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* bliżyńska policja ma nowy radiowóz,
* łabędź uratowany,
* rozmowa z wójtem gminy Mariuszem Walachnią,
* referendum śmieciowe coraz bliżej!
* ruszają gminne inwestycje na ten rok,
* o wydarzeniach kulturalnych,
* oferta GOK-u na ferie,
* o wydarzeniach sportowych,
oraz kalendarz na rok 2009.
    Zapraszam do lektury!

Jacenty Kita

St yc zeń 20 09

W numerze m.in.:

Witamy!
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer wydawnictwa gminne-

go pod nazwą „Samorządowy Informator Gminy Bliżyn”.
Będziemy w nim informować o tym wszystkim, co ważnego 

dzieje się w naszej lokalnej społeczności. Znajdą tu Państwo infor-
macje dotyczące m.in. pracy Rady Gminy, funkcjonowania samo-
rządu gminnego, zamierzeń inwestycyjnych. Będziemy pisać o tym 
wszystkim, co ważnego dzieje się w naszych szkołach, placówkach i 
instytucjach kultury, sportu. Znajdą tu Państwo informacje doty-
czące przeszłości Bliżyna i miejscowości tworzących gminę. 

Chcemy, aby gazeta stała się forum wymiany poglądów na temat 
tego wszystkiego, co się u nas dzieje.

Stąd też gorąco zachęcam wszystkich chętnych do współredago-
wania naszej gazety. Zachęcam radnych, nauczycieli, twórców kul-
tury, działaczy sportowych, społeczników.

Dzięki Wam, taką mamy nadzieję, gazeta stanie się ciekawsza i 
bardziej trafi  do odbiorców.

W sprawach istotnych dla Państwa proszę o kontakt z redakcją: 
tel. 0691 399 471, e-mail: jacenty.kita@wp.pl

Na ten adres e-mailowy można także przekazywać materiały do 
druku.

Jacenty Kita
Redaktor naczelny

Warunki leczenia na miarę XXI wieku
Po dwóch latach zakończona została jedna z ważniejszych inwe-

stycji w gminie Bliżyn. Swe oblicze, warunki przyjmowania pacjen-
tów i ich leczenia zmienił Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Całość kosztowała około 1,4 miliona złotych i w więk-
szości pochodziła ze środków własnych gminy.

Mamy budżet na 2009 rok
- Jeszcze kilka lat temu nasz budżet wynosił niespełna 10 mln 

złotych. Ten, nad którym będą dziś Państwo głosować opiewa na 30 
mln, z tego ponad 13 mln z inwestycje! Jest to budżet ambitny, w 
ramach którego planuje się rozpoczęcie 10 dużych projektów inwe-
stycyjnych oraz sporo drobnych zadań wykonywanych w sołectwach 
– powiedział przed głosowaniem projektu budżetu na grudniowej 
sesji Rady Gminy wójt Mariusz Walachnia. 

Czytaj na str. 4

Czas jasełek, czas kolędowania
Przełom roku to okres, w czasie którego żyjemy jeszcze atmosfe-

rą Świąt Bożego Narodzenia.
To czas wspólnego kolędowania, występów jasełkowych.

Nie inaczej było w naszej gminie.

Fotorelacja na str. 15.

Czytaj na str. 8-9

Egzemplarz bezpłatny
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RozmowA z . . .

Najważniejsze dopiero przed nami
- z wójtem Gminy Bliżyn roz-

mawia Jacenty Kita.
- Jacenty Kita: Panie wójcie. Już 

od pół roku pełni Pan swoją funk-
cję. Jakie wrażenia i najważniejsze 
wydarzenia z tego okresu?

- Mariusz Walachnia: Ostatnie 
pół roku to oczekiwanie na rozstrzy-
gnięcie konkursów z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Lada 
chwila będą wyniki dotyczące 
zalewu i kanalizacji. Tak, że naj-
ważniejsze dopiero przed nami. Z 
wydarzeń, które są za nami to za-
kończenie remontu ośrodka zdro-
wia – tym naprawdę możemy się 

pochwalić, gdyż nawet bogatsze gminy czy miasta nie mają tak no-
woczesnego ośrodka. Cieszy mnie również bardzo dobra współpraca 
z radą gminy. Dostałem od radnych na starcie duży kredyt zaufania i 
będę starał się nie zawieść.

- Mamy półmetek pracy samorządu tej kadencji. Co w gminie 
udało się zrealizować?

- Wspomniany ośrodek zdrowia to największe zadanie zrealizo-
wane na półmetku kadencji. Pierwsze dwa lata tej kadencji to głów-
nie realizacja mniejszych zadań wynikających z potrzeb sołectw oraz 
przygotowanie projektów dużych inwestycji. 

Mnie jednak najbardziej cieszy aktywność mieszkańców sołectw. 
W tej chwili siedem sołectw przygotowuje plany odnowy dla swoich 
wsi (4 sołectwa już je mają) co będzie podstawą do ubiegania się o 
środki unijne.

- Czy jest coś, co można uznać za porażkę?
- Myślę, że nie i oby tak pozostało.
- Rozpoczął się nowy rok. Jakie najważniejsze zadania inwesty-

cyjne do wykonania w ciągu jego trwania?
- Najważniejsze to zalew i kanalizacja. Czy uda nam się rozpocząć 

je obie jednocześnie, o tym dowiemy się niebawem. Będziemy ubie-
gać się o budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w 
Bliżynie z programu „Orlik 2012”. Z odnowy wsi zrealizujemy zapla-
nowane już dwa lata temu zagospodarowanie centrum Bliżyna (par-
king, teren wokół remizy), a następnie z „rewitalizacji”  nowy dojazd 
wraz z oświetleniem do Zameczku, a z programu PROW wodociąg 
w Górkach. Wspólnie z powiatem wybudujemy nowy most na rzece 
Kamiennej przy ul. Langiewicza i mam nadzieję, że uda się również 
rozpocząć modernizację drogi powiatowej do Odrowążka. W tym 
roku będzie też modernizowana droga krajowa nr 42 na odcinku od 
Skarżyska do Górek. To największe zadania, wszystkie przy wsparciu 
ze środków Unii Europejskiej.

- Gmina ma najwyższy budżet wśród gmin powiatu. Jaka jego 
część pójdzie na inwestycje?

- Sam jestem zaskoczony. W ciągu ostatnich sześciu lat nasz bu-
dżet z 10 mln zł zwiększył się do prawie 30 mln zł. Oczywiście znacz-
na część to pieniądze na inwestycje. W budżecie znalazło się dziesięć 
zadań, które mają szanse na realizację przy udziale środków unijnych. 
Oby jak najwięcej udało się wdrożyć do wykonania. Obecnie jesteśmy 
finansowo przygotowani do jednoczesnej budowy zalewu i kanalizacji 
oraz kilku mniejszych wymienionych wcześniej zadań.

- Inwestycje to nie jedyne obowiązki gminy. Inne poważne wy-
zwania to…

- Bardzo ważnym wyzwaniem będzie uzyskanie przyzwolenia 
mieszkańców na zmianę systemu odbioru śmieci. Chcemy, aby miesz-
kańcy wyrazili zgodę poprzez referendum na przekazanie gminie, za 
odpłatnością ustaloną przez radę gminy obowiązku odbioru śmieci. 
Wówczas opłata byłaby wnoszona do gminy wraz z podatkiem. Dziś 
nie wszyscy regularnie oddają śmieci, wprowadzenie powszechności 
obniży koszty ich odbioru. Obowiązek zapłaty przez każdego miesz-

kańca stałej, miesięcznej stawki spowoduje, że nikt śmieci wyrzucał 
nie będzie, bo i tak będzie musiał za nie zapłacić. Mamy ambicję stać 
się wkrótce gminą turystyczną i tylko taki system gwarantuje zacho-
wanie czystości w naszym otoczeniu i środowisku.

Chcielibyśmy również reaktywować przedszkole, w tym roku 
może jeszcze nie w pełnym wymiarze – jeden oddział 4-5 latków 
równolegle z „zerówką”. Jeśli będzie zainteresowanie to w roku na-
stępnym postaramy się uruchomić całodzienne przedszkole z posił-
kami. Myślimy również o zakupie nowego samochodu pożarniczego 
dla OSP Bliżyn, która w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz  
100-lecia działalności.

- Gmina aktywnie współpracuje z licznymi samorządami w kra-
ju i w Europie. Plany na ten rok w tym zakresie… 

- Współpracujemy z Gminą Grad w Słowenii i Wilejką na Białorusi. 
To dopiero początek współpracy. W tym roku mamy zamiar pozyskać 
środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (tylko na Białoruś) z pro-
gramu „Polska Pomoc”. Chcemy się skoncentrować na wymianie mło-
dzieży, promować naszą kulturę, folklor i tradycję – mamy się czym 
pochwalić.

- Wiele mówi się ostatnio na temat bezpieczeństwa. Gmina 
jako jedyna w skali powiatu skarżyskiego wykupiła tzw. służby po-
nadnormatywne. Czy to się sprawdza?

- Zdecydowanie tak. Dzięki temu mamy zabezpieczone liczne im-
prezy plenerowe i mamy wpływ na konkretne zadaniowanie patroli. 
Kwota  5600 zł, bo taką mamy w budżecie, wystarczy na 23 dwuoso-
bowe ośmiogodzinne patrole. To całkiem sporo, a kwota chyba nie jest 
duża. Myślę, że w naszej gminie w ostatnich latach jest znacznie bez-
pieczniej i ma to potwierdzenie w policyjnych statystykach.

- Czy, podobnie jak w innych samorządach, oświata stanowi po-
ważne obciążenie dla budżetu? 

- Oczywiście. Nie było roku, aby subwencja oświatowa wystarcza-
ła na zadania oświatowe. W roku ubiegłym różnica ta wyniosła ok. 
1mln. 100 tys. zł. – część tej kwoty to zadania własne gminy i remonty 
w szkołach.  Na szczęście mamy w gminie w miarę optymalną sieć 
szkół – 4 szkoły podstawowe  i 1 gimnazjum, więc chyba nie jest tak 
źle, bo są gminy podobne do naszej, którym brakuje trzy razy więcej.

- Gmina jest aktywna w zakresie szeroko rozumianej kultury. 
Co w tym zakresie będzie się działo?

- Z roku na rok powiększa się oferta Gminnego Ośrodka Kultury, 
który organizuje liczne imprezy, kursy i koła zainteresowań. Mamy 
trzy zespoły ludowe i chór męski. W tym roku rozpoczął działania 
chór żeński „Canto”. Zespoły biorą udział, z sukcesami, w licznych 
przeglądach i konkursach. Już drugi rok nasza gmina bierze udział w 
Programie Integracji Społecznej, z którego korzystają stowarzyszenia, 
jednostki OSP i szkoły przeznaczając większość pozyskanych kwot na 
szeroko rozumianą kulturę. Z większych imprez na pewno będzie zor-
ganizowany festyn z okazji Dnia Dziecka i zakończenia wakacji oraz 
jesienny festiwal muzyki organowej i kameralnej.

- Za rok 600-lecie powstania Bliżyna. Wiem, że przygotowania 
do obchodów już rozpoczęto. Może Pan uchylić rąbka tajemnicy o 
ich przebiegu…

- To dla nas duże wydarzenie. Było już jedno spotkanie dotyczące 
organizacji obchodów, jest już pierwsze wydawnictwo jubileuszowe 
– mapa turystyczna gminy. Planujemy wydanie specjalnego jubile-
uszowego kalendarza, albumu o Świniej Górze, wystawy i wydawnic-
twa dotyczącego Bliżyna w starej fotografii oraz dużego opracowania 
historycznego pn. „Dzieje Bliżyna”. Oczywiście będzie też duży festyn, 
prawdopodobnie w dniach 19-20 czerwca 2010. Taki jubileusz to do-
skonała okazja do promocji gminy.

- Niedawno rozpoczął się Nowy Rok. Czego Pan życzy miesz-
kańcom? 

- Życzę mieszkańcom, by w tym roku nie dotknął nikogo obwiesz-
czany wszędzie kryzys gospodarczy, by wszystkim żyło się zdrowo i 
dostatnio i szczęście nikogo nie opuszczało.

- A sobie?
- Tego samego co mieszkańcom.
Dziękuję za rozmowę.
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z pR Ac R Ady Gminy

Mamy budżet na 2009 rok
- Jeszcze kilka lat temu nasz budżet wynosił niespełna 10 mln zło-

tych. Ten, nad którym będą dziś Państwo głosować opiewa na 30 mln! 
Jest to budżet ambitny, w ramach którego planuje się rozpoczęcie 10 
dużych projektów inwestycyjnych oraz sporo drobnych zadań wyko-
nywanych w sołectwach – powiedział przed głosowaniem projektu bu-
dżetu na grudniowej sesji Rady Gminy wójt Mariusz Walachnia. 

Wcześniej projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami 
wójta, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
przedstawiła skarbnik gminy Alina Ołownia. 

Opinię w sprawie przedstawionego projektu w imieniu Komisji 
Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Gminy przedstawiła również jej przewodnicząca Ewa Łukomska. 
Wcześniej komisja zapoznała się z opiniami pozostałych komisji rady.

W dyskusji na projektem budżetu głos zabrali radni: Aleksandra 
Milanowska, Jarosław Bednarz, Tomasz Pela, Anna Leżańska. 

Ostatecznie przy jednym głosie wstrzymującym Rada Gminy w 
Bliżynie uchwaliła budżet Gminy na rok 2009.
Dochody 

Zamkną się one w 2009 roku kwotą 25.909.900 złotych, z tego 
dochody bieżące osiągną poziom 18.363.209 złotych, zaś majątkowe 
7.546.691 zł.

Najważniejsze pozycje po stronie dochodowej to:
I. Dochody bieżące:
* dochody własne – 3.816.377 zł,
* dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zle-

conych oraz zadań własnych – 4.136.305 zł,
* subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca – 

10.410.527 zł,
* dotacje celowe na podstawie porozumień – 88.000 zł.
II. Dochody majątkowe:
* z funduszy strukturalnych na dofinansowanie zadań własnych 

inwestycyjnych – 7.385.991 zł,
* środki od ludności jako wkład mieszkańców w budowę przyłą-

czy wodociągowych – 18.500 zł,
* ze sprzedaży mienia gminy – 142.200 zł.

Wydatki
Sądzę, że Czytelników bardziej interesuje fakt, na co zostaną prze-

znaczone pieniądze z budżetu w tym roku, przede wszystkim jakie 
zadanie inwestycyjne będą w gminie realizowane. Stąd przedstawię je 
nieco szerzej.

Łączne wydatki mają osiągnąć sumę 29.958.630 złotych, z tego na 
wydatki majątkowe, czyli inwestycje ma pójść aż 13.785.989 złotych! 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej najważniejsze 
wydatki inwestycyjne  kształtować się mają w następujących wysoko-
ściach:

I. Rolnictwo i łowiectwo
* na budowę wodociągów przeznacza się kwotę 2.826.237 zł na 

następujące zadania: Górki przysiółek Olszyny – Podgórki, 
Górki – Barwinek, Zbrojów, ul. Rudowskiego w Bliżynie, w 
Bugaju, ul. Spacerowa w Wojtyniowie oraz na projekty tech-
niczne wodociągów w Gilowie i Mroczkowie;

* „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Bliżyn” (w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 795.150 zł 
z przeznaczeniem na budowę parkingu wraz z oświetleniem 
przy ul. Piaskowej, zagospodarowanie placu wokół remizy OSP 
i remont przystanku;

* „Rewitalizacja centrum wsi” – 1.047.645 zł – na zagospoda-
rowanie terenu wokół SPZOZ, budowę dojść i dojazdów oraz 
budowę oświetlenia w rejonie GOK i osiedla mieszkaniowego, 
remont budynku OSP, budowę placu zabaw przy Przedszkolu 
oraz przy GOK i blokach mieszkalnych;

* opracowanie projektów i studiów wykonalności miejsc integra-
cyjnych w Bliżynie, Brześciu, Gilowie, Górkach, Mroczkowie, 
Płaczkowie, Sorbinie, Ubyszowie, Wołowie i Zbrojowie – 
80.000 zł;

II. Transport i łączność – 2.830.305 zł
* z tego na inwestycje – 1.278.282 zł, w tym: budowa drogi w 

Wołowie, Gostkowie Dolnym do ul. Zgodnej (projekt), w 
Kucębowie Górnym, Zagórzu oraz kanalizacji deszczowej w 
Bugaju.

W ramach pieniędzy z tego działu m.in. remontowane będą rów-
nież drogi gminne, przystanki, wyremontowany zostanie most w 
Bliżynie.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
* budowa oczyszczalni i kanalizacji w Wojtyniowie i Bliżynie 

– 3.278.399 zł,
* odbudowa zalewu bliżyńskiego na rzece Kamiennej – 1.883.975 

zł,
Znaczne środki w tym dziale przeznaczone zostaną także na budo-

wę i remonty oświetlenia ulicznego w całej gminie.
IV. Kultura fizyczna i sport
* budowa w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 

– 1.266.000 zł przy współfinansowaniu z budżetu państwa 
– 333.000 zł i z Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł.

***
Poza inwestycjami znaczące pozycje w wydatkach budżetu w tym 

roku stanowić będą:
* oświata i wychowanie – 6.086.203 zł,  z tego m.in.:

- szkoły podstawowe – 3.692.866 zł,
- oddziały przedszkolne – 344.950 zł,
- gimnazjum – 1.723.502 zł,
- dowożenie uczniów – 139.080 zł,
- prowadzenie stołówek szkolnych – 147.759 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 30.265 zł.

* pomoc społeczna – 4.605.436 zł,
* administracja publiczna – 2.620.685 zł,
* utrzymanie i remonty ujęć wody i sieci wodociągowej  

– 343.241 zł,
* na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Mroczkowie, 

Bliżynie oraz przy gimnazjum – 225.551 zł,
* dofinansowanie usług świadczonych przez MKS – 100.000 zł,
* zimowe utrzymanie dróg – 127.600 zł,
* zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego  

– 130.000 zł,
* utrzymanie jednostek OSP i remonty strażnic – 192.810 zł,
* zakup energii do oświetlenia dróg i ulic – 330.000 zł, konser-

wację oświetlenia – 63.000 zł, remont oświetlenia – 214.100 zł,
* dotacja dla GOK, bibliotek i organizacja imprez w zakresie 

kultury fizycznej, sportu, imprez sportowo – rekreacyjnych 
– 370.000 zł.

Oczywiste jest, iż w trakcie roku budżetowego wysokości plano-
wanych dochodów i wydatków będą ulegać zmianie i zostaną wprowa-
dzone do budżetu uchwałami Rady Gminy.

Pełna wersja budżetu dostępna jest w biurze Rady Gminy oraz na 
stronie internetowej: www.ugblizyn.bip.doc.pl 

Jacenty Kita

Noc sylwestrowa pod gwiazdami
Hucznie mieszkańcy gminy powitali Nowy Rok 2009.
Na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury zebrały się tłumy, 

aby posłuchać koncertu zespołu „Fair Play”, uczestniczyć w konkursach 
z nagrodami oraz obejrzeć 
piękny pokaz sztucznych 
ogni. 

O północy życzenia 
złożyli i tradycyjną lamp-
kę szampana z mieszkań-
cami wypili przewodni-
cząca Rady Gminy Anna 
Leżańska, radni oraz wójt 
Mariusz Walachnia.

(jaki)
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Będzie droga w Kucębowie
Gmina rozstrzygnęła przetarg na przebudowę drogi gminnej 

Kucębów Górny. Spośród dziesięciu złożonych ofert najkorzystniej-
sza okazała się ta, którą złożyło Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych „Trakt” z Górek Szczukowskich.

- Za kwotę ponad 410.000 złotych powstanie niemal 1200 me-
trów drogi. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu robót przygo-
towawczych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wy-
kończeniowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – mówi wójt 
gminy Mariusz Walachnia.

(jaki)

„Wesołych Świąt  
z Gwiazdkowych Kart” 

W dniu 21 grudnia br. o godz. 18:00 w Kościółku Św. Zofii w 
Bliżynie odbył się wieczór kolęd i pastorałek pt. „Wesołych Świąt z 
Gwiazdkowych Kart”. 

W programie uczestniczyła młodzież i dzieci działające przy GOK 
w Bliżynie. Wśród zgromadzonej i licznie przybyłej publiczności zna-
leźli się m.in. przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska, zastępca  
przewodniczącej Jerzy Rams oraz wójt gminy Mariusz Walachnia.

Podczas spotkania wszyscy wspólnie wysłuchali programu w 
wykonaniu młodych artystów, a na zakończenie po bisach wspólnie 
z księdzem proboszczem Stanisławem Wlazło odśpiewali kolędę 
„Wśród nocnej ciszy”. 

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują księdzu probosz-
czowi za udostępnienie Kościółka. Dziękują także państwu Lenie i 
Witoldowi Ozogom za podarowanie choinek do wystroju Kościoła.

W programie wystąpili: Dominika Krzepkowska, Wiktoria 
Urban, Anna Zep, Katarzyna Rodak, Piotr Komar, Paweł Siudak, 
Sylwia Markot, Ola Świat, Izabela Bernat, Katarzyna Połeć, 
Dominika Kapłańska, Karolina Kowalska, Ula Krzemińska, 
Joanna Wrzecionowska, Anna Skarus.

Autorem scenariusza i reżyserem spektaklu była Katarzyna 
Skarus, przygotowanie muzyczne programu zapewnił Sebastian 
Siudak.

Marzena Jeżewska

Referendum śmieciowe  
w naszej gminie

Na najbliższej sesji Rady Gminy w Bliżynie poddana zostanie 
pod głosowanie uchwała w sprawie przeprowadzenia lokalnego refe-
rendum dotyczącego przejęcia przez Gminę Bliżyn obowiązku wła-
ścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 

Obecnie właściciele nieruchomości mają obowiązek posiadania 
indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W rze-
czywistości wygląda to tak, że część mieszkańców gminy pozbywa 
się odpadów wyrzucając je do lasu lub spalając w piecach. Niektórzy, 
aby „być w porządku”  oddają część odpadów zgodnie z zawartą umo-
wą, a pozostałe śmieci palą, zakopują, wynoszą do koszy na przy-
stankach, itd. Podobna sytuacja jest we wszystkich gminach powiatu 
skarżyskiego, dlatego referenda planowane są również w Skarżysku-
Kamiennej, Suchedniowie, Łącznej i Skarżysku Kościelnym. 

Wprowadzenie obowiązku odpłatności za odpady dla wszystkich 
mieszkańców gminy spowoduje zdyscyplinowanie tych, którzy do-
tąd nie płacili za wywóz odpadów.

Za wprowadzeniem obowiązkowej opłaty przemawiają  następu-
jące fakty:
• nie będzie motywacji do podrzucania śmieci do koszy ulicz-

nych,
• ograniczone zostanie spalanie odpadów w piecach c.o.,
• ograniczone zostanie powstawanie „dzikich wysypisk”,
• odpady będą wywożone od wszystkich mieszkańców, więc kosz-

ty odbioru zmniejszą się, co spowoduje spadek wysokości opłat w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Oczywiście nasuwa się pytanie, czy referendum jest konieczne. 

Nie ma możliwości prawnych wprowadzenia tego systemu, zarządze-
niem wójta lub uchwałą Rady Gminy. To mieszkańcy muszą zdecydo-
wać o tym, opowiadając się w referendum, które mogłoby się odbyć w 
czerwcu br. przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Agnieszka Stachoń

Zimowe obowiązki
Wójt Gminy informuje, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy 

z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z późn. zmianami) obowiązkiem właści-
cieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób posia-
dających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także in-
nych podmiotów władających nieruchomością jest min. zapewnienie 
utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości.

Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
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Mapa na 600-lecie
W 2010 roku Bliżyn świętował będzie 600-le-

cie istnienia.
Władze samorządowe gminy już podjęły 

pierwsze kroki w kierunku godnego uczczenia 
tego jubileuszu.

Na zlecenie gminy Agencja „Regraf” opraco-
wała atrakcyjną pod względem treści, estetyki i 
funkcji praktycznych mapę gminy Bliżyn wraz 
z przewodnikiem turystycznym. Zawiera ona 
również bogatą szatę graficzną, w tym ciekawe 
zdjęcia. 

Wydawnictwo zawiera również aktualny spis 
ulic, ważne telefony i adresy, kalendarium histo-
ryczne gminy Bliżyn, przewodnik po wszystkich 

miejscowościach oraz plany Bliżyna i Wojtyniowa.
O kolejnych działaniach władz gminy ukierunkowanych na przy-

gotowania do godnych obchodów sześćsetlecia informować będziemy 
czytelników na bieżąco.

(jaki)

Zespół z Sorbina wystąpił w finale 
i zdobył wyróżnienie

Zespół pieśni i tańca „Sorbin”, Wacław Pejas, Zespół „Sobótka” , 
„Sobótki” oraz „Kuźniczanki” z Odrowążka reprezentowali naszą gmi-
nę podczas eliminacji rejonowych „XVI Świętokrzyskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek”, który w dniu 18 stycznia br. odbył się w Miejskim 
Centrum Kultury w Skarżysku.

Na scenie wystąpiło w sumie ponad 300 wykonawców z 38 zespo-
łów, przedstawicieli kilku powiatów (II część eliminacji odbyła się w 
Jędrzejowie – red.). 

Nim rozpoczęły się występy miłej, świąteczno – pastorałkowej 
oprawy życzył wszystkim kierownik MCK-u Krzysztof Szczygieł.

Następnie konferansjer całej imprezy Karolina Opałko przed-
stawiła skład jury, w którym zasiedli: Monika Kucińska, Janusz 
Chmielewski, Waldemar Gębski i Krzysztof Korban.

Po kilkugodzinnych przesłuchaniach, kilkudziesięciominutowej 
naradzie jury, wreszcie padł werdykt. Wśród zespołów, które zakwali-
fikowały się na finały wojewódzkie do Włoszczowy znalazł się Zespół 
Pieśni i Tańca „Sorbin”, który zdobył wyróżnienie. 

Celem imprezy jest popularyzacja kolęd i pastorałek, kontynu-
owanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia związanych ze wspólnym  
śpiewaniem oraz zachęcanie wykonawców do poszukiwania staropol-
skich, zapomnianych utworów w dawnych śpiewnikach, zbiorkach 
kantyczkach itp.

Jacenty Kita

Most będzie wybudowany
Już niedługo (o ile wyniki przetargu nie zostaną oprotestowane 

– red.) rozpocznie się przebudowa starego, drewnianego mostu dro-
gowego na ul. Langiewicza w Bliżynie, tzw. „mostu henrykowskiego”. 
Oferty na to zadanie inwestycyjne zostały otwarte w dniu 14 stycznia 

br. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku Kamiennej. – Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie po przetargu 1.496.723 złote. Prace powinny 
się rozpocząć na przełomie lutego i marca a zakończyć w okolicach 
wakacji – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

Koszty zadania zostaną pokryte z trzech źródeł. Gmina i powiat 
skarżyski wyłożą po ok. 500.000 złotych. Pozostała suma pochodzić 
będzie z rezerwy Ministra Transportu lub z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

(jaki)

Czy „Orlik” przyleci również do nas?
Pod koniec ubiegłego roku gmina złożyła wniosek w Urzędzie 

Marszałkowskim o pozyskanie pieniędzy na budowę kompleksu boisk 
sportowych w ramach rządowego programu „Orlik ‘2012”. Kompleks 
miałby powstać przy Zespole Szkół w Bliżynie. Czy tak się stanie?

- Na ten rok wnioski złożyło w sumie 23 samorządy. Marszałek 
ma zabezpieczone środki finansowe na wspomożenie 10 z nich. Ma 
obowiązywać zasada kto pierwszy ten lepszy. My mamy miejsce, za-
bezpieczone środki w budżecie w wysokości 666.000 złotych. Mamy 
projektanta, który w krótkim czasie, do miesiąca byłby w stanie adop-
tować projekt techniczny do naszych potrzeb. Mam nadzieję, że uda 
nam się rozpocząć inwestycję – mówi wójt Mariusz Walachnia.
Czym jest „Orlik”?

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez 
Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas 
Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra 
Sportu i Turystki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogól-
nodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z 
szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego 
kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży 
nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania 
sportu. 

Przewidywana jest wariantowo budowa i adaptacja pomiesz-
czeń sanitarno-szatniowych. Wymagana warunkami zabudowy po-
wierzchnia działki wynosi ok. 3 000 m2.

Jacenty Kita

Rada o bezrobociu
- Z danych na koniec ubiegłego roku jak na razie nie wynika, aby 

skutki światowego kryzysu gospodarczego dotarły również do nas, 
choć coraz częściej słyszy się o zwolnieniach pracowników, m.in. w 
Kielcach, Starachowicach czy Staszowie – mówi wójt gminy Mariusz 
Walachnia.

Sytuacji w tym względzie w dniu 23 stycznia przyglądała się 
Powiatowa Rada Zatrudnienia.

Powiat skarżyski należy do najbardziej zagrożonych bezrobociem 
w województwie. Na koniec 2008 roku liczba bezrobotnych wyniosła 
6567 osób i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 nastą-
pił spadek o 1277 osób. Mimo to stopa bezrobocia była najwyższa w 
województwie i wyniosła 21,5% (w grudniu 2007 r. – 26,2%).

Z naszej gminy w PUP w Skarżysku zarejestrowanych jest 953 oso-
by. W porównaniu z końcem 2007 roku nastąpił spadek o 271 osób  

tj. o 22,14%. To, poza samym miastem, najwyższy spadek bezrobocia 
w powiecie.

Ponadto rada zaopiniowała regulaminy w zakresie wspierania 
osób bezrobotnych poprzez instrumenty rynku pracy oraz wspiera-
nie przedsiębiorców na terenie powiatu i przyjęła plan pracy na rok 
bieżący.

Jacenty Kita



�Samorządowy Informator Gminy BliżynSt yc zeń 20 09

Be zpiec zeńSt wo

W nowy rok z nowym komendantem
Dariusz Duda pod koniec grudnia przestał pełnić funk-

cję komendanta powiatowego policji w Skarżysku. Zastąpił 
go na tym stanowi-
sku podinspektor 
Wojciech Przeździk 
pełniący dotychczas 
funkcję Naczelnika 
Wydziału do walki z 
korupcją Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach. Wcześniej 
był również komen-
dantem Komisariatu 
Policji w Piekoszowie, 
a przez dziesięć lat 
pracował w komen-
dzie miejskiej policji 
w Kielcach. 

- To dla mnie duże 
wyzwanie. Będę się 
bacznie wsłuchiwał 
w głos społeczeństwa po to, by państwo i mieszkańcy powiatu 
czuli się bezpiecznie. Pomoże mi w tym szerokie doświadczenie 
w wykrywaniu przestępstw oraz będę się starał wykorzystać 
do tego celu wszystkie możliwości techniczne i ludzi mi pod-
ległych.

Jacenty Kita

Czy jesteśmy gminą bezpieczną?
W gminie Bliżyn, z udziałem przedstawicieli policji, władz 

samorządowych oraz zainteresowanych mieszkańców odby-
ła się debata na temat bezpieczeństwa. Debata zorganizowana 
została w ramach cyklu spotkań, które w całym wojewódz-
twie odbywają się z inicjatywy Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji. 
O pracy prewencyjnej policji

Z danych statystycznych wynika, że nad naszym bezpie-
czeństwem czuwa siedmiu policjantów, przed którymi posta-
wiono następujące cele działania:
- przeciwdziałanie chuligaństwu i wandalizmowi, prewencja 

w tym zakresie,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi 

i narkomanii,
- troska o bezpieczeństwo dzieci i nieletnich,
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Komenda Powiatowa Policji ocenia, że w naszej gminie do 
najbardziej niebezpiecznych należą: Mroczków, Odrowążek i 
Zdrojów, stąd do tych miejscowości kierowano najwięcej pa-
troli policyjnych. W samym Bliżynie taką strefą zagrożenia jest 
rejon ul. Kościuszki, ciągi handlowe przy ul. VI wieków oraz 
rejon Zespołu Szkół przy ul. Piaskowej. Najczęściej spotykane 
w tym rejonie przestępstwa to jazda po pijanemu kierowców sa-
mochodów i rowerzystów oraz kradzieże. 

Duży nacisk policja kładzie na edukację i profilaktykę orga-
nizując w tym celu spotkania z uczniami, nauczycielami i ro-
dzicami. Podczas tych spotkań szczególny nacisk kładziono na 

negatywne skutki alkoholizmu i narkomanii. 
Posterunek policji realizował również programy prewencyj-

ne „Razem Bezpieczniej” oraz „Życie jest zbyt cenne – nie zosta-
wiaj go na drodze”.

W niektórych typach przestępstw odnotowano znaczny 
spadek. Jeżeli chodzi np. o przemoc w rodzinie, to w 2008 roku 
liczba interwencji spadła do 21 w porównaniu z 35 rok wcze-
śniej. 
Trochę statystyki

W roku 2008 policja odnotowała 90 przestępstw w gminie 
(spadek o 28 w porównaniu do roku 2007). Ogólna wykry-
walność wyniosła 79%, ale zaznaczyć trzeba, że w przypadku 
pięciu podstawowych kategorii (kradzieże pojazdu, kradzieże 
z włamaniem, kradzieże mienia, rozbój, pobicie) poziom ten 
wyniósł 53,8%.

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zaistnia-
łych przestępstw w odniesieniu do roku 2007.

Kategoria przestępstwa 2007 2008 Wzrost/
spadek

Kradzieże pojazdów - 1 + 1

Kradzieże mienia 29 18 - 11

Kradzieże z włamaniem 22 9 - 13

Rozbój, wymuszenia rozbójnicze 1 4 + 3

Pobicie, uszkodzenia ciała 9 4 - 5

Nietrzeźwi kierujący 21 32 + 11

Uszkodzenie mienia 7 3 - 4

Podpalenie - 1 + 1

Znęcanie się nad rodziną 9 4 - 5

Groźby karalne 10 5 - 5

Nielegalne posiadanie broni 1 - - 1

Przestępstwa przeciwko dokumentom 2 - - 2

Zamach samobójczy - 2 + 2

Nagły zgon 3 2 - 1

Naruszenie zakazu sądowego - 1 + 1

Naruszenie miru domowego 1 - - 1

Niealimentacja 2 1 - 1

Krótkotrwały zabór pojazdu 1 1 0

Zbezczeszczenie miejsca pochówku - 1 + 1

Paserstwo - 1 + 1

Razem: 118 90 28

A co państwo sądzą na temat bezpieczeństwa w naszej gminie?
Czekamy na uwagi telefoniczne, listowne i e-mailowe.

Jacenty Kita



� Samorządowy Informator Gminy Bliżyn St yc zeń 20 09

w ydAR zeniA

Warunki leczenia na miarę XXI 
wieku

Po dwóch latach zakończona została jedna z ważniejszych 
inwestycji w gminie Bliżyn, zainicjowana jeszcze przez poprzed-
niego wójta Tomasza Rokitę. Swe oblicze, warunki przyjmowania 
pacjentów i ich leczenia zmienił Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. – Całość kosztowała około 1,4 miliona zło-
tych i w większości pochodziła ze środków własnych gminy. 
Jedynie na część kompleksu prowadzącego do windy pozyskali-
śmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, a być może część kosztów otrzymamy jeszcze 
z Programu Rewitalizacji  - mówi wójt gminy Mariusz Walachnia. 

– Dzięki temu całkowicie wymieniono pokrycie dachu, odnowio-
no budynek z zewnątrz, wymieniono instalację grzewczą, powięk-
szono korytarze i poczekalnię, utworzono pokój socjalny, powsta-
ła wspomniana winda. Jednym słowem budynek spełnia wszelkie 
unijne normy w tym zakresie i śmiało można powiedzieć, że jest na 
miarę XXI wieku. Tylko trzy placówki w województwie mogą się 
tym pochwalić – dodaje wójt.

Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia, a połączone zostało z odsłonięciem tablicy 
pamiątkowej poświęconej dr Lechowi Jędrzejkiewiczowi, leka-

rzowi związanemu z mieszkańcami Bliżyna w latach 1957-1992.
Nic zatem dziwnego, że uroczystość otwarcia zgromadziła 

liczną rzeszę gości. Przybyli więc synowie lekarza wraz z rodzina-

mi, ksiądz proboszcz Stanisław Wlazło, posłanki Marzena Okła 
– Drewnowicz i Maria Zuba. Obecne były władze samorządowe 
gminy w osobach radnych Rady Gminy wraz z przewodniczącą 
Anną Leżańską, wójta gminy Mariusza Walachni, sekretarz gmi-
ny Barbary Stachera i skarbnik gminy Alina Ołownia. Nie mogło 
zabraknąć pracowników zakładu wraz z dyrektor SPZOZ Anną 
Jaros – Urbaniak, koleżanek z GOPS z kierownik Zofią Nowak, 
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pracowników urzędu gminy, wykonawców – Jacka Zbroi i Marka 
Chrzanowskiego.

Po krótkim wystąpieniu dyr. Anny Jaros – Urbaniak głos za-
brał wójt M. Walachnia witając wszystkich obecnych na uroczysto-
ści. W dalszej części przedstawił historię remontu placówki, która 
powstała 22 lata temu (na sali obecny był Tadeusz Łyjak pełniący 
wówczas funkcję Naczelnika Gminy i tym samym przyczyniając 
się do budowy ośrodka – red.). 

Warunki placówki sprzed modernizacji przypomniała  
dr A. Jaros – Urbaniak. – Proszę porównać je teraz. Potem odbę-
dziemy wycieczkę po obiekcie i mam nadzieję, że wrócicie z niej 
uśmiechnięci – dodała. 

- Na zbliżające się święta mieszkańcy gminy dostali wspaniały 
prezent – powiedziała do zebranych poseł M. Zuba. 

Nim nastąpiło odsłonięcie tablicy ku czci dr Jędrzejkiewicza 
dyrektor ośrodka przybliżyła zebranym sylwetkę zasłużonego 
lekarza, którego całe życie zawodowe związane było z Bliżynem. 
Sylwetkę lekarza przybliżymy w najbliższym wydaniu gazety.

Aktu odsłonięcia dokonali trzej jego synowie, też zresztą leka-
rze, Tomasz, Piotr i Maciej.

- W imieniu naszej chorej mamy, która nie może być z nami 
obecna, a także całej rodziny, dziękujemy za ten piękny gest pa-
mięci - mówili.

I przenieśli się w przeszłość, aby wspomnieć wspaniałego 
człowieka. Syn Tomasz, w pewnych momentach humorystycznie, 
mówił: „On kochał Bliżyn i jego mieszkańców. Z tą miejscowością 

związał się do śmierci. Jako że był zapalonym kibicem, urlopy brał 
tylko na olimpiady i mistrzostwa. Dziś wracamy pamięcią do 1957 
roku. W tym miejscu, gdzie dziś stoimy było puste pole, własność 
OSP. Tam, gdzie dziś mieści się straż, było kino „Zacisze”. Na pro-

jekcji „Krzyżaków” w 1960 roku byłem 7 razy. Bliżyn dla taty stał 
się rajem po okresie cierpień w okresie wojny. Tutaj ściągnęła go 
ze Skarżyska, gdzie pracował w pogotowiu,  nieżyjąca już Alina 
Orłowska z Gilowa. Był takim człowiekiem, że poza nami trzema 
niczego się nie dorobił. Nie miał nigdy samochodu, nie pobudował 
domu”. 

- Ja też pamiętam doktora. Mówił mi. Synu. Jedz cebu-
lę, a będziesz zdrowy – wtrącił na zakończenie wspomnień  
M. Walachnia.

Po tej części poświęconej pamięci Lecha Jędrzejkiewicza na-
stąpiło oficjalne przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości, zaś 
ksiądz proboszcz Stanisław Wlazło dokonał poświęcenia obiektu. 
– Miło, że mnie przypadł ten zaszczyt, bo 22 lata temu na pewno 
nie był święcony. Pięknie, że spotykamy się w atmosferze zbliżają-
cych się świąt, w których obraz to dzisiejsze spotkanie się wpisuje 
– stwierdził proboszcz.

Dalsza część to symboliczna lampka szampana, zwiedzanie 
obiektu, z której to wycieczki wszyscy wrócili zadowoleni.

Jacenty Kita
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Podczas koncertu wystąpili:  Katarzyna Połeć, która zaśpiewała 
kolędę „Cicha noc”, Ula Krzemińska z SP Odrowążek (I m-ce kat. kla-
sy I-III),  Zespół Ludowy „Sobótka”, który wykonał kolędy „Dzieciątko 
się narodziło”  i „Pasterze mili”, Emilia Młodawska - SP Sorbin (I m-ce 
kat. klasy I-III), Chór „Lutnia”, który wykonał „A to komu?”, „A cóż z ta 
dzieciną?” i „Powiadają aniołkowie”, Hubert Bernatek - SP Sorbin (III 
m-ce kat. klasy I-III), Izabela Bernat (której towarzyszyła Kasia Połeć) 
z kolędą „Pomódlmy się w Noc Betlejemską”, Wacław Pejas, który za-
śpiewał „Dnia jednego o północy” oraz „Dziecino Święta czemu drżysz?”, 
Magdalena Wydra - SP Sorbin (wyróżnienie w kat. I-III),  Zespół Pieśni 
i Tańca „Sorbin” z kolędami „Nowy Rok bieży”, „W Betlejem sławnym”, 
„Przecie Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”,  Angelika Lisowska - SP 

Odrowążek (wyróżnienie), dziecięcy zespół wokalny wykonał pastorał-
ki „Złota Jerozolima i biedne Betlejem”, „Święta, święta”, Aleksandra 
Jakubowska - SP Sorbin (wyróżnienie w kat. klasy I-III), Zespół Ludowy 
„Kuźniczanka” z Odrowążka zaśpiewał „O tej dobie” i „Rozkwitnęła się 
lilija”, Urszula Lisowska - SP Odrowążek (wyróżnienie w kat. kl. IV-

VI), Zespół wokalny „Canto” wykonał utwory „Gdy się Chrystus rodzi” 
i „Niechaj będzie głośno wszędzie”, zaś Izabela Bernat, Katarzyna Połeć 
oraz dzieci zaśpiewali kolędy „Uciekali” i „ Znak pokoju”.

(jaki)

kultuR A

„Nadzieja uczy czekać” 

Noworoczny koncert kolęd i pastorałek
Wielką atrakcją dla mieszkańców gminy była oferta, jaką w dniu 

10 stycznia br. przygotował Gminny Ośrodek Kultury. Tą atrakcją był 
„Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek” pod nazwą „Nadzieja uczy cze-
kać”, który odbył się w kościele św. Ludwika w Bliżynie.

Koncert został poprzedzony mszą św. w intencji zespołów, działaczy 
kultury oraz pracowników GOK w Bliżynie,  którą celebrował ks. pro-
boszcz Stanisław Wlazło. 

Koncert rozpoczął się o godzinie 17:00. Obok zespołów i solistów 
brali w nim również udział recytatorzy nagrodzeni podczas II Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Bożonarodzeniowej,  po którym wy-
stępujący udali się do remizy OSP, gdzie miało miejsce spotkanie nowo-
roczne z przedstawicielami władz oraz zaproszonymi gośćmi.
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kultuR A

Propozycje Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bliżynie na miesiące luty 2009
7 lutego 2009 r. godz. 1800 

W ramach Zameczkowych Spotkań Kameralnych w sali dydak-
tyczno – wystawowej GOK odbędzie się wieczorne muzykowanie  
pt. POPULARNE TANGA I WALCE w wykonaniu artystów Filharmonii 
Świętokrzyskiej. Dla każdego uczestnika przewidziano kawę, hebatę oraz 
ciastko.

***
FERIE U NAS – czyli propozycje GOK-u  oraz biblioteki dla dzieci  

i młodzieży na okres ferii zimowych.
16.02 godz. 1000 

„KUBUŚ U NAS” - czyli wizyta aktorów Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ 
z Kielc – przedstawienie „Czerwony kapturek”- wersja uwspółcześniona. 
Zapraszamy młodych widzów oraz opiekunów do remizy OSP w Bliżynie 
– opłata za wejście symboliczne 1 zł.
17.02 godz. 1100

Wyjazd na basen do Czarnieckiej Góry – uczestnicy opłacają sobie 
bilety wstępu w kwocie 5 zł. Pozostałe koszty (transport oraz ubezpiecze-
nie) pokrywa GOK- ilość miejsc ograniczona (23), zapisy dzieci od 7 lat  
w Zameczku. 

godz. 11.00 - „Snuj się snuj bajeczko” - głośne czytanie bajek o tematy-
ce zimowej w Bibliotece Publicznej w Bliżynie.
18.02 godz. 1000 – 1400 

Warsztaty cyrkowe dla najmłodszych – GOK .
19.02  godz. 1000 

Zajęcia plastyczne – warsztaty decoupage (wyklejanka)- GOK godz. 
1100 - „Zabawa z bajką” - lepienie postaci bajkowych z plasteliny lub mo-
deliny – Biblioteka Publiczna Bliżyn.
20.02 godz. 1600 – 1930 - Bal przebierańców dla najmłodszych, wszystkie 
dzieci gorąco zapraszamy do Zameczku, proponujemy tańce, konkursy  
z nagrodami, wspólnie wybierzemy najpiękniejsze przebranie.

22.02 godz. 900 
Turniej tenisa stołowego (zapisy dziewcząt i chłopców w dwóch ka-

tegoriach: klasy IV – VI oraz gimnazja w dniu imprezy ) - Zespół Szkół  
w Bliżynie.
23.02 godz. 1100 

Wyjazd na basen do Czarnieckiej Góry - uczestnicy opłacają sobie 
bilety wstępu w kwocie 5 zł. Pozostałe koszty (transport oraz ubezpiecze-
nie) pokrywa GOK- ilość miejsc ograniczona (23), zapisy dzieci od 7 lat  
w Zameczku.
24.02 godz. 1000 

Zajęcia plastyczne – warsztaty decoupage (wyklejanka)- GOK. 
godz. 1100 - „Śpiąca królewna” - głośne czytanie bajki, konkurs rysun-

kowy, ilustracja do przeczytanej bajki – Biblioteka Publiczna w Bliżynie.
25.02 godz. 1000 – 1400 

Warsztaty cyrkowe dla najmłodszych – GOK.
26.02 godz. 1100 - 1300 

Jazda konna, na zakończenie ognisko i pieczenie kiełbasek – plac obok 
GOK-u.

godz. 1100 - „Papierkowy zwierzyniec” - wykonanie zwierzątek z kolo-
rowego papieru – Biblioteka Publiczna w Bliżynie.
27.02 godz. 930 

Wyjazd do Kielc do Teatru Lalki i Aktora Kubuś na przedstawienie 
pt. „Przygody Koziołka Matołka” (bilet wstępu 7zł.), zwiedzanie Muzeum 
Zabawek w Kielcach (pozostałe koszty: transport, ubezpieczenie i bilet 
wstępu do muzeum opłaca GOK)- ilość miejsc ograniczona (23) zapisy 
w Zameczku.
28.02 godz. 900 

Turniej piłki nożnej halowej (kategorie szkoły podstawowe  
i gimnazja) - zapisy w dniu imprezy w Zespole Szkół w Bliżynie.

01.03 godz. 900 
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej (II kategorie: szkoły podstawowe i 

gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i dorośli) – zapisy w dniu impre-
zy w Zespole Szkół w Bliżynie.

Organizatorzy zapraszają do skorzystania z naszych propozycji.
Katarzyna Skarus

Z gościną u sąsiadów
Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” z Sorbina w dniu 17 stycznia br. skorzy-

stał z zaproszenia dyrekcji Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” 
i – obok miejscowej Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Chóru „Senior” – 
uczestniczył w „Wieczorze kolęd i pastorałek”.

Otwierając przegląd szef 
ośrodka powiedział:

- Zaprosiliśmy Państwa 
dzisiaj, aby zaprezentować 
najpiękniejsze polskie kolędy 
i pastorałki. Polska jest tym 
krajem, w którym są one naj-
piękniejsze i jest ich najwię-
cej. Nie możemy tego skarbu 
zgubić ograniczając się do 
słuchania ich w radiu i oglą-
dania w telewizji – stwierdził 

na wstępie dyrektor „Kuźnicy” Andrzej Karpiński.
Nim wystąpił zespół z Sorbina - wcześniej przyszła kolej na wy-

stęp dwóch młodych artystek z tej miejscowości – Madgaleny Łukasiak  
i Patrycji Sufin, które na organach zagrały po dwie kolędy.

Zapowiadając występ naszych artystów A. Karpiński powiedział: 
– Zespół ten jest bardzo znany z wielu występów w całym regionie.  
W ubiegłym roku był na przykład laureatem Wojewódzkiego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek we 
Włoszczowie. Jest mi tym 
bardziej miło gościć ich u 
nas, że w zespole tym wi-
dzę byłe suchedniowianki.

Zespół wykonał m.in.  
kolędy: „Zeszliśmy się bra-
cia”, „Boże Narodzenie”, 
„Gdy śpiewa panna”, 
„Nowy rok bieży”, „Jezusa 
narodzonego”.

Sobotni wieczór przy-
pomniał wszystkim ze-
branym w „Kuźnicy” o niedawno minionych najpiękniejszych polskich 
świętach.

Jacenty Kita
PS
Według tradycji autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu, 

a za ich ojczyznę uznaje się Włochy.
Do polski dotarły na początku XV wieku. Pierwsza z nich na naszych 

ziemiach powstała w 1424 roku i nosiła tytuł „Zdrow bądź królu anielski”. 
Na ziemiach polskich najwięcej kolęd powstało w XIX wieku.
Na przestrzeni dziejów autorami kolęd byli m.in. ks. Piotr Skarga, 

Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz, 
Nowowiejski. 
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oG łoSzeniA -  komunik At y

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w Gminie Bliżyn w 2009 roku
Miesiąc/Rejon Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Bugaj, Brzeście, 
Zagórze, Wołów 12 16 16 20 18 15 13 17 14 12 16 14

Sorbin, Nowki 12 16 16 20 18 15 13 17 14 12 16 14

Wojtyniów, Jastrzębia, 
Drożdżów, Gostków 13 17 17 21 19 16 14 18 15 13 17 15

Bliżyn, Ubyszów 14 18 18 22 20 17 15 19 16 14 18 16

Gilów, Górki, 
Mroczków, Mroczków 
Kamionka, Mroczków 
Kapturów, Sobótka, 
Płaczków, Piechotne, 
Płaczków Pięty, 
Płaczków Szosa, 
Rędocin

15 19 19 23 21 18 16 20 17 15 19 17

Kopcie, Odrowążek, 
Nowy Odrowążek 16 20 20 24 22 19 17 21 18 16 20 18

Harmonogram dyżurów radnych Rady Gminy 
Bliżyn w 2009 roku

Imię i Nazwisko Funkcja radnego Dzień 
tygodnia

Ostatni 
dzień 

miesiąca

Godzina 
dyżuru

Anna Leżańska
Jerzy Rams

Przewodnicząca Rady
Wiceprzewodniczący 
Rady

środa - 11.00-14.00

Elżbieta Karpińska
Aleksandra 
Milanowska

radna 
radna czwartek - 9.00-12.00

Halina Fidor
Joanna Melnarzyk

Przewodnicząca i 
Zastępca Komisji 
Oświaty, Kultury, 
Spraw Społecznych i 
Socjalnych

- Wtorek 14.-15.30

Ewa Łukowska
Krzysztof Kopeć

Przewodnicząca i 
Zastępca Komisji 
Budżetowo – 
Finansowej, Rozwoju 
Gospodarczego 
Gminy i Gospodarki 
Gminy

- Środa 14.00-15.30

Tomasz Pela
Józef Wróbel

Przewodniczący i 
Zastępca Komisji 
ds. Infrastruktury 
Komunalnej, 
Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska

- Czwartek 14.00-15.30

Jacek Krzepkowski
Sylwester Janus
Mieczysław Bąk

Przewodniczący i 
Zastępca Komisji 
Rewizyjnejradny 

- Piątek 14.00-15.30

Ogłoszenie o otwartym konkursie 
ofert na powierzenie wykonania w 2009r. zadań publicznych 

świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Bliżyn
ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie wykonania w 2009 r. zadań publicznych świad-
czonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego w zakresie działalności Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rodzaj zadań wspieranych :
1. Zorganizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy 

środowiskowej - 2.000.00 zł,
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – półkolonie – 

20.000.00 zł,
3. Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie poprzez sztukę, 
konkursy i sport dla dzieci i młodzieży- 4.000.00 zł,

4. Wspieranie działań środowisk trzeźwościowych, stowarzyszeń i klu-
bów abstynenckich na rzecz osób uzależnionych - 1.700.00 zł,

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 poz. 873 z późn. zm. /art., 11 
ust. 2 i art. 13).

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych zawierających:
- rodzaj i warunki realizacji zadań publicznych,
- termin i warunki składania ofert,
- zasady przyznawania dotacji,
- termin i tryb realizacji zadań oraz kryteria stosowane przy wybo-

rze oferty,
- inne informacje znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bliżynie - www.ugblizyn.
bip.doc.pl 

Szczegółowe informacje o konkursie, pełny tekst ogłoszenia jak rów-
nież druki ofert, wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicz-
nego, można otrzymać w Urzędzie Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79 a, 
pokój nr 10.

Oferty należy składać pocztą lub osobiście w Urzędzie Gminy w 
Bliżynie w sekretariacie pokoju nr 1. 

Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2009 r. godz. 10.00. 
Otwarcie ofert nastąpi 25 lutego o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w 

Bliżynie, adres jw. pokój nr 14.
Okres realizacji zadań publicznych: marzec – grudzień 2009 r.
Miejsce realizacji - teren gminy Bliżyn. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Halina Boczek 

– zastępca kierownika USC w Bliżynie, pokój nr 10, tel. 2541172 w. 39
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.
Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

Dyżury radnych pełnione są w biurze Rady Gminy,  
tel. (041) 25-41-104 w. 36, e-mail: radagminy@blizyn.pl.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska 
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Poniżej przedstawiamy tabelę wyników:

Tabele wyników 24 stycznia

Kat. Open: Kat. K4: Kat. Junior: Kat. Licencja:

1. Marcin 
    Kołodziejczyk

1. Arkadiusz 
    Pałczyński

1. Jakub 
    Kutwin

1. Wojciech 
    Wójcik

2. Mirosław 
    Wojnowski

2. Krystian 
    Schwien

2. Jakub 
    Pustuła

3. Arkadiusz Tuz 3. Sebastian 
    Jarosiński

Tabele wyników 25 stycznia

Klasa Quad K4: Klasa Quad K2: Klasa Cross:

1. Michał  
    Romaniec

1. Hubert 
    Ślusarczyk 1. Adam Romański

2. Grzegorz 
    Gruszka 2. Artur Pluta 2. Andrzej Niziołek

3. Piotr Kondrak 3. Piotr Jaszczyk

Organizatorami zawodów byli: Cukiernia „Lazur” w Suchedniowie, 
PC ZEORK Dystrybucja, Atlas Suchedniów oraz firma ochroniarska 
Grupa GT oraz Urząd Gminy w Bliżynie, który ufundował puchary.

Stronę organizacyjną zapewnili: Sławomir Boczek, Marek 
Sorbian, Robert Dąbrowski.

(jaki)

PS
Tor crossowy w Bliżynie istnieje od 5 lat. W jego powstanie czyn-

nie zaangażowali się m.in. Ziemowit i Tomasz Pustuła, Radosław i 
Sławomir Boczek, Gerard Magdziarz, Karol Mochocki i Mariusz 
Burys. Pomocy udzieliła również firma „Wtórpol” ze Skarżyska 
Kamiennej.

SpoRt

Była zadyma
Pod patronatem wójta gminy Mariusza Walachni w dniach 24-

25 stycznia br. na torze w Bliżynie oraz w bliżyńskich lasach roze-
grane zostały zimowe zawody na torze pod nazwą „I Moto Zadyma 
– Bliżyn’2009”.

Na starcie stanęli zawodnicy m.in. z Kielc, Lublina, Warszawy, 
Radomia, Starachowic, Szklarskiej Poręby, Skarżyska, Suchedniowa 
oraz nasz rodzynek – Jakub Pustuła. 

Pierwszego dnia zawodnicy startowali w czterech kategoriach, a o 
zawziętości podczas zmagań świadczy jedno ze zdjęć publikowanych 
na tej stronie.

Dodatkową atrakcją dla uczestników miał być przejazd na torze 
Quadem. Następnego dnia o godzinie 11.00 rozpoczął się wyjazd w 

pogoni za przygodą, za przysłowiowym lisem. W zmaganiach uczest-
niczyć mogli właściciele motocrossów, crossów enduro, quadów, skła-
daków i innych motocyklowych wynalazków.
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SpoRt

Dyżury aptek w powiecie
Na prośbę Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej poni-

żej publikujemy informację na temat ustalenia godzin pracy i dyżurów 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w roku 2009.

Lp. Nazwa i adres apteki Godziny pracy

1 Apteka, ul. Szkolna 2, 
26-120 Bliżyn

Pon.–pt. 8.00-19.00, 
sob. 8.00-14.00, 
niedz. 9.00-13.00

2 Apteka, ul. VI Wieków 
Bliżyna 6, Bliżyn

Pon.-pt. 7.30-19.00, 
sob. 8.00-14.00

3 Apteka, ul. Kościelna 2a, 
26-115 Skarżysko Kość.

Pon.-pt. 8.00-19.00, 
sob. 8.00-16.00 

4 Apteka, ul. Apteczna 7, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 8.00-20.00, 
II i IV sob. 8.00-17.00

5 Apteka, ul. Powstańców 7, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sob. 8.00-15.00

6 Apteka, ul. 1 Maja 34, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 7.30-20.30, 
sob. 8.00-18.00

7 Apteka, Rynek 8, 
Skarżysko Kam.

Pon, śr., czw., 8.00-19.00, 
wt., pt., 7.00-19.00, 
sob. 9.00-14.00

8 Apteka, ul. Apteczna 8, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 7.30-20.00, 
I i III sob. 8.00-20.00

9 Apteka, ul. Sokola 2, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sob. 8.00-15.00

10 Apteka, ul. Sokola 18, 
Skarżysko Kam. Pon.-sob. 8.00-20.00

11 Apteka, ul. Zielna 12, 
Skarżysko Kam.

Pon.pt. 7.30-20.00, 
sob. 8.00-20.00

12 Apteka, ul. Norwida 7, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 7.30-20.00, 
sob. 8.00-14.00

13 Apteka, ul. Tysiąclecia 12, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sob. 8.00-15.00

14 Apteka, ul. Konarskiego 
19a, Skarżysko Kam. Pon.-sob. 8.00-21.00

14 Apteka, ul. Rejowska 54, 
Skarżysko Kam.

Pon.pt. 8.00-20.00, 
sob. 8.00-14.00

16 Apteka, ul. Szpitalna 1, 
Skarżysko Kam. Pon.-sob. 8.00-19.00

17 Apteka, Legionów 104, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sob. 8.00-15.00

18 Apteka, ul. Nowa 23, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 8.00-19.00, 
sob. 9.00-15.00

19 Apteka, ul. Spółdzielcza 
34b, Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 7.30-20.30, 
sob. 8.00-20.00, 
niedz. 7.30-20.30

Szachowe Grand Prix 2009 
W dniu 18 stycznia 2009 r. w świetlicy środowiskowej w Skarżysku 

Kościelnym odbyło się uroczyste podsumowanie cyklu szachowego z 
serii Grand Gprix 2008.

Poniżej przedstawiamy wyniki I rundy rozgrywek, w których nasi 
zawodnicy zajęli czołowe miejsca:

Wyniki I turnieju - 18 stycznia 2009 r.
Kategoria „open”          Pkt.
  1. Łukomski Łukasz -  Bliżyn - 5,5 + 22,5
  2. Siek Jerzy -  Świerczek - 5,5 + 20,5
  3. Socha Zdzisław -  Stąporków - 5 + 22,5
  4. Górzyński Zbigniew  -  Skarżysko Kościelne - 5 + 21
  5. Jędras Piotr (j)  -  Skarżysko Kościelne - 4,5
  6. Jędras Tomasz  -  Skarżysko Kościelne - 4 + 21,5
  7. Wiaderny Łukasz -  Świerczek - 4 + 21
  8. Słoka Andrzej -  Stąporków - 4 + 20,5
  9. Wiśniewski Adam -  Odrowążek - 4 + 20
10. Wiśniewski Wiesław -  Odrowążek - 4 + 19
11. Wiśniewski Adam -  Odrowążek - 4 + 17 + 23,5
12. Żołądek Paulina (j) -  Skarżysko - Kamienna - 4 + 17 + 21 
13. Gorgoń Kazimierz -  Stąporków - 4 + 16
14. Kuźdub Janusz  -  Skarżysko - Kamienna - 3,5 + 19 
15. Dudek Zdzisław  -  Skarżysko - Kamienna - 3,5 + 17 
16. Wojton Zenon - Skarżysko Kościelne - 3,5 + 13,5
17. Czubak Michał (j) -  Skarżysko Kościelne - 3 + 17,5 + 23,5
18. Pietrzyk Katarzyna -  Odrowążek - 3 + 17,5 + 21,5
19. Dąbrowski Zygfryd -  Bliżyn - 3 + 13
20. Rurarz Kamil -  Sorbin - 2 + 17,5
21. Sieczka Zdzisław -  Skarżysko Kościelne - 2 + 16
22. Czubak Zbigniew -  Skarżysko Kościelne - 2 + 13
23. Tarabasz Albert (j) -  Skarżysko Kościelne - 1 + 13
24. Tarabasz Renata -  Skarżysko Kościelne - 0

Szymon Płusa 

20 Apteka, ul. Żeromskiego 
31, Skarżysko Kam. Całodobowa

21 Apteka, ul. Sokola 44, 
Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 7.30-19.00, 
sob. 8.00-14.00

22 Apteka, ul. Norwida 17, 
Skarżysko Kam. Pon.-sob. 7.30-20.00

23 Apteka, ul. Piłsudskiego 
21, Skarżysko Kam. Pon.-sob. 8.00-20.30

24 Apteka, ul. Piłsudskiego 
34, Skarżysko Kam.

Pon.-pt. 7.30-20.00, 
sob. 8.00-20.00

25 Apteka, ul. Sokola 34, 
Skarżysko Kam. Pon.-sob. 7.30-20.00

26 Apteka, ul. 1 Maja 65, 
Skarżysko Kam. Pon.-sob. 7.30-20.00

27 Apteka Łączna Kamionki Pon., wt., śr., 9.00-15.30, 
czw. 9.00-14.30, pt. 9.00-13.30

28 Apteka, ul. Bodzentyńska 
14, Suchedniów

Pon.-pt. 8.00-19.00, 
sob. 8.30-14.00

29 Apteka, ul. Bugaj 12, 
Suchedniów

Pon.-pt. 8.00-19.00, 
sob. 8.00-14.00

30 Apteka, ul. E. Peck, 
Suchedniów

Pon.-pt. 8.00-19.00, 
sob. 8.00-15.00, 
niedz. 10.00-13.00



c z AS JASełek ,  c z AS kolĘdowAniA

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn, wydawnictwo Urzędu Gminy w Bliżynie.
Redagują: Jacenty kita (redaktor naczelny) i współpracownicy.
Adres redakcji: Bliżyn, ul. kościuszki �9a, tel. 0�1 2� �1 10�, nakład: �00 egzemplarzy.
Kontakt z redakcją: e-mail: jacenty.kita@wp.pl, 0�91 �99-��1.
Skład, łamanie, druk: doRAnd, Starachowice, tel. 0�1 2�� 1� �0
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. materiały anonimowe nie będą publikowane.

1�Samorządowy Informator Gminy BliżynSt yc zeń 20 09



  
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

1    1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3  12 13 14 15 16 17 18
4  19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

Styczeń   
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

5       1
6 2 3 4 5 6 7 8
7  9 10 11 12 13 14 15
8  16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28

Luty

  
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

9       1
10 2 3 4 5 6 7 8
11  9 10 11 12 13 14 15
12  16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

Marzec   
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16  13 14 15 16 17 18 19
17  20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

Kwiecień

  
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

18     1 2 3 
19 4 5 6 7 8 9 10
20  11 12 13 14 15 16 17
21  18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

Maj   
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

23 1 2 3 4 5 6 7 
24 8 9 10 11 12 13 14
25  15 16 17 18 19 20 21
26  22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

Czerwiec

  
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

27   1 2 3 4 5 

28 6 7 8 9 10 11 12
29  13 14 15 16 17 18 19
30  20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

Lipiec   
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

31      1 2 

32 3 4 5 6 7 8 9
33  10 11 12 13 14 15 16
34  17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

Sierpień

  
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

40    1 2 3 4 

41 5 6 7 8 9 10 11
42  12 13 14 15 16 17 18
43  19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

Październik

Listopad   
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46  9 10 11 12 13 14 15
47  16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

  
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

49  1 2 3 4 5 6 

50 7 8 9 10 11 12 13
51  14 15 16 17 18 19 20
52  21 22 23 24 25 26 27
1 28 29 30 31 

Grudzień

  
 T Pn Wt Śr Cz Pt So N

36  1 2 3 4 5 6 

37 7 8 9 10 11 12 13
38  14 15 16 17 18 19 20
39  21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 

Wrzesień


