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Egzemplarz bezpłatny

Rok II, Nr 10

Zdzisław Kuźdub komendantem miejskim straży w Kielcach,
budżet na 2010 r. uchwalony,
o pracy Rady Gminy,
„Zameczek” tętni życiem,
zapowiedzi kulturalne na luty,
z pracy naszych szkół,
podsumowanie programu w Sorbinie,
będzie sztandar dla szkoły w Odrowążku,
wydarzenia sportowe –
- oraz inne, aktualne wydarzenia z życia gminy.
Zapraszam do lektury.
Jacenty Kita

Drugie miejsce w kategorii solistów dla Wacława Pejasa, również drugie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” w kategorii zespoły
ludowe oraz udział w finale zespołu „Sobótka”. Taki jest dorobek naszych zespołów artystów ludowych podczas XVII Świętokrzyskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek!
Czytaj na str. 3

„Do wszystkich serc”

Zginęli bohaterską śmiercią
Pamięci Feliksa Janasa „Sołtyka”

Niemców siedmiu członków rodzin Janasów i
Dobrowolskich, w tym
zaledwie dwudziestoletniego żołnierza Armii
Krajowej Feliksa Janasa
„Sołtyka”.
Czytaj na str. 2 i 8.
Sylwetka bohatera
na str. 9.

Podniosła uroczystość
w minioną niedzielę stała
się udziałem mieszkańców
Mroczkowa i okolicy wraz
z zaproszonymi gośćmi.
W kościele parafialnym za
zgodą władz kościelnych
wmurowana została tablica
– epitafium, która upamiętnia pomordowanych przez

Takie
było
motto
przewodnie noworocznego,
gminnego koncertu
kolęd i pastorałek,
który stał się udziałem mieszkańców
Odrowążka w dniu
9 stycznia br. Nie
zraził ich siarczysty mróz i porywisty wiatr. Kościół parafialny wypełnił się artystami, mieszkańcami parafii i okolicznych miejscowości.
Czytaj na str. 7.
Fotoreportaż na str. 16.

To były ferie!
Bardzo bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży z gminy przygotował
bliżyński „Zameczek”.
-Były kuligi, przedstawienia teatralne, zajęcia plastyczne i tkackie,
bal
przebierańców, zajęcia
sportowe i
wiele innych
atrakcji
–
mówi dyrektor placówki
Katarzyna
Skarus.
Fotoreportaż na str. 15.
(jaki)
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W y dar zenia

Zginęli bohaterską śmiercią
Pamięci Feliksa Janasa „Sołtyka”

Podniosła uroczystość w minioną niedzielę stała się udziałem
mieszkańców Mroczkowa i okolicy wraz z zaproszonymi gośćmi. W
kościele parafialnym za zgodą władz kościelnych wmurowana została tablica – epitafium, która upamiętnia pomordowanych przez
Niemców siedmiu członków rodzin Janasów i Dobrowolskich, w
tym zaledwie dwudziestoletniego żołnierza Armii
Krajowej Feliksa Janasa
„Sołtyka”.
Tuż przed rozpoczęciem uroczystej Mszy
św. przed kościołem pod
wezwaniem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w
Mroczkowie zgromadziły
się poczty sztandarowe,
kombatanci,
młodzież
szkolna,
mieszkańcy
Mroczkowa i okolicznych
miejscowości, zaproszeni
goście, a przede wszystkim
rodzina tragicznie poległych rodzin Janasów i Dobrowolskich.
Nim rozpoczęła się eucharystia do świątyni weszły poczty sztandarowe kombatantów, strażaków i szkoły z Mroczkowa, harcerzy,

Związku Strzeleckiego.
Tutaj wszystkich powitał proboszcz ks. Antoni Kochanowski.
–Spotykamy się, aby uczcić 66. rocznicę bestialskiego mordu dokonanego przez hitlerowców na naszych patriotach walczących o wol-

ność narodu. Patriotach z rodzin Janasów i Dobrowolskich. To w
ich intencji sprawować będziemy dzisiejszą Mszę św.- zwrócił się do
wiernych.
Potem powitał obecnych na uroczystości: wójta gminy Bliżyn
Mariusza Walachnię i wójta Nagłowic Elżbietę Frejowską, będą-

dok. na str. 8
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Ak t ualn ości

Komendant z Bliżyna

Nasi górą!

Zdzisław Kuźdub, starszy brygadier
Państwowej Straży Pożarnej i komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie,
awansował na funkcję komendanta miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach!
Ma 52 lata. Mieszka w Bliżynie. Po ukończeniu szkoły podchorążych pożarnictwa zaczął
pracę w straży – najpierw w Przysusze, potem od
1982 roku jako starszy instruktor w państwowej
straży pożarnej w Skarżysku Kamiennej. W tym
czasie ukończył Szkołę Główną Pożarnictwa w Warszawie. W roku
1992 roku rozpoczął pracę w kieleckiej straży na stanowisku oficerskim, od siedmiu lat jest zastępcą komendanta miejskiego.
Żonaty, ma dwoje dzieci.
Dotychczasowy szef kieleckiej straży Ryszard Kępiński po 35 latach służby odszedł na emeryturę.
Jacenty Kita

Drugie miejsce w kategorii solistów dla Wacława Pejasa, również drugie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” w kategorii zespoły
ludowe oraz udział w finale zespołu „Sobótka”. Taki jest dorobek naszych zespołów i artystów ludowych podczas XVII Świętokrzyskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek!
Finał
odbył
się 31 stycznia w
Domu Kultury we
Włoszczowie.
Do
finału przeglądu zakwalifikowało się 19
wykonawców z województwa świętokrzyskiego.
W
kategorii soliści I miejsce
zdobyły
Ewelina
Górecka i Dominika
Bałazińska, II miejsce zajął Wacław Pejas, a III miejsce przyznano
Stanisławie Żądeckiej.
W kategorii chóry I miejsce zdobył Zespół chóralny „Echo Łysicy”,
II miejsca w tej kategorii nie przyznano, III miejsce natomiast otrzymały Chór „Nowina” oraz Chór „Primero Canto”.
W kategorii zespoły ludowe I miejsce zajął Zespół Śpiewaczy
„Kunowianie”, II miejsce przyznano Zespołowi Pieśni i Tańca „Sorbin”,
III miejsce zdobyły Zespół Ludowy „Makoszyńskie Przepióreczki”,
Zespół Pieśni Gminnej MGOK Daleszyce oraz „Zespół Ludowy
„Kowalanki”.

Wniosek wysoko oceniony
Rada Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” wysoko oceniła wniosek naszej gminy na realizację zadania pod nazwą „Remont świetlic
wiejskich w miejscowości Wołów i Nowy Odrowążek oraz budowa boisk
sportowych i placów zabaw w miejscowościach Płaczków i Ubyszów”.
Spośród 11 złożonych wniosków ten z naszej gminy znalazł się na trzecim miejscu.
Obecnie dokumentacja została przekazana przez LGD do Urzędu
Marszałkowskiego, gdzie poddana zostanie procedurze sprawdzającej. Pieniądze na wspomniane wyżej inwestycje pochodzić będą z
programu „Odnowa i rozwój wsi”.			
(jaki)

Umowa końcowa na dofinansowanie zalewu
podpisana
Środki finansowe na Odbudowę i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego
na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą techniczną obiecane preumową przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego w marcu ubiegłego roku zostały w dniu 21 stycznia
bieżącego roku ostatecznie zagwarantowane poprzez podpisanie pomiędzy Gminą Bliżyn, a Województwem Świętokrzyskim umowy o
dofinansowanie projektu.
Podpisanie umowy poprzedzone zostało: uzyskaniem pozwolenia
na budowę, wyborem wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęciem
tychże robót, oraz złożeniem przez Gminę Bliżyn wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie spełnił wymagane kryteria formalne, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno - techniczną. Sprawdzano,
w jakim stopniu realizuje on cele wskazane przez RPOWŚ.
Podpisanie umowy jest kluczowym momentem dla realizacji projektu. Dopiero teraz możemy być pewni, że środki finansowe zostały
dla nas zarezerwowane.
Projekt Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece
Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą techniczną objęty jest dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Osi 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość Projektu wynosi 7.147.903,19 zł. w tym: środki
europejskie w kwocie nieprzekraczającej 4.288.375,91 zł. Wkład własny
Gminy Bliżyn wyniesie 2.858.917,28 zł.
Projekt realizowany jest „...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...”.

W kategorii zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne I miejsce
zdobyły Zespół „Konterfekt”, II miejsce przyznano Ewelinie Bień i
Danucie Kozłowskiej. III miejsca w tej kategorii nie przyznano.
Celem Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek jest kontynuowanie tradycji Bożego Narodzenia związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek oraz zachęcenie wykonawców do poszukiwań staropolskich, zapomnianych utworów w dawnych śpiewnikach.
Jacenty Kita
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Koleżance

Barbarze Stachera

– Sekretarz Gminy Bliżyn wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmieci

Brata

składają
Rada Gminy, Wójt Gminy oraz pracownicy
Urzędu Gminy w Bliżynie
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Radni o budżecie i nie tylko
Kolejna w tej kadencji sesja Rady Gminy w Bliżynie miała miejsce
w dniu 28 stycznia br. w świetlicy OSP.
Otworzyła ją przewodnicząca rady Anna Leżańska witając wszystkich na niej obecnych: radnego powiatowego Zenona Nowakowskiego,
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofię Nowak, dyrektorów szkół, radnych, sołtysów, mieszkańców, pracowników urzędu, radnych.
Po części proceduralnej i przyjęciu porządku obrad informację o swej pracy 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.
Następnie radni kierowali pod adresem wójta interpelacje i zapytania. Nie było ich tym razem dużo. O stan dróg i jakość ich utrzymania w okresie zimowym interpelował radny Jarosław Bednarz.
Alicja Milanowska pytała, dlaczego do projektu budżetu na ten rok
wprowadzono budowę dróg Gilów – Górki i w Gostkowie, choć nie
ma na nie projektów, a nie ujęto drogi w Zagórzu, która taki projekt
ma. Natomiast radny Mieczysław Bąk zwrócił się do wójta z prośbą
o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
sprawie zalegającego na poboczu i chodnikach śniegu, szczególnie w
miejscach, gdzie dana posesja nie ma właściciela.
Nieco później radny Andrzej Wróbel zwrócił się do radnego powiatowego Zenona Nowakowskiego z apelem o ujęcie w budżecie powiatu niewielkiego odcinka drogi w Rędocinie.
W części uchwałodawczej radni podjęli szereg istotnych z punktu
widzenia gminy uchwał, których treść i uzasadnienie przedstawiała

sekretarz gminy Barbara Stachera.
Radni zdecydowali o przejęciu od powiatu zadań publicznych związanych z zimowym utrzymaniem dróg w naszej gminie. Szczegółowy
zakres, zasady finansowania i czas trwania tego obowiązku określi
odrębna umowa.
Gmina udzieli również pomocy finansowej powiatowi na realizację na drogach powiatowych zadań inwestycyjnych, które w połowie
finansowane będą przez powiat i w połowie przez gminę. Dotyczy
to modernizacji drogi Bliżyn – Sorbin – Odrowążek (wkład obu samorządów po 625.000 zł), drogi w Jastrzębi (po 150.000 zł) oraz w
Kucębowie (po 150.000 zł).
Kolejna uchwały dotyczyły szczegółowości budżetu gminy na 2010
rok oraz przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2012.
Odnośnie pierwszego z programów radny M. Bąk sugerował przekazanie większej kwoty na wypoczynek dzieci i młodzieży.
Nie do końca godziła się z tym kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Zofia Nowak, gdyż z tych pieniędzy Komisja musi
realizować również cele określone ustawą np. leczenie odwykowe, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, opłata biegłych sądowych. Poza
tym na wypoczynek również ośrodek z własnych pieniędzy dopłaca do tej formy wsparcia. Ponadto istnieją inne organizacje, jak np.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
A przewodnicząca rady A. Leżańska wyraziła nadzieję, że na
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży uda się pozyskać,
wzorem roku 2009, dodatkowe pieniądze np. z Programu Integracji
Społecznej. –W roku ubiegłym oferta wypoczynku była wspaniała i
mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku – dodała A. Leżańska.
W dalszej części obrad radni zatwierdzili „Plan Odnowy
Miejscowości Jastrzębia” i „Plan Odnowy Miejscowości Sobótka”.
Po przerwie rada przystąpiła do pracy nad jednym z najważniejszych dokumentów uchwalanych w ciągu roku – budżetu gminy.
Jego ogólne założenia, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w sprawie projektu budżetu, w sprawie prawidłowości sporządzenia prognozy długu publicznego oraz możliwości jego sfinansowania przedstawiła skarbnik gminy Alina Ołownia.
O szczegółach budżetu informację znajdą Państwo na str. 5-6.
Po odczytaniu opinii komisji budżetowej i dyskusji, przy jednym
głosie wstrzymującym, radni przyjęli budżet na 2010 rok. Dodać war-

to, że nasz budżet, poza miastem Skarżysko Kamienna, jest najwyższy
w powiecie poziom wydatków np. w Suchedniowie to nieco ponad 30
mln zł, w Skarżysku Kościelnym 23 mln zł, jeszcze mniej w Łącznej,
bo 14 mln.
Potem radni wysłuchali jeszcze sprawozdań z działalności stałych
komisji rady w roku ubiegłym.
Jacenty Kita
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Budżet na rok 2010 uchwalony
Rekordowe 16 milionów na inwestycje!
Tego jeszcze w historii Bliżyna nie było. W tym roku na same
inwestycje z budżetu gminy planuje się wydać astronomiczną
sumę prawie 16 milionów zł! Kilka lat temu cały budżet gminy
wraz z wydatkami bieżącymi i na oświatę nie osiągał tego pułapu.
Łączne dochody są planowane na 26.711.532 zł, wydatki na
34.165.632 zł. Deficyt w wysokości 7.454.100 zł zostanie pokryty
kredytami.
Ze względu na obszerność materiału poniżej przedstawiamy
najważniejsze pozycje po stronie dochodowej i wydatkowej, przy
czym w tym ostatnim przypadku skupiamy się przede wszystkim na zadaniach inwestycyjnych, pomijając inne – ważne, ale
mniej istotne z punktu widzenia całej gminy.
(jaki)
***
Dochody budżetowe
W roku 2010 planuje się uzyskanie dochodów budżetowych
w wysokości 26.711.532 zł, w tym z tytułu dochodów bieżących
18.417.366 zł oraz z tytułu dochodów majątkowych 8.294.166 zł.
W ramach dochodów bieżących dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 4.117.857 zł. Dotacje otrzymywane
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań
własnych są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego i wynoszą 3.677.873 zł, a dotyczą głównie dofinansowania
zadań z zakresu pomocy społecznej. Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca określona w wysokości 10.621.636 zł
jest wyższa od przyznanej na rok 2009 o 1,3 %. Dotacje celowe
na podstawie porozumień zostały ustalone w wysokości 108.000
zł.
W ramach dochodów majątkowych z funduszy strukturalnych na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych założona została kwota 8.289.766 zł.
Planowane dochody budżetowe na rok 2010 są wyższe od
przewidywanego wykonania w roku 2009 o 14,6%, a istotny
wpływ ma uwzględnienie w projekcie budżetu wyższych środków strukturalnych niż w roku ubiegłym.
Wydatki budżetowe
Wydatki budżetowe mają osiągnąć pułap 34.165.632 zł. Z
najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowane będą w następujących działach i dotyczyć będą:
Rolnictwo i łowiectwo
Na budowę wodociągów z budżetu przeznacza się kwotę
404.253 zł. Realizowane będą następujące zadania w tym zakresie: Górki – Barwinek za kwotę 335.000zł oraz Zbrojów – przysiółek Łazik za kwotę 69.253 zł.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z budżetu gminy i z funduszy europejskich przewiduje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 2.614.867zł:
Na zadanie pod nazwą „Budowa miejsc integracyjnych w
miejscowościach Bliżyn, Brzeście, Gilów, Górki, Mroczków,
Wołów, Zbrojów i Sorbin” wydane ma zostać 800.000 zł.
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wołów i Nowy
Odrowążek oraz budowa boisk sportowych i placów zabaw w

miejscowościach Płaczków i Ubyszów pochłonie 885.500 zł.
Kontynuowane będzie zadanie pod nazwą „Rewitalizacja
centrum wsi Bliżyn – I etap” za kwotę 737.919 zł. Obejmuje
ono budowę dojść i dojazdów oraz budowę oświetlenia w rejonie
GOK i osiedla mieszkaniowego oraz budowę placu zabaw przy
budynku przedszkolnym oraz przy budynku GOK i blokach
mieszkalnych.
Gmina złożyła również wniosek na II etap „Rewitalizacja
centrum wsi Bliżyn”. Zadanie to ma kosztować 666.948 zł
i obejmować będzie zagospodarowanie terenu pod parking na
placu przykościelnym i dokończenie oświetlenia na placu gminnym przy GOK-u.
Poza tym za kwotę 40.000 zł opracowana zostanie dokumentacja projektowa na zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego
w Sołtykowie.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
To środki w wysokości 551.100 zł, w tym na utrzymanie i remonty ujęcia wody i gminnej sieci wodociągowej wraz z kosztami zatrudnionych pracowników obsługi - 466.100 zł.
Wykonany zostanie systemu monitoringu pompowni wody
Bugaj i Zagórze będzie kosztować 60.000 zł. Planuje się również wykonanie projektu drugiego zasilania na ujęciu wody w
Gostkowie za 25.000 zł.
Transport i łączność
Na plan w wysokości 2.194.399 zł składają się środki z przeznaczeniem na: dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku
w wysokości 132.000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych
przeznacza się kwotę 560.599 zł.
Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 390.300 zł,
z tego na budowę drogi wewnętrznej Gilów – Górki - 20.000zł,
budowę drogi gminnej w Gostkowie Dolnym do ul. Zgodnej 310.800zł, budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Bugaj
- 59.500zł.
Wyremontowane zostaną także przystanki autobusowe w
Drożdżowie oraz Zbrojowie, wiaty przystankowe w Górkach i
Kucębowie oraz perony przystankowe w Ubyszowie i Kucębowie.
Inwestycje te będą łącznie kosztować 41.500 zł.
Gmina będzie współfinansować drogi powiatowe. Na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 131.000 zł. Sporo
wydane zostanie na modernizację i przebudowę dróg powiatowych: Bliżyn – Sorbin - Odrowążek - 625.000zł, remont
drogi Jastrzębia - Zbrojów - 150.000zł oraz remont drogi w
Kucębowie Dolnym 150.000zł.
Gospodarka mieszkaniowa
Na to zadanie przeznacza się kwotę 145.200zł, w tym na
utrzymanie zasobów mieszkaniowych 27.200zł, na zadania w
zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi kwotę 118.000 zł (zakup energii w budynkach komunalnych,
opracowanie dokumentacji pod wykup gruntów pod drogi gminne, wykonanie tablic z nazwami miejscowości, wykup gruntu w
Rędocienie i Bliżynie – przy ruinach wieży ciśnień).
Działalność usługowa
Zaplanowane środki przeznacza się na opracowanie zmian
do planu zagospodarowania przestrzennego 166.600zł, na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz podkłady geodok. na str. 6
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dezyjne 20.000zł, na aktualizacje studium, ogłoszenia prasowe
26.300 zł, prace komisji architektoniczno-urbanistycznej 7.500zł
oraz składkę członkowską dla Międzygminnego Związku
Planowania Przestrzennego 2.100zł. Na utrzymanie cmentarzy i
miejsc pamięci narodowej kwotę 12.700 zł, w tym z dotacji celowej z administracji rządowej pochodzić będzie kwota 8.000 zł,
Administracja publiczna
Plan roczny ustalony został w wysokości 2.668.289 zł. Poza
wydatkami na działalność i funkcjonowanie administracji i organów statutowych ważną pozycje w tym dziele stanowi kwota 369.790zł na promocję gminy. Realizacja projektu „Przystań
Bliżyn 2010-2012 – kampania promocyjna” będzie kosztowała
267.785zł.
Policja otrzyma wsparcie w wysokości 10.000zł. W tym roku
obchodzić będziemy 100.lecie działalności OSP Bliżyn. Stąd na
„Przebudowę z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie” planuje się
wydać 600.000zł. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych i budynków remiz to koszty w wysokości 254.762zł.
Oświata i wychowanie
To jedna z największych pozycji w budżecie gminy. Środki w
wysokości 8.686.011 zł zaplanowano w podziale na szkoły podstawowe – 4.103.814 zł, oddziały przedszkolne - 415.373zł oraz
Gimnazjum kwotę - 1.797.560 zł.
Kwotę 2.054.825zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne
tj. budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bliżynie
- 1.000.000zł, budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach
podstawowych w Sorbinie i Odrowążku - 800.000zł, szkolne
place zabaw przy szkołach w Mroczkowie i Sorbinie z programu rządowego „Radosna Szkoła” w kwocie 254.825zł. zł z
przeznaczeniem potrzeby placówek szkolnych.
Dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych to
wydatek 133.102 zł.
Pomoc społeczna
Wydatki zaplanowano na łączną kwotę 4.561.643 zł. Składają
się na nie dotacje celowe w wysokości 3.554.221 zł z budżetu
państwa, dotacja w wysokości 82.583 zł z Programu Integracji
Społecznej oraz środki własne 924.839 zł.
Środki powyższe przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 623.743 zł, na kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy
125.900 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych 20.000 zł, na
realizację świadczeń rodzinnych 3.076.565 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia 26.427 zł, finansowanie ośrodka pomocy społecznej
350.200 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania podopiecznych w kwocie 186.400 zł, na
opłaty za pobyt ofiar przemocy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3.000zł, dożywianie uczniów w szkołach 50.000zł
oraz kontynuację Programu Integracji Społecznej 82.583zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano kwotę 253.926 zł na funkcjonowanie świetlic
przy szkołach tj. w Mroczkowie - 92.553 zł, w Bliżynie - 102.745zł
oraz przy Gimnazjum - 56.945 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym przeznacza się na zadanie inwestycyjne
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„Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Wojtyniowie i Bliżynie”
kwotę 5.818.445 zł, na zadanie po nazwą „Odbudowa zalewu
bliżyńskiego na rzece Kamiennej” kwotę 2.613.400 zł.
Na zakup energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy
zaplanowana została kwota 490.000zł, na konserwację oświetlenia 65.200zł. Wykonanie remontów oświetlenia planuje się za
kwotę 217.000 zł w następujących miejscowościach: Płaczków
Piechotne – 39.000zł /w tym z funduszu sołeckiego 10.000zł/,
w Sorbinie 65.000zł /z funduszu sołeckiego 6.789zł/, Bliżyn ul.
Langiewicza 10.000zł, Brzeście i Bugaj przy drodze krajowej
57.000zł, Górki i Płaczków przy drodze krajowej (wykonanie
projektu) 25.000zł, dobudowa 2 lamp przy drodze Zbrojów Płaczków 6.000zł /w tym z funduszu sołeckiego 4.690zł/, remont
oświetlenia w Nowym Odrowążku (projekt) 15.000zł, na zakup i
montaż dekoracji świątecznych 11.000zł. Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 260.230 zł, w tym na wykonanie projektu oświetlenia drogi łączącej Gostków Górny z Dolnym 4.000zł
z funduszu sołeckiego, budowę oświetlenia: w miejscowości
Wojtyniów 46.000zł, w tym z funduszu sołeckiego 11.072zł,
budowę oświetlenia Bliżyn ul. Boczna 28.000zł, Wojtyniów ul.
Podleśna 25.530zł, Bliżyn ul. Wąska 36.500zł, Górki przy drodze
krajowej 86.000zł, Mroczków Kamionka do cmentarza 34.200zł
Na zadania z zakresu ochrony środowiska przeznacza się
kwotę 81.310 zł z przeznaczeniem na realizacje programu usuwania materiałów zawierających azbest 50.200 zł, na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych 10.310 zł, zakup
worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” 300 zł oraz odbiór i transport odpadów zebranych podczas akcji 3.000 zł, zakup worków na odpady segregowane 6.500 zł oraz ich transport
6.000 zł, na utrzymanie zieleni 5.000 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury w wysokości 420.000 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego
Ośrodka Kultury, prowadzenie gminnej biblioteki w Bliżynie
oraz filii bibliotecznej w Mroczkowie, a także prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych.
Kultura fizyczna i sport
Z budżetu gminy przeznacza się na budowę boiska przy
Szkole Podstawowej w Mroczkowie w ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012”(wykonanie projektu) kwotę 25.000zł.
Z zakresu kultury fizycznej i sportu zabezpieczono środki na
zatrudnienie instruktorów sportu na boisko ORLIK w Bliżynie
w kwocie 33.572zł, na dofinansowanie zawodów sportowych, zakup pucharów, dyplomów oraz nagród za kwotę 20.300 zł, zakup
elementów na boisko do piłki siatkowej w Zbrojowie z funduszu
sołeckiego 2.500zł.
***
W projekcie wydatków budżetowych zostały ujęte wydatki
na zadania własne gminy ze szczególnym uwzględnieniem zadań o charakterze obowiązkowym, zadań zleconych gminie oraz
zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.
Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki własne w wysokości 2.440.329 zł, z przychodów
zwrotnych w formie zaciągnięcia kredytów zaplanowano kwotę 7.254.100 zł, środki od ludności 4.400 zł oraz uwzględnione
zostały dochody zewnętrzne z innych źródeł (z funduszy strukturalnych – PROW, RPO, samorządu województwa, budżet państwa) 6.262.092 zł.
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nowo ro c zny ko n cer t

„Do wszystkich serc”
Takie było motto przewodnie
noworocznego, gminnego koncertu
kolęd i pastorałek, który był udziałem mieszkańców Odrowążka w
dniu 9 stycznia br. Nikogo z przybyłych nie zraził siarczysty mróz
i porywisty wiatr. Kościół parafialny wypełnił się artystami, mieszkańcami parafii i okolicznych
miejscowości. Na koncert dotarli
również zacni goście tj. wójt gminy Mariusz Walachnia wraz z
małżonką, przewodnicząca Rady
Gminy Anna Leżańska, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół.
Na początek proboszcz ks.
Andrzej Olszewski zwrócił się do zebranych w następujących słowach:
-Bardzo dobrze, że kultywujecie taki zwyczaj kolędowania, śpiewania,
integrowania zespołów i społeczeństwa. To dobrze, że jesteście razem,
że spotykacie się. I zacytował stare polskie przysłowie: „Po naukę szło
się do matki, a po wiedzę do ludzi”.

Nim rozpoczął się koncert Sebastian Siudak na instrumentach
klawiszowych, a Piotr Kuroś na saksofonie zagrali kolędę „Gdy się
Chrystus rodzi”, ale w nowoczesnej interpretacji.
Oficjalnie koncert zapowiedziała prowadząca go Marzanna
Godlewska. Ona też powitała uczestników oraz gości. –Kto śpiewa,
dwa razy się modli - stwierdziła i zapowiedziała występ pierwszych
wykonawców.

Aby tradycji stało się zadość
jako pierwsi wystąpili gospodarze, czyli zespół śpiewaczy
„Kuźniczanki”, który wykonał
kolędy „Kto był smutny, dziś wesoły” oraz „Godziny z północy”.
Swój występ dedykowali gościom,
a akompaniował do występu Jacek
Miernik na akordeonie.
Jako drugi zaprezentował
się zespół wokalny w składzie:
Katarzyna Połeć, Piotr Kuroś
i Krzysztof Ślusarczyk. W ich wykonaniu usłyszeliśmy „Cichą noc”,
„Gdy śliczna panna” oraz „Lulajże
Jezuniu”.
Następnie zaprezentował się
zespół śpiewaczy „Sobótka” z kolędami „Syna swego Bóg zesłał” oraz „Na wianeczku”.
Wystąpił też solista Wacław Pejas, który zaśpiewał „W żłobie leży”
oraz „Dnia jednego o północy”. Jego występ jak zawsze cechowała duża
doza humoru.
Z Turoniem i Gwiazdą do
Odrowążka przybył Zespół Pieśni
i Tańca „Sorbin”. W trakcie ich występu mogliśmy także usłyszeć mini
chór męski.
Chór męski „Lutnia” pod kierunkiem Mirosława Trzebińskiego
zaśpiewał kolędy „Dziecina święta”,
„Powiadają aniołkowie” oraz „A to
komu”.
Wyjątkowym gościem przeglądu był zespół „Jaworzanki” z Jawora,
któremu do występu grał na akordeonie Grzegorz Michta.
Na zakończenie zespół śpiewaczy „Canto” pod dyrekcją Wandy
Rokita wykonał dwa utwory: „Gdy się Chrystus rodzi” i „Złota
Jerozolima i biedne Betlejem”.
Poza zespołami wystąpili laureaci gminnego konkursu recytatorskiego: Magdalena Wydra, Michalina Okła, Weronika Bednarz,
Urszula Krzemińska, Sandra Mościńska i Michał Włodarczyk.

Po koncercie zespoły spotkały się w miejscowej remizie strażackiej
na wspólnym poczęstunku integracyjnym. Za rok ponownie koncert
zostanie zorganizowany. Kultywowanie tradycji naszych przodków, utrwalanie naszego dziedzictwa i kultury jest powinnością nas
wszystkich.
Jacenty Kita
Fotoreportaż na str. 16
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cą spokrewnioną z pomordowanymi. Słowa powitania skierował do
przewodniczącej rady Anny Leżańskiej, zastępcy przewodniczącego
Jerzego Ramsa, pocztów sztandarowych, kombatantów ze Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, strażaków z Mroczkowa z prezesem Janem Sztabem, dyrekcji, nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły z dyrektorem Sylwestrem Kozińskim.

Zginęli bohaterską śmiercią

Następnie ks. proboszcz Antoni Kochanowski poinformował
wiernych, iż na umieszczenie w kościele tego epitafium parafia uzyskała zgodę władz kościelnych, którą dał ks. biskup Stefan Sieczek.
Do zebranych zwrócił się również prezes skarżyskiego zarządu
ŚZŻAK. –Po wielu latach, gdy o żołnierzach Armii Krajowej niewiele
można było mówić, staraniem rodziny ufundowana została ta tablica.
Będzie ona przypominała wolę przetrwania Polaków, walki o Polskę
wolną, niepodległą i sprawiedliwą.
Przed eucharystią młodzież miejscowej szkoły podstawowej wprowadziła zebranych w patriotyczny nastrój cytując wiersze Zbigniewa
Herberta i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
***

wychowane było w duchu patriotyzmu, miłości Ojczyzny. –Ta tablica
ma przypominać, że istotą naszą i przyszłości jest prawda. Patriotyzm
i wiara to dwa skrzydła, na których opiera się nasze życie – powiedział
ks. Bogdan Przysucha.

Elegia o chłopcu polskim
Oddzielili cie, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce piekło?
Krzysztof Kamil Baczyński
20. III. 1944 r.

Na zakończenie Mszy św. ks. B. Przysucha i ks. A. Kochanowski
dokonali poświęcenia tablicy, a jej odsłonięcia dokonały siostra zamordowanego Genowefa Piotrowska – Janas ze Skarżyska (inicjator
uroczystości i fundator tablicy) oraz Elżbieta Frejowska. Na odsłoniętej w niedzielę tablicy widnieje napis:
„01.02.1944 r. w walce z Niemcami
zginął Feliks Janas ps. „Sołtyk”,
żołnierz AK ze Świętokrzyskiego
Zgrupowania Partyzanckiego
„Ponury” i „Robot”, któremu
wymordowali rodzinę:
matkę Bronisławę,
siostrę Irenę z mężem i córką,
brata Zdzisława, ciotkę Marię.
Cześć Ich pamięci”.

***
Mszę św. w intencji tragicznie zmarłych koncelebrował ks. kanonik Bogdan Przysucha z Ostrowca Świętokrzyskiego. –Bracia i siostry. Można powiedzieć, że lepiej późno, niż wcale, aby oddać hołd
bohaterom Ojczyzny – stwierdził na początku.
Podczas homilii ksiądz kapelan wiele miejsca poświęcił sylwetce Feliksa Janasa i pokoleniu mu współczesnemu. Pokoleniu, które
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Na moment odsłonięcia tablicy pochyliły się poczty sztandarowe,
a zebrani w skupieniu
wysłuchali przejmującej pieśni patriotycznej, którą na trąbce
zagrał 11-letni Kuba
Kowalski z Kielc.
Po
uroczystościach
kościelnych
w miejscowej Szkole
Podstawowej przygotowany został wspólny
poczęstunek.
Jacenty Kita
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Na sze Dziedzi c t wo

Feliks Janas ps. „Sołtyk”
(15 kwietnia 1924 - 1 luty 1944)
Urodził się w Kowlu na Ukrainie. Już w wieku 7 lat zaczął uczęszczać do Szkoły Podstawowej. W miejscu urodzenia ukończył 5 klas.
W roku 1937 rodzina Feliksa Janasa przeprowadziła się do
nowo wybudowanego domu w Sołtykowie. Szóstą klasę ukończył w
Końskich. W roku szkolnym 1938/1939 był uczniem I klasy gimnazjum i liceum im. Stanisława Kostki w Końskich.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej Feliks nie przerwał nauki.
Uczył się w domu pod kierunkiem starszej siostry.

Gdy w pobliskim Niekłaniu powstała konspiracyjna placówka
Związku Walki Zbrojnej (kryptonim „Anzelm”), szkolny kolega Józef
Domagała w 1941 roku wciąga go do konspiracji. Pierwszym komendantem tej placówki był Karol Niedzielski ps. „Dobosz”. Szkolenie
wojskowe z młodymi konspiratorami prowadził por. Stanisław Wilk,
kierownik szkoły w Niekłaniu. Wkrótce jednak wskutek zdrady nauczycielki, a zarazem volksdeutscha Marty Foth, znalazł się on w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie zginął.

Opiekę nad młodymi konspiratorami przejął Stanisław
Wojtarowicz, kierownik szkoły w Mroczkowie. Miał on duże doświadczenie wojskowe wyniesione jeszcze z Legionów Józefa Piłsudskiego.
W kwietniu 1943 roku na Kamieniu Michniowskim powstaje
pierwsza organizacja partyzancka w tym rejonie dowodzona przez kaprala Józefa Domagałę „Wilka”. Stała się ona zalążkiem Zgrupowania
Partyzanckiego Armii Krajowej „Ponury” i podstawą II Zgrupowania
„Robota”. W tym to zgrupowaniu znalazł się „Sołtyk”, gdzie objął
funkcję celowniczego ciężkiego karabinu maszynowego. Wraz ze
zgrupowaniem przeszedł całą kampanię letnią, aż do rozwiązania oddziału na okres zimy po śmierci „Robota”.
W styczniu 1944 roku Feliks Janas wraz z braćmi Janem i Stefanem
Majewskimi dostali rozkaz likwidacji miejscowego bandyty. Grupa
egzekucyjna zastała skazanego na terenie cegielni Wielowiejskiego w
Sołtykowie, gdzie przebywał z bratem. Ów brat był bliskim znajomym
partyzantów i ubłagał ich o darowanie życia skazanemu.
Już wkrótce konsekwencje okazały się tragiczne. Został on ujęty
przez granatową policję z Odrowążka i odstawiony na posterunek
niemieckich żandarmów w Bliżynie. W czasie przesłuchania zdradził
„Sołtyka” i obu braci Majewskich. Wskazał również miejsce ich zamieszkania.
Przed świtem 1 lutego 1944 roku bracia Jan i Stefan Majewscy zostali aresztowani. Początkowo trzymano ich w samochodzie, który
stanął w miejscowości Pięty. Tam obaj zostali zastrzeleni.
Tymczasem Feliks Janas wieczorem 31 stycznia, po pięciomiesięcznej nieobecności, przyszedł do domu. W nocy dom został otoczony przez żandarmów i polską policję granatową. Niemcy wezwali
go do poddania się i podpalili dom. „Sołtyk” ostatnią kulę przeznaczył
dla siebie.
Na miejscu zginęli zamordowani przez Niemców: matka Bronisława
– lat 44, brat Zdzisław – lat 15,
siostra Irena – lat 22, jej mąż
Czesław – lat 24, ich kilkumiesięczna córeczka Basia, ciotka
Maria Dobrowolska – lat 46.
Jak mówił podczas Mszy
św. w dniu 31 stycznia ks. kanonik Bogdan Przysucha,
kapelan Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej,
żołnierze tej organizacji aż do
lat 80. pomijani byli na kartach
historii.
Stąd dopiero w latach 80.
ubiegłego wieku przy drodze
na stację PKP w Sołtykowie, w
miejscu tragedii, postawiono
pomnik upamiętniający to tragiczne wydarzenie.
Na pomniku widnieje
napis:
„1 lutego 1944 roku broniąc rodzinnego domu poległ w walce z
Niemcami żołnierz Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK
Ponury, II Zgrupowanie Nurt kpr. Sołtyk Feliks Janas oraz wymordowana została Jego sześcioosobowa Rodzina.
Lecz wierny syn piersią swą zawsze cię osłoni”.
Odsłonięta tablica jest uwieńczeniem naszej pamięci o bohaterach
II wojny światowej.
Jacenty Kita
PS
Wykorzystano tablicę okolicznościową znajdującą się w Szkole
Podstawowej w Mroczkowie, którą ufundowała Genowefa Piotrowska
- Janas.

lu t y 2010

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn



W Gm inie i Powiecie

Noworoczny koncert
Koncertowo rozpoczął się ten rok w bliżyńskim kościele parafialnym.
Już 2 dnia stycznia w parafii pod wezwaniem św. Ludwika w
Bliżynie odbył się Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek.
W świątecznej atmosferze wystąpili: chór „Lutnia”, kapela „Bliżej
Serca” oraz soliści: Magdalena Kaleta - sopran, Tomasz Piętak - baryton oraz Michał Nowakowski i Ewa Staszewska.
Na fisharmonii grali: Monika Walczak oraz Tomasz Piętak, który
był jednocześnie pomysłodawcą i koordynatorem całego przedstawienia.

Zespół Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności zaprosił Jacka Powałkę – twórcę inicjatywy „Nasz
Park” na Kabatach, Jarosława Chołodeckiego ze Stowarzyszenia
Mieszkańców ul. Smolnej, tutora V edycji Programu Liderzy, Teresę
Jóśk ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupno, uczestniczkę V edycji
oraz Urszulę Jędrzejczyk ze Stowarzyszenia „RDEST” z Bliżyna, absolwentkę IV edycji.

Mogliśmy usłyszeć pieśni: Przystąpmy do Szopy, Bóg Zawitał,
O Święta Noc, Nie było miejsca, Mizerna cicha, Triumfy. Na koncert
licznie przybyli miejscowi parafianie. Był również obecny wójt gminy
Bliżyn Mariusz Walachnia wraz z rodziną. Koncert miał na celu podkreślenie charakteru Świąt Bożego Narodzenia w życiu każdej rodziny, jak i każdego z nas z osobna.
(jk)
Zdjęcie: www.tsk24.pl

Spotkanie z okazji „Dnia Liderstwa”
w Tarabuku
7 stycznia z okazji „Dnia Liderstwa” w księgarni-kawiarni Tarabuk
przy ul. Browarnej 6 w Warszawie (prowadzonej przez absolwenta IV
edycji Programu Liderzy Jakuba Bułata), odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi.
Podczas dyskusji na temat: „Czego możemy nauczyć się od lokalnych liderów?” mogliśmy dowiedzieć się, co charakterystycznego
kryje się w byciu liderem lokalnej społeczności, jak działają liderzy
w małych i dużych społecznościach i czy w każdym miejscu można
skutecznie zaangażować innych do działania?
W trakcie spotkania odbyła się również prezentacja najnowszej
publikacji Programu Liderzy PAFW – „Przewodnik lidera. Portrety,
inspiracje, pytania” Przewodnik prezentuje 9 sylwetek liderek i liderów, jedną z nich jest Urszula Jędrzejczyk.
Dzień wcześniej, 6 stycznia, w III Programie Polskiego Radia
odbyła się audycja poświęcona idei liderstwa. Wśród przykładów
dobrych praktyk przedstawiono między innymi działalność Urszuli
Jędrzejczyk i Stowarzyszenia RDEST.
Link do strony:
http://polskieradio.pl/trojka/klub/artykul130231.html
Tekst i zdjęcia
Grzegorz Jędrzejczyk
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Z Ż ycia Szkó ł

Będzie sztandar dla szkoły w Odrowążku
Sześć lat temu Szkoła Podstawowa w Odrowążku otrzymała imię
Henryka Sinkiewicza.
–Dziś, po sześciu latach pracy naszej szkolnej społeczności w tej
formie doszliśmy do wniosku, że musimy mieć sztandar, gdyż jako
jedyna placówka oświatowa w gminie, takiego nie mamy – stwierdził
na ostatniej sesji Rady Gminy w Bliżynie dyrektor szkoły Mirosław
Owczarek. Wręczył zarazem wójtowi Mariuszowi Walachni i przewodniczącej rady Annie Leżańskiej prośbę o pozytywną decyzję w

tej kwestii.
Prace do ufundowania szkole sztandaru, pod hasłem „Z Patrona
dumni, Sztandarowi wierni”, rozpoczęły: społeczność Odrowążka,
rodzice i mieszkańcy całego obwodu szkolnego. Powołany został
Komitet Organizacyjny nadania szkole sztandaru. Rada Pedagogiczna
szkoły na posiedzeniu w dniu 13 stycznia br. zobowiązała dyrektora
szkoły o zwrócenie się do organu prowadzącego (Gminy) z prośbą o
wyrażenie akceptacji wizerunku sztandaru.

Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo Odrowążka.
Wykona go pracownia dr Piotra Mierzejewskiego z Warszawy.
Uroczyste nadanie sztandaru szkole zostało zaplanowane na 22 maja
2010 roku. Wydarzenie to będzie zwieńczeniem wieloletnich starań o
pełny wizerunek placówki.
Jacenty Kita

Tu jest mój dom, szkoła i zabawa wesoła
W Szkole Podstawowej w Mroczkowie realizowany jest Projekt
Edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko
jest zdolne, a rolą dorosłych jest odkrywać te zdolności i je rozwijać.
Projekt realizowany jest w trzech etapach i obejmie trzy kolejne roczniki pierwszoklasistów. Realizację założeń Projektu umożliwia zestaw
specjalnie dobranych środków dydaktycznych o wartości 8 tys. zł, o
które wzbogaciła się szkoła.

18 grudnia 2009 r. pokazem efektów i osiągnięć dzieci zakończył
się I etap jego realizacji. Uczniowie kasy II (wychowawczyni Mariola
Okła) uczestniczący w I etapie Projektu korzystali z otrzymanych
środków dydaktycznych podczas zajęć obowiązkowych w ramach
realizacji podstawy programowej oraz w czasie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych. Zajęcia dodatkowe w wymiarze 50 godzin realizowane były w oparciu o autorski program nauczyciela I etapu Projektu
opracowany specjalnie dla swojej, uprzednio zdiagnozowanej grupy
uczniów. Całe przedsięwzięcie realizowane było z udziałem rodziców.
Rodzice uczniów uczestniczyli w diagnozowaniu profili inteligencji
dzieci, organizowaniu i realizacji niektórych zajęć oraz w pokazie
efektów i osiągnięć uczniów. Dzieci, korzystając ze zgromadzonych
w Ośrodkach Zainteresowań różnorodnych pomocy dydaktycznych,
do których miały stały dostęp, bogaciły swoją wiedzę, doskonaliły umiejętności, rozwijały zainteresowania i wspaniale bawiły się.
Uczestniczyły w wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz
wykonywały różnorodne prace plastyczne i techniczne. Efekty swojej pracy i zdobyte umiejętności zaprezentowały przed publicznością
w przedstawieniu teatralnym bajki „O biednym wilku i przebiegłym
Zielonym Kapturku”. Zaprosiły uczestniczących w Pokazie gości do
obejrzenia wystawki i albumu pt. „Tu jest mój dom, szkoła i zabawa
wesoła” oraz „Kramu z pamiątkami”, gdzie zgromadzone zostały prace
uczniów:, kalendarzyki na 2010 r., instrumenty perkusyjne, podkładki
pod kubek, ulepione z masy solnej dzbanuszki, świeczniki, filiżanki i
- chyba najciekawsze ze wszystkich prac - widokówki z Mroczkowa.
Wielką radość sprawiły dzieciom otrzymane na własność „Palcynki”
(myszki) jako forma podziękowania za udział w Projekcie.
Mariola Okła

10 lat z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy
Już po raz dziesiąty mieszkańcy Mroczkowa i okolicznych miejscowości zagrali na swoim terenie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy.
10 stycznia podczas XVIII Finału WOŚP z puszkami kwestowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczkowie. Wcześniej 7 i 8 stycznia zbierali pieniądze na terenie szkoły. Zebrana w tym roku kwota to
712 zł i podobnie jak w roku ubiegłym jest to największa suma zebrana
przez szkolę w naszym powiecie. Jak co roku pieniądze trafiają na konto Fundacji za pośrednictwem Sztabu Miejskiego Centrum Kultury w
Skarżysku - Kamiennej.
Wielkie podziękowanie dla lokalnej społeczności za chęć niesienia
pomocy i dzielenia się z innymi.
Mariola Okła
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Pro g r a m Po dsumowany

Podsumowanie Programu Integracji
Społecznej w Sorbinie
W grudniu 2009 r. zakończyły się realizowane przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie działania w ramach
Programu Integracji Społecznej.

Stowarzyszenie realizowało zadanie pod nazwą „Usługi dla dzieci
i młodzieży, osób starszych oraz rodzin” dotyczące celu strategicznego
Inercja Społeczna od kwietnia do grudnia 2009 r.

W ramach projektu zorganizowano wiele ciekawych i cieszących
się dużym zainteresowaniem działań. Odbyło się ognisko integracyjne
mieszkańców Sorbina, Zbrojowa i Nowek oraz spotkanie z najstarszymi
mieszkankami Sorbina. W czasie wycieczki po Ziemi Sandomierskiej
uczestnicy zwiedzili zamek w Baranowie Sandomierskim oraz pełen
uroku Sandomierz.
Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sorbinie, Parafią i Zespołem
Pieśni i Tańca „Sorbin” zorganizowano „Uroczystość Katyńską” upamiętniającą poległego oficera por. Szczepana Boczka pochodzącego
z Sorbina.
Największym zainteresowaniem cieszyły się Dożynki Parafialne z
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okazałym wieńcem dożynkowym, barwnym korowodem dzieci, młodzieży i występami zespołów ludowych. Przybyło na nie około 300
osób z całej gminy Bliżyn oraz powiatu skarżyskiego.
Duże zainteresowanie wzbudziło również otwarcie Izby
Regionalnej przy szkole podstawowej. Zgromadzono w niej około
100
eksponatów
używanych dawniej
w gospodarstwach
wiejskich, a przekazanych nieodpłatnie
przez mieszkańców
Parafii Sorbin.
Imprezom towarzyszyły konkursy
z nagrodami: „Na
najlepszą potrawę
regionalną”,
„Na
najlepszego żniwiarza”, konkurs plastyczno-literacki „W naszej dawnej wsi” oraz występy zespołów ludowych i wystawy twórców ludowych.
Zorganizowane imprezy, spotkania integracyjne i wycieczki przyczyniły się do zaktywizowania i zintegrowania społeczności lokalnej.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim
uczestnikom projektu za udział i zaangażowanie przy jego realizacji,
szczególnie Zespołowi Pieśni i Tańca „Sorbin” za wspaniałe występy i
wyśmienitą kuchnię regionalną.
koordynator Halina Fidor

Nadanie medalu
W grudniu 2009 r. w auli Uniwersytetu
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się patriotyczna uroczystość, w czasie której Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Piechoty
Legionów Armii Krajowej w Sorbinie otrzymała dyplom i honorową złotą odznakę
korpusu „Jodła” – Okręg Kielce za przekazywanie młodzieży wartości patriotycznych
i wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym
oraz etosie walk Armii Krajowej w czasie
drugiej wojny światowej.
Podobne medale otrzymały też inne szkoły noszące imię Armii
Krajowej.
Organizatorem uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej.
W uroczystości udział wzięli kombatanci, Świętokrzyski Kurator
Oświaty i poseł Przemysław Gosiewski, przedstawiciele szkół, studenci i młodzież.
Dyplom i złotą odznakę odebrał dyrektor szkoły Henryk Żak.
Halina Fidor
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Kult ur a

Muzyka klasyczna w „Zameczku”
W dniu 23 stycznia w sali na parterze
bliżyńskiego ośrodka kultury odbył się
noworoczny koncert
muzyki klasycznej.
Tym razem liczna
grupa widzów słuchała utworów w wykonaniu: Małgorzaty Goncerzewicz – Mendera (altówka), Aureliusza
Mendery (fortepian) i Krystyny Goncerzewicz (skrzypce). Koncert
poprowadziła Elżbieta Rokia, dyrektor szkoły muzycznej ze Skarżyska.

– Koncert był tak wspaniały, że publiczność nie miała ochoty opuścić
imprezy – podsumowuje dyrektor placówki Katarzyna Skarus.
(jaki)

Studio Dobrego Smaku
Taką nazwę nosić będą w tym roku spotkania pań, które w roku
ubiegłym uczestniczyły w warsztatach kulinarnych. Ale oferta jest
otwarta również dla innych.
Pierwsze spotkanie odbyło się 30 stycznia. Tym razem dominowała kuchnia indyjska.
Ale zamiarem organizatorów i uczestników tej formy działalności
jest wyjście szerzej, poza kuchnię. -Chcemy, aby inicjatywa ta stała
się trwałym tworem w naszej ofercie. Aby polegała nie tylko na gotowaniu, ale chcemy poznawać ciekawych ludzi, planujemy zajęcia z
jogi, asertywności. Sami uczestnicy zajęć określą ich profil i tematykę
– mówi Katarzyna Skarus, dyrektor GOK-u w Bliżynie.

Szczególnie ciekawie zapowiada się wyjazd do centrum wikliny w
Rudniku nad Sanem. Efektem tego wyjazdu może być niespodzianka.
Uchylmy ją trochę. Otóż uczestnicy wyjazdu zapowiadają wyplecenie
na placu przez „Zameczkiem” ogromnego jelenia. Ma on stanąć na
600.lecie Bliżyna.
Jacenty Kita

Wystawa prac Władysława
Matyjaszkiewicza

W bliżyńskim Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 23 stycznia otwarta została wystawa prac Władysława Matyjaszkiewicza, zmarłego
twórcy z Bliżyna, który nie tylko malował, ale również wykonywał
szkice, hafty. –Był on
osobą wszechstronną.
Prezentowane
prace
pochodziły ze zbiorów
rodzinnych – stwierdza Katarzyna Skarus,
dyrektor
ośrodka.
Wystawa jest jeszcze do
obejrzenia w galerii na
parterze.
(jaki)

„Sorbin tańczy i śpiewa i gotuje
a przy tym się integruje”
Przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w
Kielcach i działające w Sorbinie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad
Kużniczką podpisali umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą
„Sorbin tańczy śpiewa i gotuje , a przy tym się integruje”.
Jest to projekt realizowany w ramach Działania 7.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji”. Umowa została podpisana przez prezesa stowarzyszenia
Henryka Żaka i skarbnika Agnieszkę Boczek.

Koordynatorem projektu jest Halina Fidor. Projekt będzie realizowany od maja 2010 do października 2010. Skierowany jest do mieszkańców gminy Bliżyn, w szczególności Sorbina Zbrojowa i Nowek.
Do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby, które biorą
aktywny udział w życiu lokalnym min. członkowie zespołu Pieśni i
Tańca „Sorbin” oraz osoby zainteresowane działalnością społeczną,
którzy chcieliby angażować się na rzecz rozwoju lokalnych inicjatyw.
Dofinansowanie projektu wynosi 49.992 zł .
Halina Fidor
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Spo r t- R ek r e ac ja
Kolejność końcowa była
następująca:
I miejsce – Orlicz
Suchedniów
II miejsce – Skarslan
Skarżysko
III miejsce – Stringi (połączona ekipa ze Skarżyska i
Bliżyna).
Zwycięskim drużynom
puchar, medale i piłki siatkowe wręczała w imieniu organizatorów, czyli Gminnego
Ośrodka Kultury, Katarzyna
Skarus.
(jaki)

Zloty narciarskie na Świniej Górze
Dwukrotnie w miesiącu styczniu na Świniej Górze odbyły się
zloty narciarskie: pierwszy z inicjatywy Bliżyńskiego Stowarzyszenia
Cyklistów, drugi parafii. W obu uczestniczyło po kilkanaście osób z
Bliżyna, Skarżyska i Stąporkowa. –Zloty te organizujemy od dłuższe-

Turniej tenisowy

go już czasu rokrocznie. Poza tym chcemy powrócić do tradycji organizowanych w latach 2006-2007 zawodów w biegach narciarskich
„Bliżyn Ski”. Inicjatywa obumarła ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, ale sądzę, że warto ją przywrócić i w tym kierunku będziemy czynić starania – mówi Marek Sorbian, prezes BST.
W najbliższy weekend nasi zawodnicy wezmą udział w marszobiegu nad skarżyskim zalewem na trasie o długości 4 km. Życzymy
sukcesów.
(jaki)

Zmagania siatkarzy
Sześć drużyn wystąpiło w otwartym turnieju piłki siatkowej, jaki
został rozegrany w dniu 31 stycznia w Zespole Szkół w Bliżynie.

W dniu 30 stycznia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół rozegrany został turniej tenisa stołowego. W kategorii szkół podstawowych wystartowało 4 zawodników, gimnazjum i szkół średnich – 25.
W pierwszej grupie czołowe miejsca zajęli: I – Radek Wudarczyk, II
– Adrian Ożarek, III – Klaudiusz Sołtysiak, IV – Tomek Bernas.
Spośród starszych zawodników na pierwszych miejscach uplasowali
się: I – Piotr Nowek, II – Adrian Kopeć, III – Adrian Gołębiewski,
IV – Tomasz Wiśniewski.

Z rąk Sebastiana Siudaka otrzymali oni okolicznościowe statuetki i nagrody.
Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Kultury.
(jaki)
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