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Egzemplarz bezpłatny

Rok I, Nr 7

relacja z obrad Rady Gminy,
będzie łatwiej bezrobotnym,
partnerzy lokalni spotkali się w Bliżynie,
„Konno w siną dal”,
Dzień Edukacji Narodowej w naszych szkołach,
o działalności Klubu Seniora „Emeryt”,
teatralne talenty w „Zameczku”,
o pracy ośrodka kultury,
oraz o innych, aktualnych wydarzeniach z życia gminy.
Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

Obchody Święta Niepodległości
w gminie

Aż
trzy
podniosłe wydarzenia miały
miejsce w dniu
19 października
br. Do użytku
oddany został
most wraz z odcinkiem ulicy
Langiewicza.
Symboliczne łopaty wbito pod odbudowę bliżyńskiego zalewu.
Poświęcony został także nowy wóz bojowy naszych strażaków.
Czytaj na str. 2

Na Zielonej Szkole w Wiśle

Mszą św. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Bliżynie
rozpoczną się obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.
Potem nastąpi przemarsz pod pomnik, gdzie złożone zostaną wiązanki kwiatów. Następnie w remizie OSP będzie miała miejsce okolicznościowa akademia.
Dzień wcześniej, 10 listopada, sprzed szkoły w Bliżynie wystartują uczestnicy „Biegu Niepodległości”.
Szczegóły na plakatach ogłoszeniowych.
(jaki)

Dzień Tkaczki w Nowym Odrowążku

współpracy szkoły z Fundacją ING Dzieciom.

W dniach
od 12 do 26
września dzieci ze Szkoły
Podstawowej
w Mroczkowie
przebywały na
14. dniowym,
bezpłatnym
turnusie
w
Wiśle. To efekt
Czytaj na str. 16

Rdest rośnie też na szlaku

Pierwsza sobota października to dzień wszystkich tkających Dzień Tkaczki. Organizatorem Dnia Tkaczki jest Stowarzyszenie
RDEST a pomysłodawczynią Ula Jędrzejczyk. Po raz pierwszy uroczystość ta odbyła się w 2008 roku.
Czytaj na str. 10

Żeby
ciekawie spędzić czas i
odkryć niezwykłe
miejsca, nie trzeba
wcale odjeżdżać
daleko. To właśnie
postanowiło udowodnić najmłodszym mieszkańcom naszej gminy
Stowarzyszenie
Rdest. W ramach
projektu Młodzieżowy Klub Turystyczny, którego koordynatorem
jest Tomasz Durlik, uczniowie bliżyńskiej szkoły podstawowej i
gimnazjum mieli okazję poznawać nasz region.
Czytaj na str. 12
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Ak t ualn ości

Trzy w jednym
Aż trzy podniosłe wydarzenia miały miejsce w dniu 19 października br. Do użytku oddany został most wraz z odcinkiem
ulicy Langiewicza. Symboliczne łopaty wbito pod odbudowę bliżyńskiego zalewu. Wreszcie poświęcony został nowy wóz bojowy naszych strażaków.
Tak ważne wydarzenia przyczyniły się do tego, że do Bliżyna
przybyli liczni, zacni goście, a wśród nich: ksiądz proboszcz
Stanisław Wlazło, posłowie Marzena Okła – Drewnowicz i
Andrzej Pałys, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Marek Gos, starosta Jerzy Żmijewski i członek Zarządu Powiatu
Artur Berus. W komplecie stawiły się nasze władze gminne:
przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska wraz z liczną grupą radnych oraz wójt gminy Mariusz Walachnia.
Łopaty poszły w ruch
Na początek zebrani dokonali wbicia symbolicznych łopat
pod odbudowę bliżyńskiego zalewu. Powstanie on wraz z całą
infrastrukturą w miejscu zbiornika zniszczonego przez powódź
w maju 2002 roku. Roboty budowlane przy zalewie, które już
wykonuje firma „Rem-Wod”, potrwają do 2012 roku, a ich całkowity koszt zamknie się kwotą 6.663.558,99 zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych wyniesie 5.350.000 zł.

Kosztował on prawie 1,5 mln złotych. Po 500.000 zł dały
gmina i powiat, pozostała kwota pochodziła z rezerwy Ministra
Transportu. Dzięki oszczędnościom powstałym podczas
przetargu udało się dodatkowo wybudować ok. 500 mb ulicy
Langiewicza wraz z chodnikiem dla pieszych po jednej stronie
ulicy.

Poświęcenia mostku dokonał ks. proboszcz Stanisław
Wlazło, w wstęgę przecinali m.in. parlamentarzyści oraz pozostali z zaproszonych gości.
Prezent na 100.lecie
Za rok bliżyńska straż obchodzić będzie jubileuszu 100.lecia
działalności.

Przez most można już jeździć
O ile prace związane z budową zalewu dopiero wystartowały,
o tyle inwestycja związana z budową nowego mostu „henrykowskiego” tego dnia się zakończyła

Ale już teraz zaczynają otrzymywać prezenty. I to jakie! Kilka
dni temu otrzymali nowoczesny wóz bojowy, który kosztował
bagatela około 600.000 złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu
gminy, Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Dodajmy, że obecnie trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół strażnicy, a w roku przyszłym gmina chce
wymienić dach oraz odnowić budynek z zewnątrz.
Jacenty Kita
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-

dzięki pośrednikom pracy będą prowadzone z gminie rozpoznania wśród pracodawców dotyczące zapotrzebowania na określonych pracowników,
- otrzymać niezbędne wsparcie z zakresu pomocy społecznej.
Obsługą bezrobotnych w naszej
gminie
zajmowała
się będzie Monika
Łuckiewicz. Punkt
mieści
się
przy
ul. Kościuszki 68.
Jacenty Kita

I Marsz Liderów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, do której należy także
nasza gmina zorganizowało w październiku I Marsz Liderów. Marsz
połączony został ze szkoleniem wyjazdowym, którego celem było pokazanie jego uczestnikom pozytywnych praktyk w wykorzystaniu
funduszy unijnych.
O godzinie 8.00 rano grupa liderów, w tym z Bliżyna „pod wodzą” Anny Leżańskiej, przewodniczącej Rady Gminy, zebrała się w
Czarnieckiej Górze aby pomaszerować do Modliszewic, gdzie mieści
się siedziba LGD. Stamtąd nastąpił wyjazd do gmin na terenie województwa łódzkiego: Żarnowa, Paradyża, Gowarczowa i Białaczowa.
Tam zapoznawano się z przykładami tworzenia dobrych praktyk z
wykorzystaniem unijnych środków.
(jaki)

Komunikat w sprawie dowodów
osobistych i NIP
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwrócił się do wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa z pismem zwracającym uwagę na
konieczność przestrzegania przepisów prawa w zakresie informowania obywateli o możliwości dokonywania aktualizacji danych dotyczących zgłoszenia identyfikacyjnego NIP o zmianie numeru dowodu
osobistego, za pośrednictwem organu, który wydał dowód osobisty.
Ustawa z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.)
nakłada na organy wydające dowody osobiste obowiązek przyjęcia
formularza zgłoszenia aktualizacyjnego od osoby, która chce skorzystać z pośrednictwa organu wydającego dowód osobisty. Na podstawie
wspomnianej ustawy organ gminy obowiązany jest do przyjęcia takiego zgłoszenia i do przekazania go właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego w terminie 7 dni od złożenia tego zgłoszenia.

Ważne dla bezrobotnych

ANDRZEJKI

„Stylowa”

Nowo otwarta sala weselna
Zaprasza na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ

Od 1 grudnia br. w Bliżynie rozpocznie pracę Lokalny Punkt
Informacyjno – Konsultacyjny. Powstały one w celu rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ułatwienia dostępu do informacji
i pomocy, jaką państwo jest zobowiązane świadczyć swym obywatelom.
W punktach tych bezrobotni, poszukujący pracy oraz pracodawcy
będą mogli:
- dokonać czynności rejestracyjnych,
- otrzymać niezbędną pomoc z zakresu pomocy społecznej,
- uzyskać istotne informacje na temat całego katalogu oferowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy usług,
- uzyskać informacje dotyczące pomocy oferowanej pracodawcom,

Bliżyn ul. Kościuszki 132
tel. 668 111 337, 600 284 870

Która odbędzie się

28.11.2009 r.

Zaserwujemy państwu wykwintne potrawy,
świetną zabawę w miłej atmosferze. Tę noc pełną
magii wróżb umili zespół muzyczny
„VIP” (perkusista gra w znanym zespole „MAFIA”).
Cena: 80zł/osoba
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Z Pr ac R ady Gm iny

Pracowała Rada Gminy

Interpelacje i zapytania radnych

Kolejna w bieżącej kadencji sesja bliżyńskiej Rady Gminy odbyła się w
dniu 28 września br. Sesję swą obecności zaszczycili: poseł Maria Zuba, Anna
Chrzanowska, Powiatowy Inspektor Sanitarny i Roman Białek - dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele LZS-u Sławomir Młodawski
i Rafał Czarnecki, a powitała ich Anna Leżańska, przewodnicząca rady - A. Leżańska powitała również radnych, pracowników urzędu, sołtysów, szefów jednostek organizacyjnych gminy, media.
Wójt informuje
Na początek sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami złożył wójt Mariusz Walachnia.

Dotyczyło ono spraw budżetu gminy, oświaty, zadań remontowo – inwestycyjnych, wydanych w tym czasie zarządzeń wójta oraz harmonogramu
jego pracy w tym czasie. Poza tym wójt poinformował o realizacji uchwał Rady
Gminy z ostatniej sesji.
Na sportowo
Gośćmi sesji byli działacze bliżyńskiego Ludowego
Zespołu Sportowego, którzy
z ostatnich, wojewódzkich
rozgrywek LZS-ów wrócili z
wieloma nagrodami, dyplomami i pucharami.
Szczegółowych
informacji na temat wyników naszych zawodników dostarczył
obecnym na sesji Mieczysław
Bąk. – W tym roku na zawodach zebrali się przedstawiciele 40 gmin. My startujemy
w nich od 3 lat. Początkowo były to 3-4 osoby, teraz pojechało nas 30. Duży
sukces odniósł Rafał Czarnecki, który robi się naszym „towarem eksportowym” – mówił M. Bąk.
Tradycją jest, że
wygrane puchary zawodnicy przekazują
na ręce wójta. Tak też
stało się tym razem.
Wójt z kolei dla S.
Młodawskiego i R.
Czarneckiego przekazał upominki, będące podziękowaniem
za osiągane sukcesy a
zarazem zaangażowanie w życie sportowe
gminy.
–Obiecujemy, że w roku przyszłym, na 600.lecie gminy, wrócimy z lepszymi wynikami, że będą też pierwsze miejsca, a nie tylko drugie, jak w tym roku
– zadeklarował S. Młodawski.
W imieniu radnych za osiągane sukcesy podziękowała również A.
Leżańska.
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To punkt każdej sesji, w którym radni pod adresem wójta i kierowanego
przez niego urzędu składają szereg wniosków, zapytań i interpelacji.
Elżbieta Karpińska na początek pogratulowała nowemu sołtysowi
Wołowa Piotrowi Zepowi. Podziękowała wójtowi i jego pracownikom za pomoc w rozwiązywaniu problemów sołectwa. Poprosiła zarazem o wystąpienie
do wykonawcy nowego odcinka drogi krajowej nr 42 o właściwe wykonanie
zjazdów na drogi podporządkowane.
Jacek Krzepkowski prosił o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące opracowania projektu i budowy oświetlenia w Płaczkowie. Pytał również o przeznaczenie rezerwy ogólnej, która jest do dyspozycji wójta.

Ewa Łukomska skrytykowała postępowanie powiatu odnoście dróg będących w jego zarządzie. Halina Fidor pytała o to, kiedy kostka z rozbiórki
starego chodnika przy „krajówce” trafi na potrzeby szkół, parafii i sołectw.
A. Milanowska odczytała stanowisko mieszkańców sołectwa Brzeście i
Zagórza w spawie ciągnącego się od 1992 roku sporu w sprawie samowoli budowlanej płotu, który stanął w drodze gminnej. Radna wnioskowała także o
realizację wniosku z 2006 roku w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w
Zagórzu.
Wójt odpowiada
M. Walachnia na bieżąco udzielił odpowiedzi na postawione przez radnych pytania. Po położeniu ostatniej warstwy asfaltu zjazdy z drogi krajowej
zostaną wykonane. Z rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł do wykorzystania
pozostało jeszcze 12.000 zł. Przy drogach będących w zarządzie gminy koszenie poboczy mechanicznie odbyło się dwa razy w tym roku. Poza tym prace te
wykonywali również pracownicy robót interwencyjnych. Natomiast przy drogach powiatowych prace te zostały wykonane tylko raz. Jeśli chodzi o kostkę
brukową to GDDKiA pisemnie zapewniła gminę, że przekażą ją nieodpłatnie.
Po zakończeniu modernizacji drogi zostanie ona zinwentaryzowana i przekazana na potrzeby sołectw. Kolejną jej ilość być może uda się pozyskać w 2010
roku kiedy to będzie modernizowany dalszy odcinek drogi nr 42 od Górek
w kierunku Stąporkowa. Wprowadzenie nazewnictwa ulic nie jest proste ani
tanie, gdyż konieczna jest wówczas wymiana dokumentów. Jeżeli chodzi o płot
to obecnie jest nowy właściciel działki i gmina będzie próbowała z nim się
porozumieć.
O stanie sanitarnym gminy
Gościem sesji była Anna Chrzanowska, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skarżysku Kamiennej.
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Generalnie rzecz ujmując sytuacja na naszym terenie pod względem sanitarnym i higienicznym we wszystkich aspektach i dziedzinach jest dobra.
–Dziękujemy ze wiele cennych uwag i wskazówek. Część z nich już na bieżąco realizujemy, chociażby te dotyczące oświaty – stwierdził M. Walchnia.
Natomiast Tomasz Pela w imieniu Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłosił w tym względzie trzy wnioski: utworzenia na terenie gminy gminnego punktu zbiórki odpadów podlegających
utylizacji, ożywienia działalności Związku Międzygminnego „Utylizator”
oraz uregulowania sprawy wyłapywania bezdomnych psów np. przy pomocy
strażaków. Radna Elżbieta Karpińska podkreśliła fakt, że od jakiegoś czasu
działania sanepidu nie ograniczają się tylko do karania, ale również informowania i edukacji. Natomiast A. Leżańska podkreśliła życzliwe podejście inspektorów do przedsiębiorców.
Będzie łatwiej bezrobotnym
Na sesji gościł również dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Roman
Białek. Na początek przedstawił on dane statystyczne dotyczące bezrobocia, z
których wynika, iż bez pracy pozostaje na naszym terenie 1025 osób i od początku roku nastąpił wzrost o 72 osoby. Prawo do zasiłku ma tylko 211 z nich.

Przykładowo na innowacyjną gospodarkę w tym roku był 1,1 mld zł, w
2010 będzie tylko 466 mln, na przeciwdziałanie bezrobociu z 322 mln zł nastąpi spadek do 77 mln! –Smutne jest to, że coraz więcej obowiązków spada na
samorządy i dlatego konieczna jest ścisła współpraca, w tym na przeciwdziałanie bezrobociu – mówiła M. Zuba.
Rada Gminy uchwaliła
Później radni przystąpili do podejmowania uchwał, a dotyczyły one:
uchwalenia gminnego „Programu usuwania materiałów zawierających
azbest z terenu Gminy Bliżyn”,
• określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
• określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy,
• zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kucębów”,
Poza tym obecni na obradach wysłuchali informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok oraz zatwierdzili protokół z kontroli
Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w zakresie gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi.
Jacenty Kita
•

Z WIZYTĄ W SŁOWENII

–Od grudnia chcemy wrócić do dobrych praktyk, jakimi były punkty
konsultacyjno – informacyjne w gminach. W porozumieniu z wójtem gminy
być może razem z pracownikiem urzędu pracy w jednym pomieszczeniu będzie przebywał również pracownik opieki społecznej. Wówczas łatwiej będzie
nam diagnozować problemy i skuteczniej pomagać potrzebującym – stwierdził R. Białek.
Na bardzo dobrą współpracę z urzędem pracy w swych wystąpieniach
zwracali uwagę zarówno radni jak i wójt. Podkreślano, że w tym roku aż 60
osób znalazło pracę w grupie interwencyjnej.

W dniach 24-26
października na zaproszenie Żupana Daniela
Kalamara
delegacja
z Gminy Bliżyn gościła w Gminie Grad
w Słowenii na największej
corocznej
imprezie – „Nocy czarownic”. Impreza ta to
największe w Słowenii
(po turnieju pucharu
świata w skokach w
Planicy) widowisko masowe przygotowane w konwencji pikniku rodzinnego z nawiązaniem do historii i folkloru związanego z czarow-

Informacje pani poseł
Tematycznie z poprzednim punktem związane było wystąpienie poseł
Marii Zuba. Wynika to z faktu jej pracy w komisjach sejmowych. Niestety.
Nie miała ona dobrych informacji. Ze względu na kryzys gospodarczy w roku
przyszłym będzie mniej pieniędzy na przeciwdziałanie bezrobociu.

nicami, która gromadzi ok. 20 tyś. ludzi. Naszą gminę reprezentowali
min: przewodnicząca rady gminy Anna Leżańska oraz wójt gminy
Mariusz Walachnia. W Słowenii gościli również przedstawiciele z
Wilejki na Białorusi oraz samorządowcy z województwa łódzkiego.
Doświadczenia zdobyte w gminie partnerskiej z pewnością zostaną
wykorzystane przy organizacji obchodów 600-lecia Bliżyna.
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W Gm inie i Powiecie

Partnerzy lokalni spotkali się
po raz czwarty

W dniu 14 października w restauracji „Stylowa” w Bliżynie już po
raz czwarty spotkali się partnerzy w ramach konferencji „Skarżyskie
Partnerstwo Lokalne w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa
Lokalnego”. Tematem konferencji było „Tworzenie projektów rozwoju
gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu skarżyskiego”.
Konferencja zgromadziła ponad setkę samorządowców, przedsiębiorców,
przedstawicieli
różnych
organizacji i instytucji.
Obecni byli parlamentarzyści Maria Zuba i
Andrzej Bętkowski, prezydent Skarżyska Roman
Wojcieszek, przedstawiciele gmin z powiatu, w
tym Bliżyna w osobach
wójta Mariusza Walachni
i sekretarz gminy Barbara
Stachery.
Konferencję otworzył
dyrektor PUP Roman
Białek i to on powitał obecnych na niej. Później prowadzenie przejęła ekspert w dziedzinie partnerstwa lokalnego Jadwiga Olszowska
– Urban. Wyraziła zadowolenie z faktu, że po pierwsze przybywa na
nie coraz więcej osób, a po wtóre na sali widzi znaczącą grupę osób,
które są obecne na każdym spotkaniu.

- Widzę, że zaczynacie pracować. Świadczy chociażby o tym fakt,
że coraz bardziej umiecie się promować, co widać po przygotowanej
przez gminę wystawie promocyjnej – stwierdziła.
Następnie wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia powitał obecnych na pięknej i gościnnej ziemi bliżyńskiej. Nawiązał przy tym do
rozpoczętych przyszłorocznych obchodów 600.lecia Bliżyna. Później
przedstawił sytuację społeczno – gospodarczą gminy a także realizację bieżących i planowanych zadań inwestycyjnych, na które M.
Walachnia zwrócił szczególną uwagę. Ale tego dnia, nie tylko pogoda
intensywnymi opadami śniegu zaskoczyła uczestników konferencji,
ale również… krótkotrwały brak prądu, który zakłócił multimedialną prezentację naszej gminy. Dodajmy, że przygotowała ją Marzena
Jeżewska – Boczek.

W drugiej części spotkania pracowano w grupach tematycznych,
a po południu dla zainteresowanych zorganizowany został wyjazd
studyjny do Chorzowa.
Organizatorem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy
w Skarżysku Kamiennej.
Jacenty Kita

„Konno w siną dal”
Przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i
Stowarzyszenia RDEST w dniu 12 października br. podpisali umowę
o dofinansowanie projektu „Konno w siną dal” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Cel główny projektu to stworzenie zintegrowanej, prężnie działającej grupy właścicieli gospodarstw agroturystycznych, osób obsługujących turystów konnych poprzez wzrost kwalifikacji i ilości osób
zatrudnionych przy obsłudze turystów, udoskonalenie istniejących i
stworzenie nowych możliwości działania. Dofinansowanie wyniesie
49.988 zł.
Autorką i koordynatorką projektu jest Gabriela Król.
Ula Jędrzejczyk
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W Gm inie i Powiecie

O roli mediów lokalnych
Marszałek Województwa Adam Jarubas w dniu 23 października
do sali lustrzanej WDK w Kielcach zaprosił dziennikarzy prasy lokalnej na konferencję pod nazwą „Relacje mediów lokalnych z samorządami gminnymi – rola komunikacji społecznej w kształtowaniu wizerunku samorządu terytorialnego”. Konferencja zgromadziła ponad
setkę osób z naszego województwa, które na co dzień współpracują z
samorządami lokalnymi wszystkich szczebli.

- Wasza rola jest niezmiernie ważna w kształtowaniu wizerunku
samorządów lokalnych począwszy od poziomu gminy do województwa. Chcemy z wami w tym względzie szeroko współpracować – zwrócił się do mediów A. Jarubas.
O roli mediów w społeczności lokalnej mówiła dr Jolanta Kępa–Mętrak z UJK w Kielcach oraz dziennikarz i publicysta kielecki
Marek Maciągowski.
Gościem konferencji był także europoseł Czesław Siekierski.
(jaki)

Przybywa „Orlików” w powiecie
Na terenie powiatu skarżyskiego mamy już dwa kompleksy sportowe wybudowane w ramach rządowego programu „Moje Boisko
– Orlik ‘2012”.

W dniu 18 października br. do użytku przekazany został kompleks sportowy w Skarżysku Kościelnym, którego budowa kosztowała
nieco ponad 1 mln zł.
Podczas otwarcia obecna była m.in. wojewoda Bożentyna Pałka–Koruba, parlamentarzyści, samorządowcy z powiatu. Naszą gminę
reprezentował wójt gminy Mariusz Walchnia.
(jaki)
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Z Ż ycia Szkó ł

Nauczyciele i wychowawcy
świętowali
Tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był w placówkach oświatowych w naszej gminie. Były uroczyste akademie,
najbardziej wyróżniający się nauczyciele i wychowawcy uhonorowani
zostali nagrodami wójta i dyrektorów szkół. Nam udało się dotrzeć do
Zespołu Szkół w Bliżynie oraz Szkoły Podstawowej w Mroczkowie.
Bliżyńska podstawówka
„Dziękujemy Wam nauczyciele” – to skromne, ale jakże wymowne hasło towarzyszyły obchodom DEN w Szkole Podstawowej w
Bliżynie.
I na początek z pięknym polonezem wystąpili najmłodsi uczniowie placówki.
–Zawsze ten dzień obchodzimy na wesoło. Tym razem będzie inaczej. Postanowiliśmy uczcić pamięć tych nauczycieli, którzy już odeszli – zwrócił się do zebranych dyrektor Józef Nowak.
I wymienił tych byłych pracowników szkoły, których nazwiska
udało się ustalić. Byli to: Bogusława Łukomska, Maria Rodziewicz,
Anna Wójcik, Łucja Sochańska – Gonciarz, Wanda Kij, Michalina
Nowak, Julia Syniew, Anna Kołodziejska, Władysława Frączek,
Jerzy Madej, Paweł Strószczyk, Helena Strószczyk, Mirosława
Siudak, Tomasz Rokita, Maria Banaś, Rozalia Stępień, Mirosław
Jaworowski, Tadeusz Rdzanek, Państwo Iwanowscy, pan Sobotny.
Potem uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny,
który zakończył się składaniem życzeń i muzycznym upominkiem.
Mariusz Walachnia przekazał następnie życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Wręczył też wy-

Witając uczestników akademii dyrektor Zespołu Szkół Józef
Nowak stwierdził: - To dzień, który utrwala nas w tym, że nasz zawód
jest ważny i warto w nim pracować. Sądzę, że jak będziecie dorośli to
docenicie naszą pracę.

różniającym się pedagogom nagrody wójta dla Agnieszki Szkurłat,
Romana Falarowskiego i Józefa Nowaka. Ten ostatni z kolei odczytał
listę nauczycieli, którzy otrzymali nagrody dyrektora.
Program artystyczny z młodzieżą przygotowali: Elżbieta Nawrot,
Grażyna Kij, Dorota Lisowska (dekoracja), Łukasz Pietrzyk (oprawa
muzyczna), Jolanta Sochacka.
W Gimnazjum
Następnie powitał gości obecnych na uroczystości: wójta Mariusza
Walachnię, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzego Ramsa, radną Aleksandrę Milanowską.
Potem młodzież przedstawiła program artystyczny.
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Kilkadziesiąt minut później w tym samym miejscu i scenerii za codzienną pracę i trud dziękowali nasi gimnazjaliści. Obecni byli ci sami
goście, życzenia składał wójt M. Walachnia, a program artystyczny z
młodzieżą przygotowali Anna Podolska i Łukasz Pietrzyk.
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Z Ż ycia Szkó ł
Mroczków też świętował
Także w Szkole Podstawowej w Mroczkowie uroczyście obchodzony był DEN, ale jego wyjątkowość polegała na tym, że został połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Nauczycieli, rodziców i młodzież szkolną powitał dyrektor szkoły Sylwester Koziński, a
następnie prowadzenie uroczystości przejęła Monika Dobrowolska.

Podczas uroczystej akademii nauczycielka szkoły Agnieszka
Werens otrzymała akt awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Na zakończenie wójt M. Walachnia wręczył nagrodę dla dyrektora
oraz złożył nauczycielom życzenia.

Potem najmłodsi, którzy za kilkanaście minut mieli stać się
uczniami, przedstawili program artystyczny, który przygotowali ze
swą wychowawczynią Beatą Woźniak.

Jacenty Kita

I już nadszedł długo wyczekiwany moment ślubowania i pasowania na ucznia. Tego ostatniego aktu dokonywali wójt M. Walachnia,
dyrektor S. Koziński oraz wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium
Oświaty Andrzej Jabłoński.

„Zielona Szkoła” w Mroczkowie
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą Podstawowa
w Mroczkowie, a Fundacją ING Dzieciom – Fundacja zobowiązała się
do pokrycia kosztów turnusu edukacyjno-wypoczynkowego dla grupy 50 osobowej zorganizowanego w dniach 12-26.09.2009 r. Fundacja
pokryła również koszty przejazdu dzieci wraz z opiekunami do i z
Wisły. Porozumienie przewiduje również kontynuację przedsięwzięcia w roku 2010. Kolejny turnus wyjazdowy dla uczniów klasy V i VI
będzie zorganizowany w drugiej połowie kwietnia 2010r. Docelowo
program ma objąć 100 uczniów SP w Mroczkowie od klasy I do VI.
Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa w 100%
Fundacja ING Dzieciom.
Podpisanie porozumienia z Fundacją stanowiło zwieńczenie prawie 2 letnich starań pracowników szkoły o sfinalizowanie przedsięwzięcia. Łącznie z wyjazdu na „Zieloną Szkołę” w dniach 12-26.09.2009
r. skorzystało 37 uczniów klas od I do IV i 4 opiekunów, czyli 41 osób.
Czytaj na str. 16
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Dzień Tkaczki w Nowym Odrowążku
Pierwsza
sobota
października to dzień
wszystkich
tkających - Dzień Tkaczki.
Organizatorem
Dnia
Tkaczki
jest
Stowarzyszenie RDEST
a
pomysłodawczynią
Ula Jędrzejczyk. Po raz
pierwszy uroczystość
ta odbyła się w 2008
roku.
Początkowo
była
to skromna impreza o lokalnym zasięgu. Zorganizowana została w
Szkole Podstawowej w Odrowążku w ramach Programu Integracji
Społecznej. Wykład
na temat tkactwa ludowego
wygłosiła
Małgorzata Imiołek,
etnograf z Muzeum
Wsi
Kieleckiej.
Wystąpił Zespół ludowy „Kuźniczanki”
i dziecięcy zespół
z GOK w Bliżynie.
Otwarta została multimedialna wystawa
„Nasza Wieś Dawniej
i Dziś”. Był Turniej
Wiedzy o Tkactwie dla dzieci i młodzieży, podsumowanie konkursów
na najciekawszy eksponat, tkaninę i projekt stroju współczesnego wykorzystującego elementy regionalnego oraz pokaz tkania.
W tym roku do obchodów Dnia Tkaczki włączyły się tkaczki z
Podlasia i Fundacja
Twórczy Aktywni ze
Zgierza. Dzień Tkaczki
stał się Ogólnopolskim
Dniem
wszystkich
Tkających.
3 października 2009
w remizie OSP Zespół
Ludowy „Kuźniczanki”
zadebiutował w przedstawieniu
teatralnym
„Tkaczki” wg scenariusza Urszuli Jędrzejczyk
a wyreżyserowanym przez Irenę Wawrzczak z Kieleckiego
Towarzystwa Kultury Teatralnej. Dziecięcy zespół z SP w Odrowążku
zagrał ludowe melodie na dzwonkach polifonicznych. Przedstawiciele
Stowarzyszenia RDEST Donata Durlik i Krzysztof Król, prowadzili uroczystość. Dyplomy
za kreowanie wizerunku gminy Bliżyn, jako
Świętokrzyskiej Stolicy
Chodnika wręczyli w
imieniu Stowarzyszenia
RDEST
Urszula
Jędrzejczyk i Tomasz
Durlik. Dyplomy otrzymali Gabriela i Krzysztof
Król, Leokadia Okła,
Krystyna Kościelniak,
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Szkoła Podstawowa w
Odrowążku i Zespół
Ludowy „Kuźniczanki”.
Na uroczystości byli:
przedstawicielka Szkoły
Liderów
Magdalena
Plewowska,
Tutor
Programu Liderzy Piotr
Todys z Rodziną, wójt
Mariusz
Walachnia,
przewodnicząca
Rady
Gminy Anna Leżańska,
wiceprzewodniczący Jerzy Rams, dyrektor GOK Katarzyna Skarus,
przedstawiciele zespołów ludowych z całej
gminy,
mieszkańcy
okolicznych miejscowości oraz członkowie
OSP. Na uroczystość
przyjechały także dwie
panie ze Śląska, które
zapragnęły nauczyć się
tkać.
Przedstawienie teatralne bardzo się podobało, panie z zespołu
„Kuźniczanki” przygotowane przez Irenę Wawrzczak były rewelacyjne, chociaż w roli aktorek wystąpiły pierwszy raz. Powodzenie podczas premiery to efekt ciężkiej pracy wszystkich aktorów i Pani Ireny,
która przyjeżdżała
na próby aż z Kielc.
Widowisko „Tkaczki”
będzie jeszcze wielokrotnie pokazywane
na terenie całego województwa.
Dzień Tkaczki
został zrealizowany
przez Stowarzyszenie
RDEST ze środków
Programu
Integracji Społecznej
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w ramach
projektu Świętokrzyska Stolica Chodnika przy wsparciu Programu
Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia
Szkoła Liderów. Koordynatorką projektu jest Urszula Jędrzejczyk.
Sponsorem Dnia Tkaczki był Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.
Poczęstunek z potraw
regionalnych pochodził z agroturystycznej Zagrody Królów.
Dzień
Tkaczki
wzbudził zainteresowanie mediów i
organizacji
pozarządowych z całej
Polski, kolejny być
może obejmie zasięgiem całą Polskę, by
w przyszłości stać się
„Międzynarodowym
Dniem Tkaczki.”
Ula Jędrzejczyk
Jacenty Kita
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U Emery tów

Aktywny Klub Seniora „Emeryt”
Ma około 140 zadeklarowanych członków. Regularnie spotykają się co dwa tygodnie. Aktywnie starają się spędzać wolny czas. O
kim mowa? O działającym od września 2008 roku Klubie Seniora
„Emeryt” w Bliżynie.

Sukiennice, Zespół Klasztorny Franciszkanów i Zamek Królewski
na Wawelu. Podczas wycieczki do Warszawy zwiedzali polski parlament.

Inicjatywa powołania Klubu wyszła od pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w roku ubiegłym. –Widzieliśmy taką potrzebę. Nasi pracownicy socjalni chodzą w teren i widzieliśmy skalę problemu. Emeryci to osoby starsze, często samotne. Nie miały nawet z kim porozmawiać – mówią
inicjatorki projektu.

Ale wycieczki to nie wszystko. Uczestniczą w licznych spotkaniach integracyjnych, jakie są organizowane w naszej gminie.
Byli na takich na Świniej Górze, Mroczkowie i Jastrzębi. Odbyli
również wycieczkę do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
na spektakl „Mąż zdradzony, czyli Amfitron”. Niektórzy z nich w
teatrze byli po raz pierwszy w życiu.

Pracownicy ośrodka napisali projekt i w 2008 roku pozyskali 16.500 zł w ramach Programu Integracji Społecznej. Wówczas
koordynatorem projektu była Danuta Czarnecka. Od stycznia do
maja tego roku emeryci zrzeszeni w Klubie działali za własne pieniądze i składki. Kolejną pulę dofinansowania otrzymali w maju.
Tym razem jest to już 36.000 złotych. Obecnie projekt z ramienia
GOSP-u koordynuje Monika Łukomska. –Na przyszły rok także złożymy kolejny wniosek – zapowiadają zgodnie pracownicy
ośrodka.
W jaki sposób więc nasi emeryci spędzają czas wolny?
Zorganizowali wycieczki m.in. do Sandomierza i Krakowa. W
tym pierwszym zwiedzali m.in. wąwóz Królowej Jadwigi. W
Krakowie natomiast obejrzeli Kościół Mariacki, Bramę Floriańską,

Aktywnie spędzają również cykliczne spotkania, które odbywają się średnio co dwa tygodnie. To zabawy taneczne, występy zespołów ludowych. Na spotkaniach obecni są przedstawiciele policji,
którzy mówią o zagrożeniach współczesnego świata. Pracownicy
ośrodka pomocy społecznej zorganizowali z kolei pogadankę na
temat sytuacji osób starszych w Polsce.
Ich pracę bardzo wysoko oceniła delegacja Banku Światowego,
która wizytowała latem naszą gminę.
Mają również ambitne plany na przyszłość. Jeszcze w tym roku
planują zorganizowanie integracyjnego spotkania andrzejkowego,
mikołajkowego i wigilijnego. Podsumują także obecny rok oraz
opracują harmonogram działań na rok przyszły.
Oby tak dalej. Życie na emeryturze również może być aktywne
i radosne.
Jacenty Kita
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W S towar z yszeniu

Rdest rośnie też na szlaku

Premiera sztuki „Po Bajce”

Żeby
ciekawie spędzić czas i
odkryć niezwykłe
miejsca, nie trzeba wcale odjeżdżać
daleko. To właśnie
postanowiło udowodnić najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy
StowarzyszenieRdest.
W ramach projektu
Młodzieżowy Klub
Turystyczny, którego koordynatorem jest Tomasz Durlik, uczniowie
bliżyńskiej szkoły podstawowej i
gimnazjum mieli okazję poznawać nasz region.
Do
końca
września
Stowarzyszenie zorganizowało
10 rajdów i wycieczek do miejsc
szczególnie atrakcyjnych ze
względu na ich zabytki, historię,
położenie, walory przyrodnicze i inne atrakcje turystyczne.
Uczestnicy projektu mogli między innymi podpatrywać pracę
garncarzy w Rędocinie, zwiedzać skansen wsi kieleckiej w
Tokarni, poznać wszystkie okoliczne parki narodowe, oglądać
dinozaury w Bałtowie i podziwiać najstarsze polskie opactwo
cystersów w Wąchocku. Podczas kilku letnich rajdów poznawali lepiej
najbliższą okolicę Bliżyna – Rezerwat Gagatów w Sołtykowie, Piekło
Niekłańskie, Świną Górę. Kilkakrotnie krajoznawcze wycieczki kończyły się, ku ogólnej uciesze, wizytą na basenie Perła w Nowinach k.
Kielc, zaś we wrześniu pożegnali lato ogniskiem.
Podczas wyjazdów młodzieży często towarzyszyli profesjonalni przewodnicy,
ludzie aktywnie
związani z oglądanymi miejscami (np. leśniczy)
a także naukowcy.
„Rdestowe
wycieczki”,
jak
po kilku spotkaniach zaczęli je
określać uczestnicy, są również
okazją do zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. Pod okiem Tomasza Durlika
klubowicze uczą się, jak orientować i sporządzać mapę, korzystać z
kompasu, rozpoznawać strony świata w terenie, a Ewa Paluszek odkrywa przed nimi arkany tworzenia multimedialnych prezentacji i
grafiki komputerowej. Na najlepszych zawsze czekają nagrody: mapy,
foldery i inne materiały edukacyjne.
W najbliższym czasie członkowie Klubu wybiorą się jeszcze do
Kielc, do Muzeum Narodowego oraz na Giełdę Minerałów.
Tomasz Durlik

W dniu 11 października 2009r. o godz. 17.00 na scenie w świetlicy
OSP w Bliżynie odbyła
sie premiera sztuki teatralnej Hanny Krall pt.
„Po Bajce” w wykonaniu
dziecięco - młodzieżowej
Trupy Teatralnej SIMPLE
działającej od roku w
Gminnym
Ośrodku
Kultury w Bliżynie.
Opiekunem grupy
jest Katarzyna Skarus,
która
wyreżyserowała sztukę, opracowując
jednocześnie muzykę i charakteryzację. W przedstawieniu wystąpiły: Joanna Wrzecionowska, Katarzyna Rodak, Ula Krzemińska,
Magdalena Wydra, Dominika Krzepkowska, Anna Skarus, Ada
Szkurłat.
Wspaniała gra aktorska granicząca z profesjonalizmem,
dobra
charakteryzacja,
dobór muzyki oraz efekty
świetlne sprawiły, że widzowie obejrzeli sztukę
na wysokim poziomie.
Najlepszą ocena dla tego
spektaklu niech będzie
zachowanie
młodego
widza, który płakał „bo
przedstawienie sie już skończyło”. Pociechą dla niego była sesja zdjęciowa z młodymi aktorkami SIMPLE. W premierze uczestniczyli
również m.in. wójt Mariusz Walachnia i wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jerzy Rams.
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Po zakończeniu przedstawienia, wykonawcy i widzowie zostali
zaproszeni na popremierowy tort. Jak przystało na prawdziwy teatr
nie obeszło sie bez autografów na programach sztuki rozdawanych
widzom przed spektaklem.
Trupa Teatralna SIMPLE chce przedstawić sztukę na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Czwarta ściana”, który odbędzie sie w Turku w dniach 11-12 grudnia 2009 r.
Katarzyna Skarus
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Kult ur a

Na ludowo w Mroczkowie
Wacław Pejas nadal zaskakuje swymi pomysłami i… sukcesami,
choć ten ostatni miał niedawno nieco inny charakter, aniżeli śpiewaczy. Był motorem
napędowym fajnej imprezy
integracyjnej, jaką w dniu 24
października br. w sali OSP w
Mroczkowie została z jego inicjatywy zorganizowana.
W strażnicy spotkali się
członkowie zespołów śpiewaczych „Sobótka”, „Kuźniczanki” z Nowego
Odrowążka oraz gościnnie zespół „Grzybowianki” z gminy Skarżysko
Kościelne.
- Z pomysłem takiego spotkania wystąpiłem po pobycie w
Grzybowej Górze na przeglądzie
folklorystycznym „To i owo na
ludowo” – zdradza W. Pejas.
Potem gospodarz remizy Jan
Sztab z właściwym dla siebie humorem powitał obecnych oraz
gości: radnego Andrzeja Wróbla, sołtys Sobótki Krystynę Adamczyk,
mieszkańców wsi, członków
miejscowej
Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej oraz specjalnych goście, czyli zespół
„Grzybowianki”.
Każdy z zespołów prezentował swój dorobek. W przerwach serwowano tradycyjne
posiłki wiejskie przygotowane
przez każdą z siedmiu pań z
zespołu gospodarzy. Z czasem, gdy humor zaczął dopisywać nie zabrakło śpiewów i tańców.
Tym sposobem zebrana w
strażnicy grupa około 70 osób w
ciekawy, aktywny, przy wspólnym śpiewaniu i poczęstunku,
z humorem miała możność
spędzić deszczowe i dżdżyste
październikowe
popołudnie.
Szkoda tylko, że padający nieustannie deszcz nie pozwolił w
pełni zrealizować przygotowanego programu, a były w nim
również występy sceniczne dla mieszkańców oraz wspólne ognisko z
nieodzowną kiełbaską.
Impreza została zorganizowana w ramach Programu Integracji
Jacenty Kita
Społecznej.
			

Kameralne spotkanie z głupotą
na „Zameczku”
Kilkudziesięciu mieszkańców Bliżyna
w ramach cyklu imprez „Zameczkowe
spotkania kameralne” tym razem spotkała się z… głupotą. Postacią wielobarwną,
ponadczasową, równie często jak w czasach Erazma z Rotterdamu towarzyszącą
człowiekowi.
Jej przybycie do Bliżyna
zapowiedziała
dyrektor GOKu
Katarzyna
Skarus,
po
czym w scenę
weszła Ziuta Zającówna, która wcieliła się
w postać bohatera monodramu Erazma z
Rotterdamu „Pochwała Głupoty”. Niemal godzinne przedstawienie spotkało się z żywym
przyjęciem publiczności. Były elementy humoru, ale równocześnie nostalgii w perspektywie historycznej nad losami bohaterki Głupoty. Jej wyznania
pozwoliły obecnym
na spotkaniu nabrać
dystansu do szaleństw
współczesnego świata, dostarczyły dobrej
rozrywki i zabawy,
dużej dozy humoru a
zarazem zadumy nad
kondycją współczesnego człowieka.
Autorem scenariusza i reżyserem
monodramu była Ziuta Zającówna,
muzykę
opracowali
Marek
Chłoniewski i Adrian Konarski, a
scenografię Małgorzata Zwolińska.
Po przedstawieniu K. Skarus
zaprosiła wszystkich zebranych na
poczęstunek. Tym razem królowały wspaniałe torty przygotowane
wcześniej przez grupę mieszkańców
Bliżyny podczas drugiej edycji warsztatów kulinarnych. Przy świecach,
kawie i lampce wina zebrani mogli
porozmawiać z aktorką na temat jej
codziennej pracy.
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Gminy wiejskie na swym Kongresie

Umiemy się promować

W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu
16 października br. obradował X Kongres Gmin Wiejskich RP” pod
hasłem „Nic o Nas Bez Nas”. Wzięli w nim udział wójt gminy Mariusz
Walachnia i wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams. - Na uroczyste spotkanie przyjechało do Sali Kongresowej w Warszawie tysiąc
przedstawicieli samorządów, grono szacownych gości, przedstawicieli mediów. Żywe zainteresowanie udziałem w dyskusjach, panelach i
debatach pokazuje jak ważną instytucją stały się doroczne Kongresy
Gmin Wiejskich, które są dziś z pewnością największym ogólnopolskim forum samorządowym – mówi wójt.

rękodzieła i twórczości ludowej, występuje
tak wiele, a nasi twórcy znani są nie tylko
w województwie, ale
również daleko poza
jego granicami, z sukcesami występując na
licznych konkursach i
wystawach.

W ciągu dwóch dni obrad Kongresu wzięli udział m.in.: Waldemar
Pawlak - Wicepremier, Minister Gospodarki, Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej, Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi , Paweł Wypych - Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta
RP, Elżbieta Chojna-Duch - Podsekretarz Stanu Ministerstwa
Finansów, Krystyna Szumilas -Sekretarz Stanu Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Olgierd Dziekoński -Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Infrastruktury, Luc Van den Brande - Przewodniczący
Komitetu Regionów. Swoje przesłanie dla uczestników Kongresu przesłali Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP i Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek.
Jednym z tematów, który wzbudził spore kontrowersje była kwestia zmian granic administracyjnych. Wielu z samorządowców ostro
sprzeciwiała się zmianom granic w szczególności na korzyść miast.
Wiele miejsca poświecono też edukacji na obszarach wiejskich.
Uczestnicy sprzeciwili się przekazaniu gminom żłobków jako nowego
zadania własnego. Zaapelowali także o zmianę zasad wynagradzania
nauczycieli oraz ustanowienie standardów oświatowych. Zdaniem
Przewodniczącego ZGW RP Mariusza Poznańskiego, w okresie dekoniunktury Rząd i Parlament powinny powstrzymać się przed przekazywaniem gminom nowych zadań, w tym zwłaszcza żłobków.
Przy aplauzie wójtów, Przewodniczący Mariusz Poznański zaapelował do Rządu o zmianę archaicznego – jego zdaniem – systemu
wynagradzania nauczycieli poprzez likwidację dodatków socjalnych i
dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego. Przewodniczący apelował,
że system wynagrodzenia powinien być powiązany z efektami pracy.
Na koniec Kongresu uczestnicy przyjęli także stanowiska w sprawach: realizacji zadań oświatowych i podnoszenia jakości nauczania
oraz w sprawie zasad postępowania przy zmianie granic, oraz apel o
przygotowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i poparcie inicjatywy ZGWRP organizacji jesienią 2011 roku w ramach polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej - Europejskiego Kongresu Gmin
Wiejskich.
Jacenty Kita
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Nasza gmina coraz bardziej potrafi się
promować nie tylko
swe walory, dokonania
inwestycyjne, ale również walory kulturowe,
w tym ginące, a mające
wielowiekową tradycję
jak garncarstwo i tkactwo. Jesteśmy jedną z
nielicznych gmin, gdzie
zróżnicowanych form

Szeroką gamę
wyrobów naszych
twórców
mogli
podziwiać uczestnicy IV konferencji „Partnerstwa
Lokalnego”, podczas której swe
wytwory prezentowali:
Janina

Kołek, Jarosław Rodak, Władysław
Berus, Andrzej Kozłowski, Leokadia
Okła, Krystyna Kościelniak oraz
Stowarzyszenie „Rdest”.
(jaki)

rozmai tości

Torty były piękne i smakowały wyśmienicie
Drugie warsztaty kulinarne w dniu 24 października br. odbyły się
w bliżyńskim „Zameczku”. W praktyce okazało się, że zajęcia cieszą
się coraz większą popularnością o czym świadczy fakt, że liczba ich
uczestników wzrosła
niemal dwukrotnie! Co
ciekawe, wśród amatorów sztuki kulinarnej
znalazła się również
grupa kilkorga dzieci,
które dzielnie wtórowały swym mamom w
tej trudnej sztuce.
Tym razem przedmiotem zmagań były wypieki i strojenie tortów. Przygotowania zaczęły się już dzień wcześniej, kiedy to niektóre
z pań już piekły ciasto. – Tortów nie da się wykonać tak szybko, jak to
miało miejsce miesiąc temu w przypadku sałatek – mówi prowadząca
zajęcia Jolanta Krupa.
Od wczesnych godzin
sobotniego popołudnia
pomieszczenia GOK-u
wypełniły się gwarem
pracujących. Pomiędzy
grupą mam dzielnie
uwijały się ich pociechy.
– Ja kroiłem pestki dyni
na „jeżyka” – chwalił się
Kacper Bojek. – Bardzo
nam się podoba – mówiły
zgodnie Oliwia Sońta i Marta Bojek.

Aby nie opaść z sił panie
przygotowały sobie posiłek regenerujący w postaci parówek
po węgiersku.
Ale efekt był naprawdę doskonały. Powstały cztery piękne, przyciągające oko torty. Ale
na posmakowanie ich walorów
trzeba było nieco poczekać,
gdyż degustację zaplanowano
dopiero po kolejnej edycji „Zameczkowych spotkań kameralnych”.
Ale czekać warto było! Po występie Ziuty Zającówny na parterze
obiektu, przy nastrojowych świecach, kawie, herbacie i lampce wina
każdy z uczestników spotkania z dużym apetytem konsumował przygotowane torty. Wrażenia wspaniałe – mówili uczestnicy spotkania.
– Ale ja już się tak napatrzyłam podczas ich przygotowania, że aż
szkoda ich kroić – wzdychała Bożena Jaszczyk.
W zajęciach uczestniczyli: Magdalena Osóbka, Róża Karydś,
Bożena Jaszczyk, Magdalena Oleszczyk – Jastrzębska, Dorota
Osóbka, Ewa Kardyś, Barbara Pela,
Kacper Bojek, Anna Gołębiewska,
Maryla Trzebińska, Iwona Markot,
Ewa Duda, Alfreda Walachnia,
Dominika Malinowska, Mateusz
Głuszek, Jakub Sońta, Oliwia
Sońta i Marta Bojek. Wspomagali
ich pracownicy GOK-u z jego szefową Katarzyną Skarus.
Zajęcia prowadzone są w ramach Programu Integracji
Społecznej.
Dodajmy, że podczas trzeciej edycji warsztatów w grudniu wykonywane będą potrawy kuchni żydowskiej.
Jacenty Kita
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Na Zielonej Szkole w Wiśle
W dniach od 12 do 26 września dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Mroczkowie przebywały na 14. dniowym turnusie w Wiśle.
Pierwszy dzień nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Mroczkowie to dla uczniów bardzo ważny, pełen emocji moment.
Wszyscy niecierpliwie czekają na informacje związane z organizacją
zajęć i zapowiedziami tego, co przyniesie rozpoczynający się rok. Tym
razem najważniejszą i doskonale przez wszystkich zapamiętaną informacją była przekazana przez dyrektora Sylwestra Kozińskiego wiadomość o wyjeździe uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami na
dwutygodniowy pobyt do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
„Regle” w Wiśle.

Dwa tygodnie „Zielonej Szkoły” zupełnie bezpłatne, ufundowane
przez Fundację ING Dzieciom z siedzibą w Bielsku-Białej dla wszystkich uczniów naszej szkoły realizowane w dwu turnusach: pierwszy
we wrześniu dla uczniów klas młodszych i drugi w kwietniu dla klas
starszych. Mieliśmy niespełna dwa tygodnie na przygotowanie się do
pierwszego dla wielu uczniów i rodziców tak długiego pobytu dzieci
poza rodzinnym domem. Było to także wyzwanie dla dyrektora szkoły
oraz Beaty Woźniak, Marioli Okły, Agnieszki Werens i Magdaleny
Zarzyckiej - nauczycielek, które podjęły się opieki nad dziećmi przez
piętnaście dni pierwszego turnusu. Z dreszczykiem emocji, a w niektórych przypadkach z łezką w oku wyruszyliśmy 12 września spod
szkoły, by jak się wkrótce okazało przeżyć niezapomniane chwile.
Wisła od razu oczarowała nas swoim wyglądem, specyficznym klimatem, a Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Regle” wspaniałą, pełną życzliwości atmosferą. Czysty, dobrze przygotowany pod względem
kadrowym i lokalowym ośrodek stał się na dwa tygodnie naszym domem, szkołą, miejscem rekreacji i wypoczynku. Zwiedziliśmy Wisłę
poznając jej najciekawsze zakątki: Muzeum Beskidzkie, Muzeum

Narciarstwa, dom Adama
Małysza, hotel Gołębiewski,
skocznię.
Spacerowaliśmy
wzdłuż rzeki poznając historię miejscowości, jej herb i legendy, przyglądając się mieszkańcom i wczasowiczom. Nie
omijaliśmy też miejsc przygotowanych specjalnie dla dzieci.
Wspaniale bawiliśmy się na
placu zabaw i w wesołym miasteczku. Ciekawym doświadczeniem były autokarowe wycieczki po regionie, podczas
których nie tylko zwiedzaliśmy, ale mogliśmy samodzielnie zemleć ziarno w żarnach i upiec
dla siebie kołacz w Chlebowej Chacie w Brennej, niemalże dotknąć
przelatujących nad naszymi głowami ptaków i podziwiać spacerujące tuż obok zwierzęta w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu,
zagrać na instrumentach i zobaczyć misternie wykonane, a sławne na
cały świat koronki zgromadzone w Galerii Sztuki Ludowej w Istebnej
i Koniakowie. Wielkim przeżyciem były wycieczki górskie i emocje
związane z podróżą kolejką linową (dla większości po raz pierwszy w
życiu) na skocznię i na Czantorię, gdzie jedną nogą mogliśmy stanąć
na naszej polskiej ziemi, drugą na czeskiej. Bardzo podobały nam się
Cieszyn, Zapora i Rezydencja Prezydenta RP w Wiśle oraz wyprawa
do Źródeł Białej i Czarnej Wisełki. Baseny solankowe w Ustroniu, na
które jeździliśmy 3 razy w tygodniu, to dla wszystkich dzieci wspaniała przygoda z wodą, hydroterapią i dla wielu pierwsze próby pływania.
Trzeba podkreślić, że nawet zwykłe zajęcia lekcyjne były dla nas wspaniałą zabawą, a czas wolny czasem, w którym nie można było się nudzić. Dyskoteki, karaoke, wspólne oglądanie fi lmów, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacery i zakupy pamiątek, a na koniec „letni kulig” po
Wiśle – nie sposób wszystkiego wymienić! Do tego pyszne jedzenie i
całe dwa tygodnie pięknej letniej pogody. Czy można oczekiwać czegoś
więcej?... Niestety, czas minął bardzo szybko i 26 września znowu zakręciła się łezka w oku. Przyszło nam bowiem pożegnać wspaniałych
ludzi, z którymi zdążyliśmy się już na dobre zaprzyjaźnić, pomachać
przepięknym
miejscom
i
wrócić do szarej,
zwykłej
codzienności.
Nasze przeżycia, niezapomniane pełne
emocji chwile
i wszystko to,
czego doświadczyliśmy
w
ciągu tych dwu
tygodni pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Dyrektor szkoły, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły podstawowej w Mroczkowie serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrej
woli, dzięki którym mogliśmy przeżyć te wspaniałe chwile. Specjalne
podziękowanie kierujemy dla Prezesa Fundacji ING Dzieciom Pana
Janusza Martyniewicza oraz dyrektora OSW „Regle” w Wiśle Pani
Barbary Śpiewak-Wielogórskiej.
Uczestnicy
„Zielonej Szkoły”
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