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im poświęcono Dęby Katyńskie,
jednogłośne absolutorium dla wójta gminy,
uczciliśmy ofiary tragedii pod Smoleńskiem,
nasi twórcy – Chór „Lutnia”,
koncert młodych pianistów w Skarżysku,
o gminnych inwestycjach,
„Bliżyn w kartografii”,
„Zameczek” nie próżnuje,
sukcesy naszych uczniów,
GOPS pomaga potrzebującym,
byliśmy widoczni na targach „Agrotravel” –
- oraz inne, aktualne wydarzenia z życia gminy.
Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

Piknik kawaleryjski pod Rosochami
upamiętnił żołnierzy mjr „Hubala”
Z okazji 70 rocznicy bitwy stoczonej w dniu 1 kwietnia 1940 r. pod
Rosochami (koło Rogowego Słupa) między Wydzielonym Oddziałem
Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego
„Hubala” a Niemcami w dniu 10 kwietnia br. zorganizowane zostały pod pomnikiem upamiętniającym tamte wydarzenia uroczystości
patriotyczno – religijne. Głębokim cieniem nad ich przebiegiem położyły się tragiczne wiadomości, jakie dotarły ze Smoleńska, gdzie w
katastrofie lotniczej zginęła para prezydencka oraz 94 osoby ze świata polityki, kultury, kościoła, wojska, kombatantów, rodzin katyńskich. –Modlitwą ogarnijmy tych, którzy zginęli w katastrofie samolotu. Niech miłosierny Pan spojrzy na nich i da im życia wieczne – zwrócił się do zebranych ks. Witold Gawlik.
Czytaj na str. 8
Fotoreportaż na str. 16

Egzemplarz bezpłatny

Uczciliśmy pamięć 219 rocznicy
Konstytucji 3 Maja i ofiary zbrodni
katyńskiej

Wierność tradycji, wdzięczność dla naszych przodków, odpowiedzialność, patriotyzm. To najczęściej
pojawiające się słowa
w majowe dni. Dzień
Flagi Państwowej, 219
rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, sadzenie Dębów Pamięci
poświęconych ofiarom
zbrodni katyńskiej w 1940 roku.
Także w naszej gminie odbyły się uroczystości upamiętniające te
ważne dla narodu polskiego chwile.
Czytaj na str. 2-3

Nasze drogi na sesji Rady Powiatu i w… internecie
W Wiejskim Domu Kultury w Mostkach w dniu 22 kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu.
Podczas sesji Zenon Nowakowski wyraził niezadowolenie z faktu zmniejszenia kwot przeznaczonych na inwestycję remontu drogi
Bliżyn – Sorbin – Odrowążek (z 2,5 mln o połowę – red.).  Głos zabrał w tej kwestii również wójt Mariusz Walachnia. Zwrócił się on z
prośbą o to, aby nie zmniejszać kwoty przeznaczonej na drogę Bliżyn
– Sorbin - Odrowążek i pozostawić ją w formie wcześniej przyjętej.
Czytaj na str. 6

Nareszcie ruszy kanalizacja
Formalne procedury zmierzają powoli do końca i już niedługo
powinna rozpocząć się budowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie
wraz z I etapem kanalizacji Bliżyna. –Mamy już pozwolenie na budowę. Otwarliśmy oferty na wyłonienie wykonawcy. Złożyły je 4 firmy,
a ceny wahają się od 10.357.662 zł do 12.883.121 zł. Myślę, że do końca
maja wyłonimy wykonawcę i rozpoczniemy budowę tej bardzo ważniej inwestycji – stwierdza Mariusz Walachnia, wójt gminy.
Czytaj na str. 6
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Uczciliśmy pamięć 219 rocznicy Konstytucji 3 Maja
i ofiary zbrodni katyńskiej
Wierność tradycji, wdzięczność dla naszych przodków, odpowiedzialność, patriotyzm. To najczęściej pojawiające się słowa w majowe
dni. Dzień Flagi Państwowej, 219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja, sadzenie Dębów Pamięci poświęconych ofiarom zbrodni katyńskiej w 1940 roku.
Także w naszej gminie odbyły się uroczystości upamiętniające te
ważne dla narodu polskiego chwile.
Wiwat Maj, 3 Maj
Główne obchody miały miejsce w dniu 3 maja.
Rozpoczęły się uroczystą Mszą
św. w kościele św. Ludwika w
Bliżynie, którą sprawował ks.
proboszcz Stanisław Wlazło.
Przed ołtarzem stanęły
poczty sztandarowe organizacji
kombatanckich, policji, strażaków, Związku Strzeleckiego,
młodzieży szkolnej. Obecne
były władze samorządowe gminy, przedstawiciele skarżyskiej i bliżyńskiej policji, Wojska Polskiego,
organizacji społecznych.
Licznie przybyli mieszkańcy gminy.
Podczas homilii do
wartości patriotycznych
i niepodległościowych w
pięknych słowach nawiązał ks. Witold Gawlik.
Ocalić od zapomnienia
W szczególny sposób w roku bieżącym z okazji 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej w całej Polsce sadzone są Dęby Pamięci. Dwa z
nich posadzone zostały w Bliżynie.

Poświęcone są policjantom i żołnierzom wywodzącym się z naszego terenu, zamordowanym w 1940 roku z rozkazu Stalina przez
oprawców NKWD. Ceremonię prowadził Roman Falarowski, a zaszczyt niesienia Dębów przypadł w udziale Emilowi Sadzy z posterunku policji w Bliżynie oraz chorążemu Wojska Polskiego Rafałowi
Krakowiakowi.
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Pierwszy z nich posadzony został przed kościołem parafialnym.
Przybywających na miejsce upamiętnione obeliskiem poświęconym
Zdzisławowi Karolowi Kasprowiczowi witał męski chór „Lutnia”.
Aktu wkopania Dębu dokonali m.in. ks. proboszcz Stanisław
Wlazło, komendant powiatowy policji w Skarżysku Wojciech
Przeździk, kierownik posterunku z Bliżynie Rafał Pakuła, wójt
gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Barbara Stachera, radni Rady Gminy z jej wiceprzewodniczącym Jerzym Ramsem, kombatanci w osobach: Jana Zielińskiego, Józefa Chyba i Tadeusza Ciuka.
W miejscu posadzenia
drzew
posypana
została
ziemia, która do naszego kraju dotarła z
Katynia, Charkowa i
Miednoje. –Jako żołnierz wojny obronnej 1939 roku muszę
zabrać głos. Tam
zginęli nasi koledzy. My mieliśmy szczęście, walczyliśmy z drugiej
strony Wisły – powiedział J. Zieliński.

Drugi Dąb został posadzony na skwerze koło Urzędu Gminy i
jest on poświęcony pamięci Piotra Kramkowskiego, aspiranta policji.
Uroczystości pod pomnikiem
Dalsza część poświęcona 219 rocznicy
uchwalenia
Majowej
Konstytucji odbyła się
pod pomnikiem upamiętniającym ofiary II
wojny światowej. Tutaj
w kolumnie marszowej
dotarli wszyscy uczestnicy majowego święta.
Najpierw podchyliły się
poczty sztandarowe oddając hołd bohaterom ostatniej wojny.
Na komendę prowadzącej tę część obchodów Marzanny
Godlewskiej odegrany został „Mazurek Dąbrowskiego”. W dalszej
części przedstawiciele władz gminy, policji, strażaków, strzelców oraz
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mieszkańców gminy złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili
znicze.
Okoliczności i historyczne
tło
uchwalenia
Konstytucji przybliżył wójt
Mariusz Walachnia:
-Uchwalenie Konstytucji
było przełomem moralnym
w dziejach naszej Ojczyzny.
Stała się ona przykładem
dla całego cywilizowanego
świata. Do dziś symbolizuje ona mądrość Polaków – powiedział wójt.
Po odśpiewaniu „Roty” przez chór „Lutnia” M. Godlewska zaprosiła zebranych na dalszą część uroczystości w remizie strażackiej oraz
do zwiedzania wystawy w kościele św. Zofii zatytułowanej „Zbrodnia
Katyńska” zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w
Kielcach.

Im poświęcone zostały Dęby Pamięci
- Posterunkowy Policji Państwowej Piotr Kramkowski, s.
Józefa, urodzony w 1902r w Bliżynie. We wrześniu 1939 służbę
pełnił w policji w Tczewie. Zamordowany strzałem w tył głowy
przez NKWD w 1940 roku.
- Porucznik rezerwy Zdzisław Karol Kasprowicz, syn Karola
i Stanisławy, ur. 21.XI.1913 r. w Bliżynie, pow. konecki. Absolwent
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. T.
Kościuszki w Ostrowcu (1935) i kursu podchorążych rezerwy
piechoty 2 Dywizji Piechoty Legionowej (1936). Odbył ćwiczenia
rezerwy w 4 Pułku Piechoty Legionowej jako dowódca plutonu
(1937). Nauczyciel. Zamordowany strzałem w tył głowy przez
NKWD w Charkowie w roku 1940.
***
W 2009 roku w Sorbinie posadzono już dwa Dęby Pamięci poświęcone:
- Podporucznikowi piechoty Szczepanowi Stanisławowi
Boczkowi, synowi Józefa i Julii z Kaczmarczyków, urodzonemu
24.X.1914r. w Sorbinie. Ukończył gimnazjum w Końskich i ośrodek szkolenia piechoty (1938). Mianowany ppor. W 1938 przydzielony do 52 Pułku Piechoty. Zginął w Charkowie.

Ocalić od zapomnienia
W remizie dyrektor Zespołu Szkół Józef Nowak przedstawił swe
refleksje nie tylko na temat rocznicy uchwalenia Konstytucji, ale również zbrodni sprzed 70.
lat.
–Dobrze, że współczesny świat dowiedział
się prawdy o Katyniu. Ta pamięć i te dęby muszą trwać, choć nas nie będzie… Konstytucja
Majowa dla współczesnych pokoleń była natchnieniem. Dla potomnych jest symbolem
mądrości i odpowiedzialności za Ojczyznę –
stwierdził.
Potem w przepięknych strojach, ze wspaniałym programem artystycznym wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” pod kierunkiem Dariusza Figarskiego.

Celem Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę Zbrodni
Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to
jedno nazwisko. W Programie uczestniczą szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe
oraz inne instytucje i organizacje. Zwykle zgłoszenie do programu
staje się impulsem do odszukania przez uczestników, np. uczniów
placówki, śladów życia i często bogatej działalności „ich Bohatera”
na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy.
Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” stwarza wspaniałą
okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego
człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar
Programu polega na także na integracji środowisk edukacyjnych,
samorządowych i społeczności lokalnych i zachęceniu ich do
podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na
świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu
przynależności do narodu i państwa.
Źródło: www.historia.org.pl

Majówka na sportowo
Dzień wcześniej, w dniu 2 maja, w bliżyńskim „Zameczku” zorganizowany został Trzeciomajowy Turniej Szachowy, a w dniu 3 maja
biegi Trzeciomajowy.
Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Bliżyn, Proboszcz
Parafii p.w. św. Ludwika w Bliżynie, Gminny Ośrodek Kultury oraz
Zespół Szkół w Bliżynie a także klub sportowy „Kordian”.
Jacenty Kita
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„…Gdyby śmierci nie było, nikt z nas już by nie żył.
Przemijamy jak wszystko, by w ten sposób przetrwać”
/ks. J. Twardowski/
Wobec niewyobrażalnej tragedii,
w której zginęło tak wielu wybitnych i zasłużonych
Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
łączymy się w bólu

z Rodzinami i Najbliższymi

Wszystkich Ofiar
katastrofy lotniczej w Smoleńsku
Rada Gminy, Wójt Gminy, pracownicy Urzędu Gminy
oraz Mieszkańcy Gminy Bliżyn
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Absolutorium dla wójta jednogłośnie
Wójt gminy uzyskał jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu za
2009 r. - Jestem z tego dumny, ale chcę podziękować przede wszystkim swoim pracownikom. – stwierdził tuż po głosowaniu wójt Mariusz Walachnia.
Sesję otworzyła przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska i na
jej prośbę obecni na obradach minutą ciszy uczcili ofiary tragedii pod
Smoleńskiem.
Po stwierdzeniu quorum radni przyjęli porządek obrad ze zmianami zaproponowanymi przez wójta gminy Mariusza Walachnię.
Sprawozdanie o pracy wójta
Mariusz Walachnia przedstawił obecnym na sesji informację o swej
pracy oraz podległego mu urzędu w okresie pomiędzy sesjami.
W tym czasie wójt wydał jedno zarządzenie dotyczące zmian w budżecie gminy. Gmina sporządziła
również kwartalne sprawozdania
dotyczące realizacji budżetu za
okres styczeń – marzec i przekazała je do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach.
Z zakresu oświaty w tym
czasie
gmina
rozstrzygnęła
konkurs na realizację zadań z
zakresu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Narkomanii i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Na organizację wypoczynku dla dzieci
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzyma 20.000 zł, na programy profilaktyczne w formie konkursów plastycznych i literackich Gminny Ośrodek Kultury
dostanie 1.500 zł. Ta sama instytucja 2.000 zł dostanie na prowadzenie zajęć
rekreacyjno – sportowych, a Stowarzyszenie Trzeźwości „Jutrzenka” 2.000
zł na wspieranie działalności środowisk trzeźwości, stowarzyszeń i klubów
abstynenckich.
W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” gmina otrzymała
pieniądze na realizację miejsc zabaw przy SP Mroczków, Sorbin i Odrowążek
oraz na budowę placów zabaw w Sorbinie i Mroczkowie.
O gminnych inwestycjach
Wójt poinformował o tym, że w zakresie prac remontowo – inwestycyjnych w ostatnim czasie:
- na etapie rozstrzygania jest przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w
Wojtyniowie wraz z I etapem kanalizacji (czytaj na str. 6),
- rozstrzygnięty został przetarg na budowę dwóch placów zabaw w ramach I etapu rewitalizacji centrum Bliżyna. Gmina złożyła wniosek na
II etap.
- gmina w Ministerstwie Sportu i Turystyki złożyła 2 wnioski na dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Sorbinie
i Odrowążku dla dzieci i młodzieży realizowanego z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej,
- wykonano remont oświetlenia ulicznego w Płaczkowie Piechotnym i w
Sorbinie,
- trwa budowa wodociągu w miejscowości Górki Barwinek,
- wybudowana została kanalizacja deszczowa w Bugaju,
- gmina zleciła opracowanie map do celów projektowych na budowę drogi Gilów – Górki, zagospodarowania osiedla w Sołtykowie, budowę parkingu i oświetlenia w Bliżynie oraz zakończenia budowy oświetlenia terenu przed GOK,
- trwają prace związane z opracowaniem projektów na budowę altan w
miejscach integracji,
- gmina oczekuje na wydanie przez Starostwo pozwolenia na budowę dotyczącą zmiany konstrukcji dachu budynku OSP w Bliżynie.
Poza tym w okresie między sesjami wójt wydał 6 zarządzeń. Mariusz
Walachnia przedstawił również harmonogram swej pracy w tym czasie.
Mało zapytań i interpelacji
Tym razem wyjątkowo mało radni złożyli pod adresem wójta zapytań
i interpelacji. Mieczysław Bąk pytał o czas rozpoczęcia pracy osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, natomiast Anna Milanowska
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zgłosiła konieczność wystąpienia do Starostwa Powiatowego z prośbą o wytyczenie w terenie drogi w Zagórzu oraz wykarczowanie zarośli i krzewów
znajdujących się w pasie przydrożnym.
Odpowiadając na pytania wójt stwierdził, iż wstępnie gmina planuje zatrudnić 30 osób w ramach prac interwencyjnych. Jednak w tym roku
Powiatowy Urząd Pracy postawił warunek, aby po skończeniu umowy gmina na swój koszt zatrudniła te osoby przynajmniej na 1 miesiąc. Fakt ten
oraz pozostałe koszty powodują, że w budżecie gminy trzeba znaleźć dodatkowe 47.000 złotych na ten cel. Uzupełnijmy, że do gminy wpłynęły już podania 150 osób z prośbą o zatrudnienie. Wójt zobowiązał się również do wystąpienia do starosty z prośbą o realizację postulatu mieszkańców Zagórza.
O budżecie 2009 roku
Wstępem do dyskusji i głosowania absolutorium dla wójta z wykonania
budżetu za 2009 roku była informacja o realizacji podatków i opłat w ubiegłym roku. Przedstawiła ją skarbnik gminy Alina Ołownia.
Poniżej przytaczamy najważniejsze dane w tym względzie, w zaokrągleniu. Łącznie w 2009 roku z tytułu podatku od osób fizycznych do budżetu
wpłynęło 466.642 zł. Z podatku od osób prawnych wpłynęło około 436.000
zł a zaległości na koniec grudnia 2009 roku wynosiły 1,1 mln zł. Dotyczą one
przede wszystkim podmiotów gospodarczych znajdujących się w likwidacji
lub upadłości.
Odnosząc się do tych danych wójt M. Walachnia stwierdził, że plan dochodów z tytułu podatków wykonano w 96,3%. Jest szansa, że w formie rekompensaty, uda się częściowo odzyskać zaległości po „Polifarbie” w formie
przejęcia nieruchomości. Sąd zakończył już postępowanie upadłościowe. W
upadłym zakładzie nie ma już syndyka, jest likwidator.
Potem Ewa Łukomska w imieniu Komisji Budżetowo - Finansowej,
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy odczytała pozytywną opinię
o sprawozdaniu a radni przyjęli je jednogłośnie.
Budżet zrealizowany, jest absolutorium
Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu w roku ubiegłym
wójt Mariusz Walachnia poinformował, że dochody zostały zrealizowane
w wysokości 20.032.942 zł tj. 85,1% planu a wydatki na poziomie 22.177.799
zł, czyli 81,1% planu. Niepełne wykonanie budżetu wynika przede wszystkim z faktu opóźnienia rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków i I etapu
kanalizacji.
Opinię RIO o wykonaniu budżetu przedstawiła skarbnik A. Ołownia a
stanowisko wspomnianej wyżej komisji radna E. Łukomska. Opinię Komisji
Rewizyjnej przedstawił Jacek Krzepkowski. On też odczytał wniosek o absolutorium dla wójta.
W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali m.in. Anna Milanowska,
Ewa Łukomska, Anna Leżańska, Elżbieta Karpińska.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009
rok zapadła jednogłośnie. Gratulacje wójtowie przekazała w imieniu rady
Anna Leżańska.
Uchwały Rady

Następnie radni podjęli szereg uchwał dotyczących żywotnych spraw
gminy. Dotyczyły one m.in. zmian w budżecie Gminy na 2010 rok, zaciągnięcia kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie gminnych inwestycji, wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę w drodze użyczenia
nieruchomości w Bliżynie stanowiącej własność Parafii, zmian w studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn I”.
Później radni zatwierdzili jeszcze protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej gospodarki odpadami w gminie.
Jacenty Kita
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Występy Chóru „Lutnia”
Od początku br. Chór „Lutnia” przejawia dość ożywioną działalność. Zaczęło się od występów na przeglądzie kolęd i pastorałek w
Odrowążku. Potem po wielokroć chór ubarwiał msze święte w kościele pw. św. Ludwika w Bliżynie. Dał również występ na spotkaniu w
Klubie Emeryta w Bliżynie.
W dniu 14 marca br. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w
Stąporkowie odbył się Festiwal Pieśni Wielkopostnych. Na przeglądzie obok wielu innych wystąpił również nasz. Niestety, ze względu na silną obsadę nie zmieściliśmy się wśród innych nagrodzonych.
Przykładowo skarżyski, kilkudziesięcioosobowy chór działający przy
kościele NSJ pod dyrekcją p. Gołąbka (dawnego bliżyńskiego organisty) zajął dopiero III miejsce. Jednakże wypowiedzi po występach kilku spotkanych ludzi były wymowne: co chór męski to chór męski itp.
Dla członków naszego zespołu stało się to zachętą do dalszego doskonalenia. Przywieźliśmy tylko dyplom uczestnictwa.
Następnym naszym krokiem w działalności kulturalno – rozrywkowej było wzięcie udziału (była to nasza rewizyta dla zespołu
„Jaworzanek” z Jaworza, który wystąpił gościnnie na przeglądzie kolęd i pastorałek w Odrowążku) w występach w miejscowości Chrusty
koło Zagnańska. Oprócz naszego zespołu wystąpił też chór mieszany
z Duseldorfu z Niemiec. Dyrygowała nim Beate Fusgen, na co dzień
organistka w jednym z kościołów ewangelickich. Oto jej wypowiedź
po naszym występie: „Jestem bardzo wzruszona występem waszego
chóru męskiego, gdyż przypomina mi on mojego ojca, też śpiewającego
w chórze męskim w Dulsedorfie. Bardzo lubię słuchać męskich chórów”.
Prócz wymienionych dwóch zespołów wystąpił też miejscowy zespół „Jaworzanki” i bliżyńska kapela „Bliżej Serca”.

pomocy rąk szybko dogadaliśmy się, a niektórzy nawet wymienili adresy. Około 21.00 zakończyliśmy gościnę i trzeba było się zbierać. Chór
niemiecki nazajutrz miał jechać do Krakowa, a ostatnio, jak doniosła
prasa wystąpił także w Skarżysku.
Nazajutrz, 10 kwietnia, wzięliśmy udział w spotkaniu „Szlakiem
walk mjr Hubala” w ostępie leśnym Rosochy. W czasie odprawionej
tam Mszy św. w zastępstwie organisty śpiewał chór „Lutnia”. Niestety,
część programu uległa modyfikacji ze względu an wypadek pod
Smoleńskiem. Przejęci tym nieszczęściem przystąpiliśmy do pieczenia kiełbasy przy ognisku. O smaczną grochówkę postarała się pani
Krysia z zespołu „Sobótka” razem ze swoim mężem. Ich grochówka
była wyśmienita. Wielkie dzięki im za tą pracę.
Dziękujemy panu wójtowi Mariuszowi Walachni za umożliwienie naszych występów.
Józef Gula
PS
Chór „Lutnia” uświetnił również uroczystości upamiętniające
219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz sadzenia Dębów
Pamięci.

„Zbrodnia Katyńska”
W dniu 1 maja w kościele p.w. św. Zofii w Bliżynie otwarta została
wystawa zatytułowana „Zbrodnia Katyńska”.
Ideę zorganizowania wystawy przedstawił prof. Marek Jończyk z
delegatury IPN w Kielcach.

Organizatorem wystawy jest kielecka delegatura Instytutu
Pamięci Narodowej. Jest ona czynna do 13 maja i można ją zwiedzać
po uzgodnieniu z księdzem proboszczem.

Zespół z Niemiec wystąpił wcześniej we Wrocławiu i tam też występował chór wrocławski, ale jak wyraziła się pani Beate śpiewali ci
wrocławianie jakoś ociężale i dlatego blżyński zespół śpiewając energiczniej bardziej jej się podobał.
A w ogóle to goście z Niemiec po pierwszym naszym występie zaczęli niemal ścigać się w robieniu nam zdjęć. Aż od tych błysków mrużyliśmy oczy. Dzięki miejscowym, którzy własnym sumptem postarali
się nas wszystkich ugościć. Stoły dosłownie wręcz uginały się od jedzenia. Dosłownie jakbyśmy znaleźli się na średniej wielkości weselu.
Ja też tam byłem, sok i kawę piłem, a co w skrócie zapamiętałe, to w
skrócie opisałem i na zdjęciach utrwaliłem. Serdecznie im dziękuję w
imieniu całego zespołu.
Gdy skończył się nasz występ zaśpiewały „Jaworzanki”, potem
chór z Niemiec i znów nasza kapela „Bliżej Serca”. I tak aż do końca, na
przemian, aż cała sala zaczęła tańczyć. Również wśród Niemców znaleźli się wirtuozi muzyczni i wyręczali naszą kapelę w grze do tańca.
Szczególnie dobrze grał pan na keyboardzie i drugi na gitarze. Przy

W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. wójt Mariusz Walachnia
oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams.
(jaki)
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Zmienia się osiedle
Wraz z wiosną coraz bardziej widoczne stają się efekty prac realizowanych w ramach programu rewitalizacji centrum Bliżyna.
Największe zmiany widać na osiedlu, na wysokości „Zameczku”. Jest
już nowe oświetlenie i parking, powstają alejki i drogi dojazdowe, wyplantowany jest w większości plac. Niedługo powstanie również plac
zabaw dla dzieci.

Pierwszy etap rewitalizacji centrum Bliżyna wg wniosku do
RPO wyniósł 1 222 706 zł, w tym dofinasowaniu unijne 714 000,062
zł(jaki)

Nareszcie ruszy kanalizacja
Formalne procedury zmierzają powoli do końca i już niedługo
powinna rozpocząć się budowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie
wraz z I etapem kanalizacji Bliżyna. –Mamy już pozwolenie na budowę. Otwarliśmy oferty na wyłonienie wykonawcy. Złożyły je 4 firmy,
a ceny wahają się od 10.357.662 zł do 12.883.121 zł. Myślę, że do końca
maja wyłonimy wykonawcę i rozpoczniemy budowę tej bardzo ważniej inwestycji – stwierdza Mariusz Walachnia, wójt gminy.
Na początek wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wojtyniów zaprojektowana na 50% docelowych przepływów (docelowo średni dopływ ścieków surowych Qdśr = 840 m3/d) z
obiektami i urządzeniami dostosowanymi dla pełnej przepustowości.
W I etapie roboty budowlane polegać będą na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów polegającej na wykonaniu
w szczególności kanałów grawitacyjnych o długości 7965 mb, rurociągów tłocznych ciśnieniowych – 690 mb, przepompowni ścieków P-1,
P-2, P-18 i lokalnej PD oraz przykanalików – 3100 mb i przyłączy kanalizacyjnych w ilości 193 sztuki na odcinku 693 m.
(jaki)

Nasze drogi na sesji Rady Powiatu i w…
internecie
W Wiejskim Domu Kultury w Mostkach w dniu 22 kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu.
Podczas sesji Zenon Nowakowski wyraził niezadowolenie ze
zmniejszenia kwot przeznaczonych na inwestycję remontu drogi
Bliżyn – Sorbin – Odrowążek. Radny Kędzierski stwierdził, że nie
rozumie dlaczego Zenon Nowakowski krytykuje inwestycje drogowe. Według niego brak środków na remont drogi Bliżyn – Sorbin –
Odrowążek wynika z braku wsparcia parlamentarzystów oraz ze źródeł zewnętrznych.
Głos zabrał w tej kwestii również wójt Mariusz Walachnia zwrócił się z prośbą o to, aby nie zmniejszać kwoty przeznaczonej na drogę Bliżyn – Sorbin - Odrowążek i pozostawić ją w formie wcześniej
przyjętej.
Natomiast poseł Marzena Okła - Drewnowicz poinformowała,
że nie prawdą jest, iż nie interesowała się inwestycją remontu drogi
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Bliżyn – Sorbin – Odrowążek. Zacytowała pismo kierowane do ministra Grabarczyka oraz jego odpowiedź. Została w niej zawarta informacja, że preferowane były inwestycje mostowe, które wyczerpały
środki z programu ministerialnego. Podała, że droga mogłaby być wykonana ze wsparcia świętokrzyskiego ze środków Wojewody. Niestety
wniosek o dofinansowanie nie został złożony przez Zarząd Powiatu
do Wojewody, lecz do ministerstwa, które nie mogło dofinansować tej
inwestycji z powodu braku środków.
Starostwo wyjaśnia w… Internecie
Ostatniego kwietnia, w godzinach popołudniowych, na stronie
internetowej skarżyskiego starostwa (www.skarzysko.powiat.pl) pojawiły się obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Po wyjaśnieniach proceduralnych związanych ze staraniem się o środki z zewnątrz czytamy,
że „…Zarząd Powiatu Skarżyskiego zmuszony został do przedstawienia Radzie Powiatu Skarżyskiego projekt zmian w uchwale budżetowej
zmniejszającej wartość zadania inwestycji (…) o 1.250.000 zł”.
Z wyjaśnień starosty Jerzego Żmijewskiego wynika, że na drodze
wykonana zostanie nowa nawierzchnia na odcinku o długości 2.909
mb, ale zrezygnować trzeba z prac dodatkowych tj. wykonania zjazdów na posesje i budowy chodników.
(jaki)

Pięknieje centrum Bliżyna
Odwiedzający Bliżyn zauważają duże zmiany w wyglądzie
Bliżyna. Zakończyły się już prace związane z realizacją projektu
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Bliżyna” realizowanego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina złożyła
już w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatności za wykonane
prace. Dzięki środkom unijnym
oraz budżetowym powstał piękny
skwer, gdzie już lada tydzień posadowiony zostanie pomnik króla
Władysława Jagiełły. Odnowiony
został również przystanek autobusowy wraz z zatoką dla zatrzymujących się pojazdów.
(jaki)

Jaśniej na drogach
W najbliższych zamierzeniach władz samorządowych gminy są remonty oświetlenia ulicznego.
W tym roku wykonane zostały już remonty w Płaczkowie
Piechotnym (koszt : 28530
zł) oraz w Sorbinie (za kwotę
51 263 zł). Wyremontowano
również oświetlenie na drodze
krajowej na odcinku Brzeście Bugaj za kwotę 55 969 zł.
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W Gm inie i O ko li c y
Dzień później o godzinie 16.00 rozpoczął się konkurs finałowy,
który krótkim wystąpieniem rozpoczęła dyrektor szkoły Elżbieta
Rokita.
Potem z recitalem fortepianowym wystąpił Ireneusz Boczek, który dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem zagrał najpierw „Marsz żałobny”, a następnie VI Sonatę Fortepianową Sergiusza
Prokofiewa.
Następnie E. Rokita odczytała protokół jury i wyniku konkursu,
po czym nastąpiło wręczenie nagród laureatom. Jedną z nagród ufundowała gmina Bliżyn, a wręczyli ją wójt Mariusz Walachnia oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams.
Honorowy patronat nad imprezą objęli: Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Miasta
Skarżysko-Kamienna Roman Wojcieszek. Oni też, obok Gminy
Bliżyn, Skarżysko Kościelne i Starostwa Powiatowego byli fundatorami nagród.
Jacenty Kita

Młodzi pianiści „Nad Kamienną”

Skarżysko Kamienna przez dwa dni stało się stolicą młodych pianistów, którzy uczestniczyli w III Międzynarodowym a XXVIII z kolei
Konkursie Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2010”.

W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z.
Noskowskiego pierwszego dnia (20 kwietnia) odbyły się przesłuchania
młodych artystów, w których uczestniczyło 32 pianistów z całej Polski
oraz 1 pianistka z Ukrainy. Każdy z nich miał wykonać 4 utwory.

Ireneusz Boczek
Pianista urodzony w 1982 roku pochodzi z Bliżyna. Absolwent
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego w SkarżyskuKamiennej oraz Państwowego Liceum Muzycznego im. F. Chopina
w Krakowie. W czerwcu 2006 roku ukończył z wynikiem celującym Akademie Muzyczną w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Stefana Wojtasa.

Spośród licznych sukcesów wymienić można V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Stypendia Artystyczne
Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie oraz I miejsce XXXIII
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Palma d`Oro w Finale Ligure (Włochy 2006). Doskonalił swoje umiejętności na kursach mistrzowskich odbywających się przy okazji
Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach
Zdroju, gdzie jako jeden z sześciu najbardziej utalentowanych
młodych pianistów polskich pracował po kierunkiem takich pedagogów, jak Vera Gornostaeva (Rosja) i Arie Vardi (Izrael).
Jako student Akademii Muzycznej w Krakowie brał udział
w licznych imprezach organizowanych przez krakowską uczelnię reprezentując ją w kraju i za granicą. Brał udział m.in. w koncercie poświęconym muzyce A. Weberna, organizowanym przez
Wrocławskie Forum Muzykologiczne, zaś w czerwcu 2005 roku
wystąpił z recitalem Chopinowskim podczas Międzynarodowych
Targów EXPO w Japonii.
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Piknik kawaleryjski pod Rosochami
upamiętnił żołnierzy mjr „Hubala”
Z okazji 70 rocznicy bitwy stoczonej w dniu 1 kwietnia 1940 r. pod
Rosochami (koło Rogowego Słupa) między Wydzielonym Oddziałem
Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
a Niemcami w dniu 10
kwietnia br. zorganizowane zostały pod
pomnikiem upamiętniającym tamte wydarzenia uroczystości patriotyczno – religijne. Głębokim cieniem nad ich przebiegiem położyły się
tragiczne wiadomości, jakie dotarły ze
Smoleńska, gdzie w katastrofie lotniczej zginęła para prezydencka oraz 94 osoby ze świata polityki, kultury, kościoła, wojska, kombatantów, rodzin katyńskich. –Modlitwą ogarnijmy tych, którzy zginęli w katastrofie samolotu. Niech
miłosierny Pan spojrzy na nich i da im życia wieczne – zwrócił się do zebranych ks. Witold Gawlik.
Pod pomnikiem upamiętniającym walki oddziału mjr „Hubala” licznie
zebrali się mieszkańcy gminy i okolicy, kombatanci, leśnicy, młodzież szkolna. Docierali tutaj pieszo,
na rowerach i konno. Z samego rana spod pomnika
na ul. Staszica w Bliżynie
wyruszył rajd pieszy, potem rowerowy. Z wielu zakątków województwa szlakiem gwiaździstym docierali amatorzy jeździectwa.
Punktualnie w południe rozpoczęła się uroczysta Msza św. –Gromadzimy
się w tym miejscu, aby upamiętnić i uczcić tych, którzy przelali krew w obronie Ojczyzny. Bronili prawdy, honoru, wolności i niepodległości Gromadzimy się w tym miejscu w czasie, gdy przeżywamy oktawę Zmartwychwstania Chrystusa. Trwamy w radości i nadziei, że z ziemi przenosimy się do wolności – powiedział na początku
Mszy św. ks. Witold Gawlik.

Następnie ks. Witold powitał obecnych na uroczystościach, w tym m.in.
weterana II wojny światowej Jana Zielińskiego, wójta gminy Mariusza
Walachnię, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzego Ramsa, radnych
Rady Gminy, młodzież szkolną, formacje konne, mieszkańców okolicy.
W homilii ks. W. Gawlik powiedział m.in. –Starajmy się iść przez życie
budując dobro Ojczyzny. Te dobra i wartości, które teraz zbudujemy przekażemy następnym pokoleniom.

8

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

Po Mszy św. odśpiewany został „Mazurek
Dąbrowskiego”, a młodzież Gimnazjum pod
kierunkiem
Romana
Falarowskiego przedstawiła program artystyczny.
Fragmenty
dzienników
oddziału mjr Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”
oraz opis wydarzeń z wiosny 1940 roku prezentowali: Jakub Odelski, Rafał
Ołownia i Dawid Pedrycz.
Potem pod pomnikiem, na których widnieje napis: „Pamięci bohaterskich żołnierzy z Wydzielonego
Oddziału Wojsk Polskich, którzy
pod dowództwem mjr Henryka
Dobrzańskiego – Hubala stoczyli tutaj walkę w dniu 1.IV.1940r
zwycięski bój z okupantem niemieckim i dali przykład walki z
przemocą” wiązankę kwiatów
złożyli: wójt Mariusz Walachnia
oraz radni Jerzy Rams, Jarosław
Bednarz i Ryszard Olejarz.
Młodzież szkolna natomiast zapaliła znicze pamięci pod mogiłą
upamiętniającą śmierć 6 żołnierzy polskich.
Na wniosek wójta minutą ciszy uczczono pamięć poległych tutaj żołnierzy Wojska Polskiego, ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem.
Mszę św. uświetnił występ Chóru „Lutnia” pod kierunkiem Mirosława
Trzebińskiego oraz hejnaliści z Technikum Leśnego w Zagnańsku.
Po Mszy św. wójt Mariusz Walachnia zaprosił zebranych na wspólne
ognisko, które zapłonęło na polanie obok rezerwatu „Świnia Góra”. Była możliwość skosztowania wspaniałej grochówki wojskowej przygotowanej przez
Krystynę Adamczyk i Wacława Pejasa. Sprawną obsługę gastronomiczną zapewniły panie z zespołu „Sobótka”. Można było również upiec kiełbaski.

Ze względu na poranną tragedię
odwołane zostały pokazy kawaleryjskie.
Organizatorem uroczystości byli:
Urząd Gminy w Bliżynie, Parafia
św. Ludwika w Bliżynie, Gminny
Ośrodek Kultury w Bliżynie, Kielecki
Ochotniczy Szwadron Kawalerii im.
13 Pułku Ułanów Wileńskich, Zespół
Szkół – Gimnazjum w Bliżynie, Klub
Turystyki Jeździeckiej przy OM PTTK
w Skarżysku – Kamiennej, Koło
Łowieckie „Przepiórka”, Nadleśnictwo
Suchedniów, PTTK – OM – Skarżysko
– Kamienna.
Jacenty Kita
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„Bliżyn w kartografii”

Następnie zebrani w „Zameczku” uczcili pamięć ofiar katastrofy
lotniczej.
W trakcie zwiedzania wystawy można było porozmawiać na temat
zbiorów z ich autorami.
Pod tym tytułem w dniu 10 kwietnia w bliżyńskim „Zameczku”
miało miejsce inauguracyjne otwarcie wystawy map pochodzących ze
zbiorów Andrzeja Adamczyka z Bliżyna i Jarosława Hakenberg ze
Skarżyska Kamiennej.

Autorom udało się zebrać wiele ciekawych dokumentów kartograficznych dotyczących obecnej gminy Bliżyn. Bogactwo map jest tak
duże, iż nie udało się wszystkich wyeksponować.
Wystawę, na którą przybyło sporo mieszkańców Bliżyna, otworzyła Katarzyna Skarus, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Bliżynie. Powitała autorów zbiorów, wójta Mariusza Walachnię, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzego Ramsa, mieszkańców gminy.- To szczególny, smutny dzień – stwierdziła na wstępie K. Skarus
nawiązując do tragedii polskiego samolotu w Smoleńsku.

Potem autorzy wystawy dzieli się wrażeniami z czasów ich zbierania i analizowania treści, jakie zawierają. – Cieszę, że w przypadku
Bliżyna zachowały się mapy sprzed ponad 200 lat. Być może są jeszcze starsze, ale jak na razie na takie nie natrafiliśmy – stwierdził A.
Adamczyk. Piękną refleksją podzielił się J. Hackenberg: - Czytanie
map to jak czytanie dobrej książki.

- Mnie najbardziej zainteresował fakt, że pisownia Bliżyna była
w różnym okresie tak inna. Na przykład często spotykany jest zapis
Blizin – podzielił się refleksją wójt Mariusz Walachnia.
Jak zapowiadają organizatorzy wystawy i jej autorzy, zostanie ona
jeszcze raz, poszerzona i nieco zmieniona, zaprezentowana jesienią
tego roku.
Wystawa była elementem obchodów 600-lecia Bliżyna.
Jacenty Kita

Wybuchowo w Brześciu!
Już po raz kolejny podczas prac związanych z modernizacją drogi
krajowej nr 42 robotnicy
natrafili na pozostałości
z II wojny światowej. Tym
razem w Brześciu, podczas prac przy oczyszczaniu przepustu drogowego
znaleziono 11 pocisków
moździerzowych kalibru
80 milimetrów, prawdopodobnie produkcji niemieckiej, z okresu II wojny światowej.
Pociski zostały zabrane przez saperów z
kieleckiej jednostki na
Bukówce.
(jaki)
fot. Mateusz
Bolechowski
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Kult ur a

Mapami interesuję się od ćwierćwiecza
Z Andrzejem Adamczykiem rozmawia Jacenty Kita.

- Jacenty Kita: Dzisiejsza wystawa to prezentacji Twojej pasji.
Od jak dawna zajmujesz się kartografią, a raczej mapami związanymi z gminą Bliżyn?
- Andrzej Adamczyk: Od 25 lat. Pierwsze zainteresowania tą tematyką pojawiły się w latach osiemdziesiątych, kiedy aktywnie działałem w harcerstwie, a konkretnie z drużynie „Czarna Jedynka” w
Skarżysku Kamiennej.
- Kartografia to jedyna Twoja pasja?
- Nie. Generalnie interesuje mnie wszystko związane z przeszłością Bliżyna. Można rzec, że zbieram wszelkie „Bliżyniowa”. Poza tym
zajmuje się fotografią, która jest moją pierwszą pasją.
- Która z prezentowanych map jest najstarsza?
- Najstarsza mapa w tych zbiorach to mapa z zachodniej Galicji autora Antoniego Mayera von Heldensfelda z lat 1801 – 1804. Szczególnie
cenny jest również oryginał mapy geodezyjnej Gostkowa a 1898 roku.
Jej walorem jest to, że mapy geodezyjne zachowują się bardzo rzadko,
gdyż są wykonywane w najwyżej kilku egzemplarzach. Prezentowana
tutaj pochodzi ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna. Na uwagę zasługuje również mapa, pisana cała cyrylicą, mapa Guberni
Radomskiej oraz szczegółowa mapa geologiczna Polski Piotra
Filonowa.
- Czy trudno jest zdobyć takie mapy?
- Kopie są dostępne, np. w Archiwum Państwowym w Kielcach i
Radomiu. Można się wymieniać w Internecie, ewentualnie kupić je za
jego pomocą.
- Z zawodu nie jesteś kartografem ani fotografikiem.
- Jestem farmaceutą, pracuję w aptece w Skarżysku Kościelnym.
Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita

Trening asertywności
Tylko nieliczni potrafią być asertywni we wszystkich sytuacjach
życiowych. Niektórzy są asertywni w domu, ale w pracy mają już trudności. Inni czują się świetnie, gdy są w pracy, ale nie potrafią być asertywnymi w relacjach z przyjaciółmi.
W ramach „Studium Dobrego Smaku” w dniu 17 kwietnia w bliżyńskim „Zameczku” zebrała się grupa 14 pań, aby uczestniczyć w
jednodniowej, pięciogodzinnej sesji, która miała im pomóc w nabyciu
podstawowych umiejętności z obszaru zachowań asertywnych.
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- Wspólnie staraliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: co to
jest asertywność? Trening pozwolił nam określić nasze mocne i słabe strony umiejętności komunikacyjnych. Ćwiczyliśmy sposoby
wyrażania siebie. Trening asertywności pomoże nam wprowadzić konkretne zmiany w naszym
codziennym zachowaniu i przełamać nasze nawykowe reakcje interpersonalne – mówi Marzanna
Godlewska z „Zameczku”.
Formuła szkolenia nie wymagała specjalnego przygotowania.
Zajęcia prowadzone były metodą
TROP, czyli uczenia się przez osobiste doświadczenie. Sprowadzają się
one do minimum teorii i maksimum praktyki.

Zajęcia prowadziła Emilia Garłowska – dr nauk biologicznych, antropolog, Marketing Manager z zawodu, trener z powołania. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie antropologii na
Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka XXII Edycja Szkoły Trenerów
TROP.

Wieloletni pracownik w sektorze farmaceutycznym - od
Przedstawiciela Medycznego, poprzez Kierownika ds. Produktu,
obecnie odpowiada za marketing w firmie farmaceutycznej Ozone
Laboratories. Przede wszystkim marketingowiec, ale spełnia się jako
trener wewnętrzny z doświadczeniem w zakresie szkoleń z produktowych i treningów sprzedaży.
Kolejne zajęcia w ramach „Studia Dobrego Smaku” już w maju.
–Tym razem zorganizujemy grillowanie oraz poznamy kuchnię staropolską – zapowiada M. Godlewska.
(jaki)
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W Z a m ec zku
Tego samego dnia o godz. 18-tej w ramach „Zameczkowych
Spotkań Kameralnych” odbył się koncert lubelskiego zespołu Circle of
Bards promującego debiutancką płytę „Tales”.

Teatralne prezentacje

W dniu 21 kwietnia o godz. 10-tej w remizie OSP w Bliżynie rozpoczęły się Gminne Prezentacje Teatralne Zespołów Szkolnych i
Amatorskich.

-

Do udziału zgłosiły się 4 grupy teatralne, które zaprezentowały:
grupa ze Szkoły Podstawowej w Odrowążku - spektakl
„Kopciuszek”,
SP Bliżyn - spektakl „Papieros przed sądem”,
SP Bliżyn - spektakl „Alkohol, narkotyki, papierosy - A FE!”,
GOK, teatr SIMPLE - spektakl „PO BAJCE”.

Prezentacje nie miały charakteru konkursu, po zakończeniu dla
uczestników Organizator przygotował poczęstunek. Każdej grupie oraz opiekunom zespołów wręczono dyplomy oraz jako pamiątkę „Kronikę”. Wszystkie prezentacje zostały zarejestrowane kamerą.
Nagrania zostaną przekazane zespołom.
Marzanna Godlewska

Wystawa i koncert w „Zameczku”
W dniu 24 kwietnia o godz. 17-tej odbyło się otwarcie wystawy
prac Urszuli Jędrzejczyk „Moja przestrzeń”. Obejmowała ona malarstwo, fotografię, batik.
Wystawę otworzyła dyrektor GOK Katarzyna Skarus. Przy symbolicznej lampce wina można było oglądać prace i porozmawiać z artystką.

Muzyka zespołu utrzymana w klimatach skandynawskich przeniosła publiczność w świat
elfów i Podziemia (wiedzą
ci co czytali „Władcę pierścieni”). Muzycy: Mariusz
Migałka - śpiew i gitara
oraz Damian Sochar - bas,
chyba przypadli do gustu
bliżyńskiej publiczności,
gdyż dwukrotnie bisowali.

Jak zwykle proponowaliśmy ciasteczka, wino, kawkę i herbatę
Marzanna Godlewska

Rywalizowali recytatorzy
W dniu 22 kwietnia o godz. 10-tej w GOK-u odbyły się eliminacje
do szczebla wojewódzkiego XX Ogólnopolskiego Małego Konkursu
Recytatorskiego.
Jury w składzie: Katarzyna Skarus, Aleksander Kopański (instruktor ds. teatru w Miejskim
Domu Kultury w Końskich) i
Marzanna Godlewska po wysłuchaniu 7 wykonawców w
kategorii kl. I-III i 8 wykonawców w kategorii kl. IV-VI do
szczebla wojewódzkiego postanowiło nominować: w kat. kl.
I-III Aleksandrę Jakubowska
(SP Sorbin) i Sylwię Jańczyk
(SP Odrowążek) a w kat. kl. IVVI Urszulę Krzemińską (SP
Odrowążek) oraz Magdalenę
Wydrę (SP Sorbin)
Dla wszystkich uczestników przewidziano słodki poczęstunek,
dyplomy za udział i długopisy. Najlepsi otrzymali nagrody.
Nominowane osoby reprezentować będą gminę Bliżyn podczas
konkursu wojewódzkiego w dniu 6 maja w Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach.
Trzymajmy kciuki!!!
(jaki)

ma j 2010

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

11

Rozmai tości

„Zmień swoje życie”
Pod taką nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
– www.gopsblizyn.pl od 2008 roku realizuje projekt systemowy
„Program Operacyjny Kapitał Ludzki” PRIORYTET VII Promocja
integracji społecznej, DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem
Priorytetu VII jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia
osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz
dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia
lub powrotu na rynek pracy. Działania w ramach poddziałania 7.1.1
nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do
zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. Zadania realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej poprzez: 1. stosowanie instrumentów aktywnej integracji
(w sferze aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej), 2. Zatrudnienie dodatkowych pracowników działających w sferze aktywnej integracji i pracy socjalnej. Beneficjentami poddziałania
7.1.1 są gminne jednostki organizacyjne – GOPS działające na rzecz
aktywizacji osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej.

Następnie omówiła cele i instrumenty kontraktu socjalnego. W
ramach kontraktów socjalnych uczestnicy zostaną skierowani na
zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającego w strukturach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz otrzymają wsparcie finansowe. W ramach Klubu Integracji Społecznej otrzymają wsparcie z
zakresu aktywnej integracji (trening kompetencji i umiejętności społecznych), zajęcia z psychologiem, terapeutą ds. rodziny i profilaktyki
uzależnień, zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone od kwietnia do czerwca 2010 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury, zakończone będą wydaniem diagnozy
indywidualnej. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny w góry
połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi). Beneficjenci, którzy ukończą trening kompetencji i umiejętności
społecznych, na podstawie diagnozy indywidualnej zostaną zakwalifikowani do wybranych kursów zawodowych, podnoszących kwalifikacje.
Beata Żak przedstawiła sprawy organizacyjne tj: wyznaczyła
terminy podpisania kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu
Integracji Społecznej. Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem,
życząc sobie wytrwałości, zaangażowania w pracy nad „zmianą siebie
i swojego życia”
Zofia Nowak

Pamiętaliśmy o ofiarach tragedii
pod Smoleńskiem
Na wieść o tragedii pod Smoleńskiem już w godzinach przedpołudniowych w dniu 10 kwietnia na budynkach samorządowych Gminy
Bliżyn pojawiły się flagi narodowe udekorowane żałobnym kirem. W
ten sam sposób wielu mieszkańców gminy uczciło pamięć tragicznie
zmarłych.

W roku 2010 projekt skierowany jest do 12 beneficjentów: 9 kobiet
i 3 mężczyzn, w wieku 15 – 64 lat zameldowanych na terenie gminy
Bliżyn, (11bezrobotnych, 1 nieaktywy zawodowo).
Dnia 20 marca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bliżynie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Beneficjentów
Ostatecznych projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
„Zmień swoje życie”. W spotkaniu uczestniczyła Kierownik Zofia
Nowak, pracownicy socjalni, Wioletta Brzózka, Monika Łukomska,
Danuta Czarnecka, księgowa Zofia Grabka, koordynatorka projektu,
zakwalifikowani uczestnicy projektu. Spotkanie poprowadziła koordynatorka Pani Beata Żak.
Zapoznała uczestników z celami projektu: celem głównym tj.
zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn, celami
szczegółowymi:
1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji
do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności
aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
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Mieszkańcy Gminy Bliżyn jako jedni z pierwszych w województwie świętokrzyskim modlili się w samo południe w intencji ofiar katastrofy podczas polowej mszy świętej przy pomniku pod Rosochami.
Mszę świętą sprawował ksiądz Witold Gawlik – wikariusz Parafii p.w.
Św. Ludwika w Bliżynie. Po mszy świętej pamięć ofiar uczczono minutą ciszy.
Z powodu żałoby narodowej odwołano zaplanowane po mszy: paradę ułańską oraz konne popisy kawaleryjskie.
W sobotę i niedziele nieczynne też było również boisko „Orlik”.
Natomiast niedzielę o godzinę 19.00 w Kościele parafialnym p.w.
Św. Ludwika w Bliżynie odprawiona została Msza Święta za dusze
tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem., którą
koncelebrował proboszcz ks. Stanisław Wlazło. Uczestniczyły w niej
poczty sztandarowe, władze samorządowe, mieszkańcy Bliżyna.
(jaki)
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T ur nie j Poż ar ni c z y

Sukces Mateusza Ziomka
w turnieju wiedzy pożarniczej
Mateusz Ziomek z Sorbina okazał się najlepszy w kategorii uczniów szkół podstawowych podczas eliminacji powiatowych
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje na tym szczeblu przeprowadzone zostały w dniu 9
kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Eliminacje rozpoczęto testem składającym się z trzydziestu pytań ogólnej wiedzy pożarniczej. Do testu przystąpili uczniowie ze
szkół powiatu skarżyskiego, którzy zostali wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne w kwalifikacjach miejsko - gminnych. Eliminacje powiatowe kolejny raz potwierdziły bardzo dobre przygotowanie młodzieży z powiatu skarżyskiego do turnieju. Świadczą o tym wyniki, jakie uzyskiwali laureaci. Należy również podkreślić, że rywalizacja była niezwykle wyrównana. W dwóch kategoriach szkół podstawowych i gimnazjalnych dopiero dodatkowe pytania wyłoniły zwycięzców, na których
czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
oraz firmę „Statoil”.

Atrakcyjne nagrody tj. rowery, odtwarzacze DVD oraz odtwarzacze MP3 laureatom wręczali Starosta Powiatowy Jerzy Żmijewski oraz
Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku bryg. Sylwester Hamera.
Laureaci zostali również wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami. Nie zapomniano przy tym o wyróżnieniu najmłodszej uczestniczki eliminacji Weronice Bednarz. Przed rozdaniem nagród Starosta
Powiatu Skarżyskiego oraz Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku
Kamiennej w ciepłych słowach zwrócili się do wszystkich uczestników turnieju za ich zaangażowanie oraz wiedzę, którą zaprezentowali
oraz gratulując zwycięzcom, którzy będą reprezentowali nasz powiat
na szczeblu wojewódzkim życząc im dalszych sukcesów.

Organizatorzy zadbali również o to, aby młodzież biorąca udział w
eliminacja mogła się nieco odprężyć po pełnym stresu teście. Strażacy
z JRG Skarżysko Kamienna wszystkich chętnych oprowadzili po
strażnicy oraz zaprezentowali sprzęt specjalistyczny, który na co dzień
wykorzystują w akcja ratowniczo-gaśniczych. Uczniowie również mogli skorzystać z poczęstunku, na który składały się pączki oraz gorąca herbata.
(jaki)
Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku Kamiennej

„Kolorowe piosenki”
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w samo południe w dniu
15 maja zaprasza mieszkańców na konkurs wokalny pod nazwą
„Kolorowe piosenki”. Posłuchać można będzie polskich piosenek z lat
50-tych, 60-tych i 70-tych. Prezentować się będą soliści, duety i zespoły wokalne w trzech kategoriach wiekowych: 10-12 lat, 13-15 lat
i 16-19 lat.
(jaki)

Zagrają radni i sołtysi
W wyniku przeprowadzonych eliminacji w poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się:
Szkoły podstawowe
1 miejsce - Mateusz Ziomek (Bliżyn – Sorbin)
2 miejsce - Anita Płusa (Skarżysko Kościelne)
3 miejsce - Weronika Kowalik (Skarżysko Kościelne)
Gimnazja
1 miejsce - Kamil Socha (Skarżysko Kamienna)
2 miejsce - Agata Kaczmarek (Skarżysko Kościelne)
3 miejsce - Damian Markiewicz (Skarżysko Kamienna)
Szkoły Ponadgimnazjalne
1 miejsce - Paulina Chełmińska
2 miejsce - Dominik Kołodziej
3 miejsce - Tomasz Głowacki

W dniu 27 maja, Dniu Samorządowców, na kompleksie „Orlik”
rozegrany zostanie mecz piłkarski, w którym zmierzą się radni z sołtysami. Sędzią głównym będzie wójt Mariusz Walachnia.
Początek o godz. 17.00.
(jk)

Mistrzowie pięknego czytania
Biblioteka Publiczna w Bliżynie zaprasza uczniów szkół podstawowych na III Gminny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. Odbędzie
się on w dniu 8 czerwca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury.
Początek o godzinie 10.00.
Zapisy przyjmowane są do 31 maja osobiście lub telefonicznie, od
poniedziałku do piątku w Bibliotece (godz. 9.00-17.00, tel. 041/25-41181) lub w GOK (godz. 9.00-20.00, tel. 041/25-41-676). Regulamin
konkursu dostępny jest w obu instytucjach kultury.
Organizatorzy serdecznie zapraszają!
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O g łoszenia - Komunik at y

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
W dniu 13 maja br. na terenie gminy Bliżyn przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
ZUŻTYE LODÓWKI, KUCHENKI, PRALKI, TELEWIZORY, KOMPUTERY, DRUKARKI, ŻELAZKA, SUSZARKI, RADIA,
TELEFONY, itp.

Można złożyć dzień wcześniej, tj.12 maja w następujących punktach zbiórki:
Bliżyn – stary parking za Urzędem Gminy w Bliżynie,
Bugaj- przy lesie – przy przepompowni,
Brzeście Dolne – na chodniku przy posesji nr 20, Brzeście Górne – pomiędzy posesjami 61a – 52a (w miejscu gdzie kiedyś stał kosz na śmieci),
Drożdżów- przy tablicy ogłoszeń (na rogu),
Gilów – na przeciwko boiska,
Gostków Dolny – przy tablicy ogłoszeń, Gostków Górny – na przeciwko Sołtysa, Gostków Górny – przy starym sklepie (Gostków 25),
Górki – na terenie starego sklepu – Górki 26,
Kopcie – przed podwórkiem Sołtysa,
Kucębów Górny – za posesją nr 1 – na działce gminnej,
Nowki – przy budynku OSP,
Mroczków – przy budynku OSP, Mroczków Kamionka – przy sklepie, Mroczków Kapturów – na placu przed posesją nr 2,
Nowy Odrowążek – przy budynku OSP,
Odrowążek –na podwórku u Sołtysa,
Płaczków Szosa – na placu przy starym barze (przy zakręcie na Mroczków), Pięty – na wolnym placu przy skrzyżowaniu do stacji PKP (nad zalewem), Pięty – przy
blokach – na przeciwko ośrodka zdrowia, Płaczków Piechotne – na placu budowy boiska, Płaczków Piechotne – za posesją nr 19 w kierunku gajówki,
15. Rędocin – na przeciwko domu Sołtysa,
16. Sorbin – na podwórku u Sołtysa
17. Ubyszów Żabów – boisko wiejskie (za bramką),
18. Wołów – przy budynku OSP,
19. Wojtyniów – ul. Kamienna obok sklepu,
20. Zagórze – przy transformatorze – przy posesji nr 26,
21. Zbrojów – na podwórku u Sołtysa.
Zbiórka nie dotyczy mebli, opon i innych odpadów!
W przypadku przynoszenia do punktów zbiórki innych odpadów niż urządzenia elektryczne i elektroniczne podobne zbiórki nie będą w przyszłości organizowane.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Górki wczoraj i dziś
W 116 gospodarstwach na terenie Górek zamieszkuje 444 mieszkańców. Głównymi procesami kształtującymi liczbę ludności na tym terenie jest przyrost naturalny i migracja ludności. W latach 1988 - 1995 wystąpił szybko malejący przyrost naturalny, który w 1995 roku uzyskał wartość ujemną, tzn. liczba zgonów w ciągu roku przewyższyła liczbę urodzeń.
Dynamicznie zmniejszająca się liczba urodzeń na przestrzeni ostatnich 10 lat, przy prawie stałym poziomie zgonów, wpłynęła na zmniejszenie się liczby ludności. W ostatnich dwóch latach proces ten uległ zahamowaniu, gdyż liczba urodzeń nieznacznie wzrosła, co jest tendencją korzystną.
W sołectwie Górki oraz na terenie gminy Bliżyn dominują głównie podmioty sektora prywatnego, prowadzone przez osoby fizyczne. W sektorze publicznym działało 8 podmiotów
stanowiących własność państwową. Z większych zakładów sektora państwowego należy wymienić:
Zakłady Ceramiki Budowlanej w Sołtykowie
Zakład Farb i Lakierów „Polifarb” Bliżyn
Radomskie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Bliżynie.
Wymienione zakłady ze względu na trudności dostosowawcze do nowych warunków rynkowych związanych głównie ze zbytem produkowanych wyrobów, dekapitalizacją majątku
trwałego, powolnym tempem restrukturyzacji i brakiem nowoczesnych technologii nie sprostały wymogą wolnego rynku. Podejmowane przez te zakłady procesy restrukturyzacji, były
mało efektywne i nie uratowały tych zakładów od upadłości. Również duże zakłady z okolicznych miast jak Skarżysko — Kam, Stąporków, Końskie, Kielce dające od lat pracę między innymi mieszkańcom Górek głównie z powodu kłopotów finansowych, przeprowadziły szybkie restrukturyzacje poprzez zwolnienia grupowe. Spowodowało to powrót byłych pracowników przemysłowych do pracy wyłącznie na roli, co przy dużej ilości małych powierzchniowo gospodarstw i gleb o niskiej bonitacji V i VI klasa, powoduje szybki proces ubożenia ludności.
Na podstawie danych z PUP w Skarżysku - Kamiennym można stwierdzić, że bezrobocie na terenie gminy Bliżyn i jej okolic jest na poziomie około 30 %.
W 2006 roku nastąpił niewielki wzrost prywatnych podmiotów gospodarczych głównie w dziale handlu, napraw i budownictwa.
Brak pracy oraz możliwości rozwojowych dla ludzi młodych jest główną przyczyną migracji ludności z terenu Górek głównie do dużych miast. W zasadzie migrują ludzie młodzi ze
średnim i wyższym wykształceniem głównie w poszukiwaniu pracy.
Natomiast równocześnie odnotowujemy niewielki napływ ludności do gminy głównie z miast. Przeważnie są to osoby starsze — emeryci, którzy w miastach pozostawiają mieszkania
dla swoich dzieci, a sami wykupują domki na wsiach. Pozostawiając tym samym tłok i hałas miejski a wybierając odpoczynek i spokój na łonie natury.
Wzrasta dynamicznie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, na stałym poziomie utrzymuje się liczba ludności w wieku produkcyjnym, natomiast znacznemu zmniejszeniu ulegnie subpopulacja dzieci i młodzieży.
Wystąpi więc szybki proces starzenia się społeczności Górek, co spowoduje bardzo niekorzystne relacje między subpopulacja w wieku poprodukcyjnym, a subpopulacja dzieci i młodzieży. Grozi to dalszym pogłębianiem się niekorzystnej już obecnie struktury wiekowej tutejszej ludności, utrzymującej się głównie ze źródeł rolniczych i emerytur. Może to być hamulcem do zmiany funkcji tych obszarów, gdzie bez wyraźnej ingerencji nie wystąpią korzystne przemiany.
Górki leżą w obrębie północnego obrzeżenia mezozoicznego trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Osłonę mezozoiczną stanowią tu osady triasu i jury. Całość pokryta jest w
większości osadami czwartorzędowymi akumulacji lodowcowej, rzecznej i eolicznej.
Najstarszymi utworami występującymi na tym terenie są osady triasu (iły, iłołupki i piaskowce z wkładkami mułów i wapieni), najmłodszymi są utwory czwartorzędowe (mady, torfy,
żwiry, gliny, piaski rzeczne - holocenu). Piaski przeważają wielkością zajmowanej powierzchni nad glinami. Część złóż piasków i gliny została wyeksploatowana przez pobliską Cegielnię
„Sołtyków” w pozostałych szacuje się, że ich objętość jest od kilku i kilkuset tysięcy m3.
PIASKOWCE są najbardziej rozpowszechnioną skałą na terenie Górek. Budują one prawie wszystkie wyniosłości terenu, są odporniejsze na wietrzenie od pozostałych skał podłoża. Wydobywane były od dawna na potrzeby lokalne, głównie do celów budowlanych - budowa podmurówek. Celowym wydaje się utworzenie tu kamieniołomu na miejscowe potrzeby.
Warunki geologiczno - górnicze eksploatacji są korzystne z uwagi na brak zawodnienia i możliwość eksploatacji piaskowca z płytkiej odkrywki, co wpłynie na obniżenie kosztów.
Zasoby piaskowca w tym złożu szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy m3, co zapewnia eksploatacje w długim okresie czasu.
Bardzo niekorzystnie odznaczają się w morfologii wyrobiska poeksploatacyjne, w szczególności piaskownie gdzie skarpy wyrobisk dochodzą do 7 m wysokości, i należy w najbliższym czasie poddać je zabiegom rekultywacyjnym.
Mniej widoczne w morfologii są położone w lasach, ale również szpecące krajobraz kamieniołomy piaskowców i wapieni o głębokości do 6 m.
W rzeźbie terenu wyróżnia się gęsta stosunkowo sieć dolin i dolinek okresowych.
Budowa geologiczna determinuje warunki gruntowo - wodne korzystne dla obszaru Górek, niekorzystnie ograniczając się jedynie do terenów inwestycyjnych w dolinie rzeki
Kamiennej.
Klimat lokalny i mikroklimat obszaru Górek cechują na ogół korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne. Mało korzystne i niekorzystne warunki klimatyczno-zdrowotne ograniczają
się do doliny rzeki Kamiennej i północnych stoków wzniesień. Dolina Kamiennej to obszar inwersyjny o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, stagnacji chłodnych i wilgotnych
mas powietrza oraz małego napowietrzenia i nasłonecznienia z powodu spadków terenu.
Mieczysław Bąk
(c.d.n)
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Nasi twórcy i gospodarze na targach
W dniach 9 – 11 kwietnia 2010 r. w Kielcach odbyły się II Międzynarodowe
Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które są miejscem
spotkań krajowych i zagranicznych organizatorów turystyki. Tegorocznej
imprezie przyświecała idea szeroko rozumianej komercjalizacji usług turystyki na obszarach wiejskich.

Ewa i Marek Kołodziejowie pokazali produkty pszczelarskie ze swojej pasieki. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających kieleckie targi. Dużą atrakcją okazała się nauka tkania prowadzona przez panią
Leokadię Okłę z Nowego Odrowążka.
Targi były doskonałym miejscem promocji oferty turystyki wiejskiej,
dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Imprezie targowej towarzyszyła międzynarodowa konferencja
„Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji”, na której przedstawione
zostały dobre praktyki w zakresie komercjalizacji usług turystyki wiejskiej.
U. i G Jędrzejczyk

Targi w cieniu tragedii smoleńskiej

Na Targach AGROTRAVEL 2010 swoje produkty zaprezentowało ponad 100 wystawców z Polski a także z Litwy, Estonii, Bułgarii i Białorusi.
Zwiedzający mogli skosztować wielu regionalnych potraw, kupić oryginalne
pamiątki i poznać propozycje wypoczynku na polskiej wsi.

Wśród wystawców Targów nie zabrakło reprezentantów Gminy Bliżyn.
Na stoisku LGD „U źródeł” Henryk Rokita i Jarosław Rodak przedstawili ceramikę z Rędocina, Gabriela i Krzysztof Królowie oraz Urszula i Grzegorz
Jędrzejczykowie ze Stowarzyszenia RDEST zorganizowali pokaz tkania, a

Tegoroczne II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki „AGROTRAVEL” miały ograniczony wymiar ze względu na
tragedię polskiej delegacji, która w dniu 10 kwietnia (drugiego dnia targów)
rozegrała się pod Smoleńskiem.
Niemniej jednak nasza gmina była na nich obecna i widoczna.
Na drugiej wystawie, która odbyła się w Targach Kielce od 9 do 11
kwietnia w 2010 roku zaprezentowały się Lokalne Grupy Działania, w tym
LGD „U Źródeł”, do których należy nasza gmina oraz Lokalne Organizacje
Turystyczne, działające w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki z całej Polski.
Ponad 100 wystawców nie tylko z Polski zaprezentowało swoje produkty
podczas tegorocznej wystawy oraz odbywających się w tym samym czasie

Świętokrzyskich Targów Turystyki „VOYAGER”.
Drugiego dnia targów, 10 kwietnia, konferencyjne prelekcje zamieniły
się warsztaty oraz wizyty studyjne na terenie całego regionu świętokrzyskiego, na których w praktyce można było zastosować zdobytą dzień wcześniej
wiedzę.
Wystawa AGROTRAVEL to promocja dziedzictwa kulturowego wsi oraz
lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych połączona z degustacją, co
w sposób wyjątkowy przyciągnęło zwiedzających. W tym roku do
Targów Kielce przybyło aż 20 tys.
zwiedzających, ciekawych rozwoju polskiej wsi. Podczas targów
odbyły się również konkursy na
najciekawsze stoisko, pakiet turystyki wiejskiej i pamiątkę agroturystyczną.
Niestety ze względu na żałobę
narodową wprowadzoną po katastrofie lotniczej w Smoleński drugiego i trzeciego dnia targów koncerty zostały odwołane. Nie mogły
więc zaprezentować nasze zespoły.
Jacenty Kita
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