w proporcji 50/50%  nadal modernizowana będzie 
droga powiatowa Bliżyn – Sorbin – Odrowążek. Gmina na ten 
cel ze swego budżetu przekaże 500.000 zł. Wyremontowana 
zostania również droga Bliżyn - Ubyszów (oba samorządy 
przeznaczą po 600.000 zł). Zabezpieczone zostały również 
pieniądze na remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie za-
równo latem jak i zimą dróg gminnych. Gmina za własne pie-
niądze wybuduje drogę Gostków Dolny – Bliżyn, ul. Zgodna. 
Inwestycja ta kosztować będzie 335.800 zł.
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budże t 2011

Na oświatę i szkolnictwo 
Olbrzymie środki w wysokości 8.319.329 zł gmina prze-

znacza na funkcjonowanie oświaty.
Utrzymanie szkół podstawowych pochłonie 5.782.324 zł 

a gimnazjum 1.179.145 zł. Funkcjonowanie przedszkola w 
Bliżynie to wydatek rzędu 320.722 zł oraz dodatkowo 86.775 
zł na realizację projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w 
gminie” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Bliżynie.

Z pieniędzy zaplanowanych na oświatę  kwotę 1.647.125 zł 
gmina przeznaczy na wydatki inwestycyjne tj. 
-  budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bliżynie 

- 150.000 zł (projekt budowlany), 
-  budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej 

w Sorbinie - 677.440 zł,
-  budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej 

w  Odrowążku - 819.685 zł.
Kanalizacja i zalew

W tym roku, jak tylko poprawią się warunki atmosferycz-
ne, wznowione zostaną prace przy realizacji zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w 
Wojtyniowie i Bliżynie”. Pochłoną one  kwotę 4.535.402 zł.

Na kontynuację zadania „Odbudowa zalewu bliżyńskiego 
na rzece Kamiennej” gmina wyda w 2011 roku aż 4.571.000 zł. 
Jaśniej i oszczędniej

W gminie będzie jaśniej i oszczędniej jeśli chodzi o 
oświetlenie. Konsekwentnie remontowane i modernizowane 
pod kątem oszczędności będą oświetlenia uliczne. Dotyczy 
to Bliżyna na ul. Langiewicza za 32.000 zł, Bliżyna na ul. 
Staszica (od mostu w kierunku ul. Kościuszki) -  7.000zł, w 
Brześciu Górnym -  42.000 zł, w Gilów - Górki - 9.367 zł. –

Na inwestycyjne w zakresie oświetlenia gmina przeznacza 
kwotę 315.800 zł.

Dzięki temu wybudowane zostanie oświetlenie w miej-
scowości Wojtyniów na ul. Spacerowej (przy drodze powia-
towej) za 60.000 zł, w Brześciu Górnym za 38.000 zł oraz w 
Kopciach (dojazd do wsi) za 175.800 zł.
Na kulturę fizyczną i sport 

Gmina nasza jest jedną z tych, która mocno inwestuje w 
sport. Będziemy więc mieli drugiego „Orlika” przy Szkole 
Podstawowej w Mroczkowie w ramach rządowego progra-
mu „Moje boisko – Orlik 2012”. Na zadanie to zabezpieczono 
kworę 1.197.900 zł.
Deficyt z kredytów

Przyjęty przez Radę Gminy projekt budżetu jest budżetem 
deficytowym, gdzie różnica między planowanymi dochoda-
mi w kwocie 30.142.392 zł a wydatkami budżetu w kwocie 
37.877.633 zł stanowi kwotę ujemna wynoszącą 7.735.241 zł. 
W celu zrównoważenia budżetu zakłada się zaciągnięcie kre-
dytów na zadania inwestycyjne w wysokości deficytu oraz 
spłatę zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 
1.664.102zł oraz pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające fi-
nansowanie w kwocie 24.048 zł.

Jacenty Kita

„Postaw na rodzinę”
- Z przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Zofią Nowak rozmawia Jacenty Kita,
- Jacenty Kita: Czym jest ta kampania i od kiedy jest ona realizo-
wana?

- Zofia Nowak: Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Postaw 
na rodzinę” była już realizowana w 2010 roku a jej inicjatorem jest 
Krakowska Akademia Profilaktyki i wiele samorządów lokalnych  w 
Polsce realizujących zadania związane z profilaktyka zachowań ry-
zykownych. Samorządy uznały, że warto inwestować w profilaktykę 
i relacje rodzinne. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu powstał ten 
projekt.
- Skąd zainteresowanie tym programem z pani strony?

- Czytając na temat tej kampanii i porównując to, co robią inni, 
uznałam, że my też realizujemy  takie działania  na rzecz rodzin, 
prowadzimy profilaktykę pierwszorzędową, to znaczy skierowaną 
do ogółu mieszkańców nie tylko do uzależnionych. Prowadzimy 
również działania profilaktyczne adresowane szczególnie dla dzieci 
młodzieży. 
- Na czym te działania polegają?

- Na miarę posiadanych środków w ubiegłym roku odbyły się 
konkursy literackie, profilaktyka poprzez sport, podejmujemy sze-
reg działań interwencyjnych. Mamy Punkt Konsultacyjny, zespół 
interdyscyplinarny, Klub Abstynenta Jutrzenka. Widzę także za-
wiązującą się grupę wsparcia dla kobiet.  Wysyłamy dzieci na kolo-
nie, dożywiamy dzieci    w szkole, tj.  realizujemy program pomoc 
państwa w zakresie dożywiania. Pomyślałam więc dlaczego nie sko-
rzystać  i trochę modyfikując dotychczasowe działania wyjść jeszcze 
bardziej do rodzin. 
- Jak w praktyce będzie przebiegać realizacja programu?

- Otrzymaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych skierowanych 
dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, rodziców, dziadków. 
Program ten głównie skierowany jest do szkół i zaprosimy je do 
współpracy. Otrzymane materiały, ulotki są z treścią prostą ale tra-
fiającą do odbiorcy nauczyciele mogą wykorzystać na lekcjach wy-
chowawczych, wywiadówkach lub innych spotkaniach z rodzicami.
- Czy tylko szkoły zostaną włączone do projektu?

- Nie. Poza szkołą zaprosimy Gminny Ośrodek Kultury, policję, 
służbę zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, parafie. 
- A jakie działania praktyczne będą podejmowane?

- Będziemy ogłaszać  otwarte konkursy ofert  pod przyjaznym 
hasłem „Postaw na rodzinę”, które to hasło nie odstrasza a przyciąga. 
Wiele samorządów robi festyny profilaktyczne, co wytwarza zawsze 
dystans  i  na taki festyn ludzie nie chcą przychodzić. Inaczej i lepiej 
brzmi hasło „Postaw na rodzinę” – konkursy, gry, zabawy.
- Co jeszcze ciekawego może pani dodać?

- Kampania rekomendowana jest przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przystępując do kam-
panii samorząd realizuje zadania obowiązkowe wynikające z usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Dla najbardziej zaangażowanych w kampanię nauczycieli, samorzą-
dowców przewidziane są certyfikaty, działania będziemy umiesz-
czać na ogólnopolskiej stronie kampanii, całe podsumowanie bę-
dzie w Krakowie, na które zapraszani są wójtowie, burmistrzowie, 
pełnomocnicy ds. uzależnień.

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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Ferie  W z Amec zku

Trafione ferie z „Zameczkiem”

-Trafiliśmy we wszyst-
kie gusty i guściki z naszą 
ofertą przygotowaną na 
tegoroczne ferie zimowe. 
Świadczy o tym chociażby 
fakt, że z naszej oferty sko-
rzystało około 200 osób. 
Nie tylko dzieci i mło-
dzież, ale z wielu zajęć ko-
rzystali także dorośli. Nie 
zdarzyło się, aby na jakie-
kolwiek zajęcia przyszło 
mniej niż 10 osób – mówi 
Katarzyna Skarus, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.

Faktycznie, oferta 
przygotowana na przerwę 
w szkole była atrakcyjna, 
zróżnicowana i ciekawa. 

Organizatorzy przy-
gotowali zróżnicowane 
zajęcia plastyczne, warsz-
taty teatralne i tanecz-
ne. Wspólnie ze stajnią 
„Jagiełka” zorganizowano 
przejażdżki konne, a dla 
każdego z uczestników 
czekała również kiełbaska i ciepła herbata. Zainteresowani mogli 
uczestniczyć w zajęciach wyrobu biżuterii z różnych materiałów. 9 lu-
tego do Bliżyna zawitali artyści z Lublina, aby wystawić sztukę „Śpiąca 
Królewna”. Ostatnie dni ferii to piątkowy bal przebierańców w dniu 
11 lutego, podczas którego wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia 
z rytmiki. 

Ostatnim akordem ferii był niedzielny (13 lutego) program walen-
tykowy w wykonaniu młodych artystów z GOK w Bliżynie.

(jaki)
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W ybory u str A ż AkóW

Strażackie wybory
Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Najpierw odbywają się zjazdy w jednost-
kach, następnie odbędzie się zjazd gminny a później powiatowy. Jako 
pierwsi „wystartowali” 5 lutego strażacy z Nowego Odrowążka, dwa ty-
godnie później nowe władze wybrały jednostki w Nowkach i Sorbinie. 
Byliśmy przy tym obecni.
Sztandar dla OSP Nowy Odrowążek, remont strażnicy

Zebranie w Nowym Odrowążku swą obecnością zaszczycili prezes 
powiatowy OSP i poseł na Sejm jednocześnie Andrzej Bętkowski, wójt 
gminy i prezes gminy strażaków Mariusz Walachnia, przewodniczący 
rady gminy Jerzy Rams, Waldemar Madej z komendy powiatowej straży 
państwowej, a przede wszystkim dwudziestu delegatów – członków straży.

Prowadzący bardzo sprawnie obrady Zdzisław Kuźdub, gminny 
komendant straży, szybko przeprowadził część proceduralno – statuto-
wą. Zebrani wysłuchali sprawozdań prezesa z działalności w minionym 
roku, komisji rewizyjnej, który jednocześnie zawnioskowała o udzielnie 
absolutorium dla dotychczasowego zarządu kierowanego przez prezesa 
Czesława Olejarza s. Jana.

Najważniejszym elementem zjazdu były wybory nowych władz tj. 
zarządu i prezesa. Ostatecznie nowy zarząd będzie pracował w następu-
jącym składzie: Czesław Olejarz s. Romana – prezes, Czesław Olejarz s. 
Jana – wiceprezes, Paweł Ściegienny – naczelnik, Leszek Kościński – za-
stępca naczelnika, Robert Ściegienny – sekretarz, Arkadiusz Lisowski – 
sekretarz oraz Leszek Rot – gospodarz.

Komisję Rewizyjną tworzą: Mirosław Supierz – przewodniczący oraz 
Tomasz Ślusarczyk i Marcin Zgrzebnicki.

Po wyborach i przyjęciu planu działania oraz planu finansowego nad-
szedł czas na dyskusję i wystąpienia zaproszonych 
gości.

Rok 2011 będzie wyjątkowy dla druhów  
z Nowego Odrowążka. Po pierwsze kapitalny re-
mont czeka strażnicę, a jak zapewnił nieco później 
wójt Mariusz Walachnia zostanie on zakończony 
do końca kwietnia tego roku. Ale najważniejszym 
wydarzeniem będzie wręczenie jednostce nowe-
go sztandaru. Uroczystości zaplanowane są na 14 
maja br. i połączone zostaną z gminnymi obcho-
dami Dnia Strażaka. Wykonanie sztandaru zosta-
ło już zresztą zlecone.

Następnie zabierają głos poseł A. Bętkowski witając się serdecznie z 
zebranymi szczególnie ciepło powitał druha – seniora Jana Mościńskiego, 
jedynego w jednostce mającego najwyższą, złotą odznakę związkową 
oraz… panie z kuchni (efekty ich pracy zostały sprawdzone po części ofi-
cjalnej – walory i smak flaczków podkreślali wszyscy zgodnie).

W części merytorycznej prezes Bętkowski zwracając uwagę na pro-
blemy strażaków stwierdził, że jednostka jest potrzebna i pracuje bardzo 
dobrze. O wysokiej jakości jej pracy bojowej świadczy liczba akcji w mi-
nionym roku. To 22 wyjazdy, znacznie więcej – jak podkreślił poseł – niż 
niejedna jednostka w województwie, która jest włączona do krajowego 
systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Na fakt, że do jednostki – jako jednej z nielicznych wśród 197. w wo-
jewództwie – wstępują młodzi strażacy uwagę zwrócił przewodniczący 
rady gminy Jerzy Rams. Dodajmy, że w 2010 roku do jednostki wstąpiło 
4 nowych strażaków. 

Natomiast wójt Mariusz Walachnia najpierw podziękował ustępu-
jącemu prezesowi za wiele lat pracy oraz poinformował o planowanym, 
kompleksowym remoncie strażnicy. –Sądzę, że najbliższe pięć lat pod no-
wym zarządem będzie dobre dla jednostki i wsi – stwierdził wójt.

Na zakończenie Zdzisław Kuźdub dodał: - Jest u was klimat do do-
brej pracy. Ale bardzo ważna jest również życzliwość i zrozumienie wójta 
i rady gminy dla naszych potrzeb. W 2010 roku gmina na potrzeby straży 
przeznaczyła aż 260.000 zł, w tym 55.000 zł z funduszy sołeckich. To rów-
nież świadczy o zaangażowaniu lokalnej społeczności.
W Nowkach marzą o remoncie strażnicy

I to marzenie ma się spełnić. Taki wniosek nasuwa się z zebrania spra-
wozdawczo – wyborczego OSP w Nowkach, które odbyło się 19 lutego br.

Zebranie, które otworzył prezes jednostki Jan Kuliński, swą obec-
nością zaszczycili: prezes Zarządu Powiatowego ZOSP a zarazem poseł 
Andrzej Bętkowski, radna powiatowa Anna Leżańska, przewodniczący 
bliżyńskiej rady gminy Jerzy Rams, radna Halina Fidor, przedstawiciel 
komendy powiatowej straży państwowej Wiesław Ungier, gminny ko-
mendant naszych ochotników Zdzisław Kużdub oraz sołtys Zygmunt 
Krzepkowski.

Sprawozdanie z pracy strażaków w Nowkach w minionym roku zło-
żył naczelnik jednostki Krzysztof Wojda. Wcześniej jednak minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłego druha, jednego z założycieli straży w Nowkach 
przed 42. laty Jana Boczka.

Rok 2010 upłynął przede wszystkim na pracach remontowych w remi-
zie, które nadal będą kontynuowane w tym roku. Druhowie planują wy-
remontowanie przede wszystkim podłogi, wykonanie wylewki i położenie 
płytek, malowanie środka remizy i zakup nowych drzwi wejściowych.  
Z funduszu sołeckiego otrzymają 6000 zł, 3000 zł przekaże zarząd gminny 
bliżyńskich strażaków. 

Najważniejszym elementem był wybór nowych władz, które kształtu-
ją się na najbliższe pięć lat następująco: Jan Kuliński – prezes, Zygmunt 
Krzepkowski – wiceprezes, Krzysztof Wojda – naczelnik, Karol 
Zygmunt – skarbnik, Paweł Iwanicki – sekretarz i Jacek Zygmunt – go-
spodarz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Ireneusz Jakubczyk 
a jej członkami będą Wiesław Okła oraz Grzegorz Jedynak.

Na temat działalności strażaków ochotników w powiecie mówił poseł 
Andrzej Bętkowski. 

Prezydium zebrania w Nowym Odrowążku

Delegaci na zebraniu

Nowy prezes Czesław 
Olejarz

Prezydium zebrania w Nowkach
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dowali 22 miejscowe zagrożenia. Niewątpliwie do najważniejszych było 
sześć wyjazdów do akcji przeciwpowodziowych: 3 razy do Sandomierza, 1 
raz do Tarłowa i 2 razy do Skarżyska Kościelnego. W tym miejscu Zdzisław 
Kuźdub dodał, że w 2010 roku strażacy z Bliżyna i Sorbina brali udział 
w 13. akcjach powodziowych podczas których przepracowali 1688 godzin!

Ze sprawozdania wynika, że strażacy z Sorbina odnoszą również 
liczne sukcesy w zawodach, zmaganiach sportowych i turniejach pożar-
niczych. Na zakończenie Kazimierz Boruń podziękował wójtowi, radzie 
gminy, komendzie powiatowej, radzie sołeckiej i druhom za wsparcie  
i pracę. 

Następnie sprawozdanie finansowe złożył Krzysztof Olejarz a ko-
misji rewizyjnej Łukasz Zbroja, który odczytał jednocześnie wniosek 
o udzielenie dla ustępującego zarządu absolutorium. Wniosek przeszedł 
jednogłośnie.

Po przeprowadzonych wyborach ukonstytuował się nowy zarząd na 
najbliższe pięć lat a tworzyć go będą: Józef Dąbrowski – prezes, Krzysztof 
Michałowski – wiceprezes, Zbigniew Domagała – naczelnik, Szymon 
Żak – naczelnik ds. młodzieży, Ryszard Kopeć – skarbnik, Magdalena 
Kopeć – sekretarz, Jan Nowek – gospodarz. Komisję rewizyjną tworzą: 
Mariusz Fidor – przewodniczący, Kazimierz Boruń – sekretarz i Piotr 
Nowek – członek.

W dyskusji głos zabrali obecni na zebraniu goście a przewijała się 
tematyka obecna na zebraniach w innych jednostkach. Dodajmy zatem 
tylko, że starosta Michał Jędrys  podkreślił bardzo dużą liczbę obecnych 
na zebraniu, żywotność jednostki, o czym świadczy młodzież oraz dzia-
łalność – poza ratowniczo – gaśniczą – w zakresie oświaty, kultury, sportu 
i wychowania.

Jacenty Kita
PS
O zebraniach strażackich w Bliżynie, Mroczkowie i Wołowie napisze-

my w następnym wydaniu informatora.

W ybory u str A ż AkóW

– Przyjeżdżam do was od lat i widzę duży postęp w przyroście liczby 
członków, a jeszcze kilka lat temu wzmiankowaliście o likwidacji jednost-
ki. Dobrze, że tak się nie stało – powiedział.

Statystykę działań straży pożarnej w powiecie, zarówno zawodowców 
jak i ochotników, przybliżył przedstawiciel komendy powiatowej Wiesław 
Ungier. 

Zabierając głos radna powiatowa Anna Leżańska zwróciła uwagę na 
niezwykłą solidarność, zgranie i jedność nie tylko strażaków w Nowkach 
ale i całej społeczności tej wsi. –To zasługa strażaków i sołtysa – zauwa-
żyła.

Z kolei Jerzy Rams z humorem zauważył, że przedmówcy zabrali mu 
tematykę i pogratulował nowemu zarządowi. Halina Fidor natomiast za-
deklarowała, że zrobi wszystko, aby z pomocą wójta gminy i rady gminy 
udało się zakończyć prace remontowe. Do gratulacji przyłączył się komen-
dant gminny OSP Zdzisław Kuźdub.
Prezes po raz szósty!

Józef Dąbrowski po raz szósty wybrany został na prezesa OSP 
w Sorbinie, które odbyło się tego samego dnia co w Nowkach. To rekord  
w skali powiatu i ewenement w województwie.

Do gości w Nowek w Sorbinie dołączył starosta skarżyski Michał 
Jędrys, który nota bene dzień wcześniej wstąpił w strażackie szeregi i zo-
stał członkiem OSP w Skarżysku Kamiennej z siedzibą w Książęcym.

To co w remizie w Sorbinie rzucało się w oczy to przede wszystkim 
wypełniona sala. Było na niej około 60 osób, w tym wiele kobiet oraz mło-
dzieży, w tym dziewcząt.

Zebranych powitał prezes jednostki Józef Dąbrowski. Część roboczą 
sprawnie przeprowadził przewodniczący zebrania Zdzisław Kuźdub.

O pracy jednostki w 2010 roku mówił naczelnik Kazimierz Boruń. 
Wynika z niego, że jest to jedna z największych i najlepiej wyposażonych 
jednostek straży w powiecie funkcjonująca w strukturach Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Czynnie w straży udziela się 35. 
druhów, w tym 8 kobiet oraz 8. członków honorowych. Działają także 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców. W ubiegłym roku 
sorbińscy strażacy uczestniczyli w 38. akcjach – gasili 16 pożarów i likwi-

W zebraniu udział wzięło dwudziestu druhów

Goście zebrania w Sorbinie

Atutem jednostki jest młodzież

Sala była wypełniona
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kultur A

Najsłynniejsze arie w bliżyńskim 
„Zameczku”

-To był niezapomniany wieczór, 
pełen niezwykłych wrażeń muzycz-
nych we wspaniałej atmosferze, któ-
ry zapewnił niezapomniane prze-
życia – komentowała po koncercie 
Barbara Stachera, sekretarz gminy. 
Potwierdza to zdecydowana więk-
szość licznie zebranej publiczności, 
których zachwycił występ znanych na 

polskiej scenie muzycznej 
artystów.

Kolejny raz okazało 
się, iż oferta kultural-
na Gminnego Ośrodka 
Kultury doskonale trafia 
w oczekiwania odbiorców. 
„W świecie opery i operetki 
– najsłynniejsze arie”, czy-
li kolejna impreza z cyklu 
„Zameczkowe spotkania 
kameralne” odbyła się 5 lutego i zgromadziła liczną publiczność. -Teatr 

muzyczny to magia i 
cieszy, że choć na dwo-
rze bardzo silnie wieje, 
to jesteście Państwo z 
nami – powitała pu-
bliczność Marzanna 
Godlewska.

Chwilę później do 
sali na piętrze wkra-
czają, w perfekcyjnie 
dobranych strojach wie-
czorowych artyści sce-
ny bytomskiej: Naira 

Ayrazyan – sopran, Tomasz Urbaniak – tenor oraz akompaniująca 
na pianinie Grażyna Griner. Już pierwsze słowa wypowiedziane przez 
panią Nairę wzbudziły sympatie do jej osoby ze strony publiczności: 

-Jestem z pochodzenia Ormianką i dopiero od 18 lat mieszkam w 
Polsce, więc przepraszam za ewentualne gafy – stwierdziła. Ale tych 
nie było. Artyści koncert poprowadzili nie tylko perfekcyjnie, ale rów-
nież z dużą dozą humoru, bardzo żywo i spontanicznie.

Tak samo reagowała bliżyńska publiczność.
Jacenty Kita

Zabawa karnawałowa w Przedszkolu  
w Bliżynie

Okres karnawału to czas wesołej zabawy. W związku z tym, wy-
chowawczynie przedszkola w Bliżynie zorganizowały (28 stycznia) 
prawdziwy bal przebierańców. 

Do wspólnej zabawy zaproszono dzieci z oddziału przedszkolne-
go w Mroczkowie. Bardzo 
szybko między wszyst-
kimi przedszkolakami 
nawiązały się przyjazne 
relacje i nowe znajomości. 

Dzieci chętnie ruszy-
ły do wspólnych tańców i 
popisów. 

Oprawę muzyczną 
po raz kolejny zapewnił 
Sebastian Siudak, które-

mu wszystkie nauczycielki są za to bardzo wdzięczne. Muzyka bar-
dzo przypadła dzieciom do gustu i niezmordowanie prezentowały się 
tanecznie. Godna podziwu była rozmaitość i bogactwo kostiumów. 

Na sali pojawiały się: księżniczki, wróżki, elfy, policjantki, kowboje, 
spider-many i inne bajkowe postacie. Urozmaiceniem imprezy sta-
ły się konkursy tańca z rekwizytami i parada uczestników. Dla wy-
tchnienia i odpoczynku najmłodsi raczyli się napojami i przekąskami. 
Wszystkim dopisywał dobry humor, a zabawa była bardzo udana.

Dorota Bernas
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u senioróW

Seniorzy u seniorów
Zrzeszeni w Klubie Seniora „Emeryt” w Bliżynie w dniu 18 stycz-

nia br. gościli swych kolegów z kółka teatralnego Uniwersytetu III 
Wieku, który działa przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku 
Kamiennej.

Aktorzy seniorzy, także z gminy Bliżyn, przyjechali do remizy 
strażackiej, aby zaprezentować program jasełkowy wyreżyserowany 
przez kierownik kółka Teresę Stańczyk. 

Obecnych na spotkaniu, w sumie około sto osób, powitały panie z 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opiekujące się naszymi eme-
rytami: kierownik ośrodka Zofia Nowak oraz Monika Łukomska i 
Danuta Czarnecka. 

T. Stańczyk w kilku zdaniach przybliżyła działalność kółka te-
atralnego, które działa od maja 2010 roku, ale ma już w swym dorob-
ku trzy przedstawienia. Pani Teresa zachęciła jednocześnie naszych 
emerytów do zapisywania się na zajęcia prowadzone w ramach uni-
wersytetu.

Zanim rozpoczęło się przedstawienie, seniorka kółka, licząca so-
bie 81 lat Maria Wrzeszczewicz zarecytowała piękny wiersz „Opłatek 
biały”. I zaczęło się przedstawienie słowno – muzyczne, zdominowane 
przez śpiew pięknych kolęd i pastorałek. Publiczności szczególnie po-
dobały się solowe partie w wykonaniu Matki Boskiej (w tej roli Anna 
Tchórzewska).

Za piękny występ 
i dozę wrażeń arty-
stycznych przedsta-
wiciele zarządu klubu 
Halina Relidzyńska 
i Wacław Pejas wy-
stępującym aktorom 
wręczyli zwiastuny 
wiosny, czyli piękne 
żonkile. Natomiast W. 
Pejas zaśpiewał dwie 
kolędy, które dały mu 
zwycięstwo w XVIII 
Świętokrzyskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek, którego finał 30 stycznia odbył się we 

Włoszczowie.
Po części arty-

stycznej przyszedł 
czas na zabawę kar-
nawałową. Oprawę 
muzyczną zapewnił 
Marcin Dołowy, a 
kondycji i doskonałej 
zabawy naszych se-
niorów może pozaz-
drościć młodsze po-
kolenie.

Jacenty Kita

Obecnych wita Zofia Nowak, w środku od lewej Maria Wrzeszczewicz 
i Teresa Stańczyk

Publiczność z zainteresowaniem słuchała jasełek

Zarząd klubu dziękuje za występ

Klubem opiekują się panie z GOPS-u

Zabawa była doskonała

O kółku słów kilka
To już trzeci rok edycji tej działalności, która zastała zorga-

nizowana z inicjatywy Prezydenta Miasta Romana Wojcieszka. 
Ciągle wzbogacana jest oferta programowa, dzięki czemu cieszy się 
ona dużą popularnością.  W tym roku  akademickim planowane 
są między innymi zajęcia na basenie oraz wyjazdy do muzeów i 
teatru. W związku z modernizacją budynku Miejskiego Centrum 
Kultury zajęcia będą niewątpliwie musiały być dostosowywane do 
godzin w których nie będą prowadzone roboty budowlane. W ze-
szłym roku na zajęcia uczęszczało ponad 250 osób, oraz przeprowa-
dzono ponad 1500 godzin dydaktycznych. Powstały takie inicjaty-
wy jak koło teatralne, literackie, oraz chór.  W imieniu Prezydenta 
Miasta, dyrektora MCK , wykładowców oraz swoim zapraszam do 
czynnego uczestniczenia w tej rozwijającej się działalności.
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kultur A

Szlakiem Jagiełły w BWA w Busku 
Zdroju

17 lutego w Galerii „Zielona” w Busku Zdroju miało miejsce otwar-
cie wystawy malarstwa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego z 
cyklu Świętokrzyskie Krajobrazy – Bliżyn 2010 „Szlakiem Jagiełły” 
(pisaliśmy o tym w informatorze). Jej organizatorem było Biuro 
Wystaw Artystycznych – Filia w Kielcach oraz Polskie Stowarzyszenie 
Edukacji Plastycznej w Kielcach.

Wystawa czynna jest do 12 marca 2011 roku.
(jaki)

Duży sukces naszych wokalistów!
Po raz kolejny znalazł potwierdzenia fakt, że nasza gmina jest po-

tęgą muzyczną we wszystkich jej odmianach i formach. W ostatnią 
niedzielę stycznia Katarzyna Połeć i Wacław Pejas reprezentujący 
naszą gminę i Gminny Ośrodek Kultury okazali się bezkonkurencyj-
ni w kategorii solistów zajmując 
I miejsca ex aequo podczas od-
bywającego się we Włoszczowe 
koncertu finałowego XVIII 
Świętokrzyskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 
2011. Rywalizowało łącznie aż 
200. wokalistów i śpiewaków!

Organizatorem imprezy był 
Wojewódzki Dom Kultury im. 
J.  Piłsudskiego w Kielcach przy 
współpracy z Urzędem Miasta 
i Gminy we Włoszczowie, 
Starostwem Włoszczowskim, 
Domem Kultury we 
Włoszczowe oraz Parafią NMP 
we Włoszczowie. 

Do konkursu finałowego 
Rada Artystyczna zakwalifiko-
wała wykonawców prezentujących się podczas eliminacji rejonowych 
w Skarżysku – Kamiennej i Jędrzejowie.

Uczestnikami konkursu byli soliści, zespoły wokalno – muzyczne, 
wokalne, ludowe, zespoły śpiewacze i chóry. Każdy uczestnik podczas 
konkursu finałowego wykonał trzy utwory nie prezentowane w po-
przednich latach, w tym dwie pastorałki i jedną kolędę. 

Rada Artystyczna w składzie: ks. kanonik Leszek Dziwosz, 
ks. prałat Zygmunt Pawlik, Małgorzata Banasińska – Barszcz, Józef 
Leszek Ślusarski oraz Jerzy Gumuła – sekretarz jury wysłuchała pre-
zentacji 19. podmiotów wykonawczych.

Nagrody dla naszych laureatów sfinansowali ks. Leszek Dziwisz i 
Zygmunt Pawlik.

Oprawa scenograficzna,  artystyczne bogate przemyślenia i wysoki  
poziom  artystycznych prezentacji, wywarły na wszystkich odbiorcach 
niezapomniane wrażenie.

Jacenty Kita
Zdjęcia www.wdk-kielce.pl

Wacław Pejas
Katarzyna Połeć

Powstanie Powiatowa Platforma 
Informacyjna? 

Starosta Skarżyski Michał Jędrys wyszedł z inicjatywą nowej po-
lityki informacyjnej i promocyjnej pod roboczą nazwą „Powiatowa 
Platforma Informacyjna”. Odbyły się w tej kwestii już dwa spotkania, 
w których udział brali wójt Mariusz Walachnia oraz zajmująca się w 
gminie promocją Marzena Jeżewska – Boczek.  -Chcemy doprowa-
dzić do tego, aby wszystkie samorządy w powiecie prowadziły wspól-
ną politykę informacyjną i promocyjną. Chcemy łączyć siły i tym sa-
mym ograniczać koszty z tym związane – mówi Michał Jędras.

Podsumowując oba spotkania wójt Mariusz Walachnia stwierdza, 
iż działania te miałyby obejmować cztery obszary: wspólną promocję, 
prowadzenie zsynchronizowanej strony internetowej, stworzenie cen-
trum multimedialnego oraz ewentualnie wydawanie wspólnej gazety 
dla całego powiatu.

Pierwszym efektem podjętych działań jest to, iż dożynki powia-
towe dotychczas organizowane w Skarżysku Kamiennej wyjdą w te-
ren. -W tym roku to my będziemy ich gospodarzem – uzupełnia wójt 
gminy.

Jacenty Kita

Wacław Pejas

Katarzyna Połeć

Zameczek zaprasza
W najbliższym czasie w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie 

odbędą się następujące zajęcia i imprezy:
-  26.02 godz. 15 - Studio Dobrego Smaku – „Warsztaty kwiaty z bi-

buły” - zajęcia poprowadzi Maria Siarek;
-  27.02 godz. 10 - II rozgrywki szachowe Grand Prix;
-  6.03 godz. 17- otwarcie wystawy - II Przegląd rękodzieła 

„Bliżynianki i Bliżyniaki”;
-  6.03 godz. 18 - Zameczkowe Spotkania Kameralne;
-  13.03 godz. 10 - III rozgrywki szachowe Grand Prix.

Serdecznie zapraszamy!

Apel!!!
do mieszkańców miejscowości: 

Bliżyn, Gilów, Ubyszów, Gostków i Górki

W związku z plagą wałęsających się psów, które powodują spu-
stoszenia wśród drobnej zwierzyny leśnej (m.in. zajęcy) zwracam 
się z prośbą o nie puszczanie psów poza teren własnej posesji.

Myśliwy – Selekcjoner
inż. Stanisław Wójcik
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Po występach wnuczęta wręczały gościom laurki i upominki. 
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i dyskusją na temat 
wrażeń z obejrzanego przedstawienia.

Starsza grupa zorganizowała uroczystość o godzinie 13:00. Licznie 
przybyli goście z podziwem oglądali część artystyczną na którą złoży-
ły się okolicznościowe wiersze, piosenki i tańce. 

Każdy występ starszaka nagradzany był gromkimi brawami. 
Wszyscy goście otrzymali prezenty i laurki od swoich milusińskich. 
Przy barwnych stołach toczyły się długie rozmowy w miłej, serdecznej 
atmosferze. 

Oba spotkania były 
okazją do wzmacniania 
więzi rodzinnych i inte-
gracji środowisk: 

dom – przedszkole – 
środowisko lokalne. 

Pomimo dużej tre-
my dzieci starały się 
zaprezentować jak naj-
lepiej, by sprawić radość 
babciom i dziadkom. 

Należy podkreślić 
duże zaangażowanie 
rodziców w przygoto-
wanie obu uroczystości. 

Dorota Bernas

u nA jm łodsz ych

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu 
w Bliżynie 

Dzień Babci i Dzień Dziadka (21 stycznia) w przedszkolu w 
Bliżynie był obchodzony bardzo uroczyście. 

Stał się okazją do zaprezentowania specjalnie przygotowanych 
występów przez obie grupy. 

W ten sposób dzieci chciały okazać miłość, szacunek i oddanie 
ukochanym babciom i dziadkom. 

W młodszej grupie przedszkolnej spotkanie odbyło się o godzinie 
10:00. Przedszkolaki przygotowały przedstawienie jasełkowe, które 
dziadkowie oglądali z dużym wzruszeniem. 
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rozmAitości

Gutenberg w Zameczku

Niezwykły gość zawitał do bliżyńskiego ośrodka kultury w trakcie 
tegorocznych ferii zimowych. Osobą tą był Tadeusz Grajpel, który dla 
licznie zebranych  snuł niezwykłą opowieść o Gutenbergu i jego wy-
nalazku – o maszynie drukarskiej, która zrewolucjonizowała życie w 
XV-wiecznej Europie.

W czasie spotka-
nia ośrodek zamienił 
się w XV wieczną pra-
cownię druku, pełną 
różnych drzeworytów, 
pieczęci i innych ory-
ginalnych materia-
łów z gęsimi piórami 
włącznie. Pan Tadeusz 
pokazywał zasady 
działania zrekonstru-
owanej przez siebie 
prasy Gutenberga. 

W niezwykle interesujący, obrazkowy sposób, przedstawił dzieje pi-
śmiennictwa począwszy od starożytności skończywszy na książce dzi-
siejszej. Każdy z uczestników mógł potrzymać w ręce kopię XV wiecz-
ną manuskryptu czy kopię drzeworytu m.in. Baumgartena i dawnych 
okolicznościowych pieczęci.

Tadeusz Grajpel to heraldyk i sfragistyk, znany specjalista zaj-
mujący się dawną sztuką drukarską. Właściciel wiodącej pracowni 
rekonstrukcji starodruków i pieczęci. Współpracownik Biblioteki 
Narodowej, Muzeum Narodowego, Muzeum Pałac w Wilanowie i in-
nych muzeów krajowych. 

(jaki)

Na aktywizację bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach po-

siadanych środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego na rok 2011, ogłasza drugi nabór wniosków na: skierowa-
nie bezrobotnego do odbycia stażu (projekt systemowy „Teraz praca”), 
przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej (projekt systemowy „Teraz praca”) i  refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skiero-
wanego bezrobotnego (Fundusz Pracy).

Wnioski można składać od 1 marca 2011 r. do 14 marca 2011 r. 
bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 - 
15:00.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalno-prawnej oraz 
merytorycznej w terminie do 31.03.2011 r. przez powołaną komisję 
oceny wniosków.

W ramach drugiego ogłoszonego naboru wniosków przewidzia-
na pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane 
umowy, wynosi:
•  na organizację staży - 300 000 zł.
•  na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej - 90 000 zł.
•  na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego – 180 000 zł.
Umowy w sprawie organizacji staży będą podpisywane na następujące 
okresy bez możliwości przedłużenia:
•  w przypadku bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych, w 

okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie 
lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyż-
szej, który nie ukończył 27 roku życia: z deklaracją zatrudnienia 
na 7 m-cy, bez deklaracji zatrudnienia na 4 m-ce.

•  w przypadku pozostałych grup osób bezrobotnych w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy: z deklaracją zatrudnienia na 6 m-cy, bez 
deklaracji zatrudnienia na 4 m-ce.
UWAGA!
Po uwzględnieniu uwag i wniosków zgłoszonych przez bezrobot-

nych oraz pracodawców po pierwszym konkursie zostały wprowadzo-
ne NOWE ZASADY WYBORU WNIOSKÓW, które dostępne są w 
siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej.
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„STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ„

sPort -  tenis
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Pomysłodawcą turnieju był Sławomir Młodawski, który 
wraz z Kamilem Siudakiem - sędzią turnieju, przeprowadzili 
całą imprezę w Zespole Szkół w Bliżynie. Nagrody ufundował 
wójt gminy Mariusz Walachnia, który osobiście wręczył je 
zawodnikom. 

Uczestnicy chwalili pomysł spędzenia czasu na sportowo, 
a oklaskami podziękowali Wójtowi za poparcie imprezy i na-
grody.

Dziękując uczestnikom turnieju tenisa stołowego, zachę-
cam mieszkańców gminy do większej aktywności ruchowej i 
do udziału w imprezach rekreacyjno - sportowych organizo-
wanych na naszym terenie.

Sławomir Młodawski

BANK SPÓŁDZIELCZY
W SUCHEDNIOWIE

ROK ZAŁOŻENIA 1909

LOKATA 
„STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ„

Do 10% 
 Do 10 m-cy 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
Suchedniów, ul. A. Mickiewicza 8, 

tel.41/25-43-021, 25-43-148, fax 25-46- 450
Skarżysko Kamienna, ul. Krasińskiego 35, 

tel./fax 41/25-24-613, 25-24-638
Skarżysko Kamienna, ul. 1-go Maja 56 , tel. 41/ 25-12-078

Łączna, Kamionki 56 , tel./fax 41/25-48-260
Bliżyn, ul. Kościuszki 88a, tel./fax 41/25-41-667

http://www.bs-suchedniow.com.pl 
e-mail: bank@bs-suchedniow.com.pl

Tenisiści walczyli o Puchar Wójta

W dniu 29 stycznia 2011r. odbył się turniej tenisa stoło-
wego o Puchar Wójta Gminy Bliżyn. Rywalizowano w trzech 
kategoriach: mężczyźni 18 - 40 lat, mężczyźni ponad 40 lat 
oraz kobiet. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym w 
poszczególnych kategoriach wiekowych i stały na niezłym po-
ziomie sportowym. Wyniki były następujące:

Kategoria 18- 40 lat
1. Damian Paszkiel
2. Damian Młodawski
3. Bartosz Jankowicz
4. Marcin Samsonowski
5. Paweł Michalski
6. Kamil Bilski

Kategoria ponad 40 lat
1. Wiesław Ciura
2. Andrzej Banaszewski
3. Kazimierz Pela
4. Zbigniew Jasek
5. Sławomir Młodawski

Kategoria kobiet
1. Urszula Ślusarczyk
2 Beata Turek
3. Bogumiła Młodawska
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BAl TPD

To był bal!
Ponad setka dzieci, kilkudziesięciu rodziców i opiekunów, do-

skonale bawiło się na „Balu Karnawałowym”, który w dniu 14 
stycznia dla swych wychowanków zorganizował bliżyński oddział 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przede wszystkim jego prezes 
Grażyna Kij.

Przed godziną 15.00 remiza OSP goszcząca uczestników balu 
jest już wypełniona „na full”. Dzieci z niecierpliwością oczekują na 
rozpoczęcie zabawy. Sala jest niezwykle barwna, stroje wspaniałe. 
Są księżniczki, policjanci, strażacy, kominiarz, superman… Długo 
by wymieniać.

Wszystkich przybyłych na bal wita prezes oddziału TPD w 
Bliżynie Grażyna Kij. Poza dziećmi, ich rodzicami i opiekuna-
mi wśród karnawałowiczów byli między innymi: wójt Mariusz 
Walachnia, radna powiatowa Anna Leżańska, przewodniczący rady 
gminy Jerzy Rams, radni: Halina Fidor, Aleksandra Milanowska, 
Zdzisław Gregiel, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus i dyrektor SP 
w Sorbinie Henryk Żak. 

Zanim tańce się rozpoczęły uczniowie klasy II przygotowani 
przez G. Kij przedstawili krótką scenkę teatralną z głównym boha-
terem – czarodziejskim „Karnawałem”. W rolę tę doskonale wcielił 
się Piotr Gurowski. Po przedstawieniu, na głowy wszystkich – w 
tym gości - trafiają balowe czapeczki w kształcie rożka. I już zaczyna 
się zabawa, na której na instrumentach klawiszowych gra Mariusz 
Dołowy. Najpierw walczyk, potem żywiołowe kaczuchy. Bawią się 
mali i dorośli. 

Po kilku tańcach na salę wjeżdża zapowiedziana wcześniej nie-
spodzianka. Wspaniały, ogromny tort ufundowany wspólnie przez 
TPD oraz cukiernię Heko. Dzieci karnie stają w kolejce w oczekiwa-
niu na swoją porcję.

Zaczyna się następny punkt tego intensywnego popołudnia, 
czyli casting do programu „Mam talent”. Chętnych nie brakuje, 
chcą tańczyć, śpiewać, recytować wiersze. Jury stanowią zaproszeni 
goście.

W zmaganiach castingowych wzięli udział: Marysia 
Krzepkowska, Ola Okła, Zuzia Lisowska, Martyna Kołodziej, 
Iza Lisowska, Ania Bielik, Andżelika Lisowska (Odrowążek), 
Ola Pisiakowska, Ania Dobrowolska, Ania Przybyłowicz, 
Daria Bornowska, Marta Przybyłowicz (Mroczków) oraz 
Magda Kuszewska, Wiktoria Rożek, Alicja Gałka, Łucja Rożek, 
Dominika Olesińska, Kamila Pisarska, Robert Lisowski, Hania 
Dołowy, Piotr Gurowski i Mateusz Więckowski. Szczególny aplauz 
zebranych wzbudził występ najmłodszej uczestniczki balu – 3 let-
niej Oliwii Wrony.

Po występach na scenę wchodzi jury i ogłasza wyniki: bezape-
lacyjnie I miejsce dla Oliwii Wrona, II dla Hani Dołowy a III dla 
Dominiki Olesińskiej. Ale wszystkie dzieciaki otrzymują słodkie 
upominki. Występów gratulują Jerzy Rams i Anna Leżańska.

To było wspaniałe popołudnie dla dzieci.
Pomocy organizacyjnej udzielili: Anna Gołębiewska, Halina 

Fidor, Agnieszka Więckowska, Hanna Jakubowska, Izabela 
Celińska, Lidia Bojek i Grzegorz Smardzewski. Do zabawy na in-
strumentach klawiszowych przygrywał Mariusz Dołowy.

Jacenty Kita


