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„Tobie Mały Panie”

relacje ze świątecznych spotkań opłatkowych i przedstawień
jasełkowych,
o koncertach kolęd i pastorałek,
relacja z sesji rady gminy,
jesteśmy bezpiecznym powiatem,
trudny rok na rynku pracy,
strażackie podsumowania i zamierzenia na 2011 rok,
wystawy tematyczne w GOK-u i gimnazjum,
koncert Ireneusza Boczka i Justyny Dybek - Boczek,
podsumowanie projektu „Zmień swoje życie”,
aktywne kluby „Seniora”.
Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

Ferie z „Zameczkiem”
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie na okres nadchodzących
ferii zimowych przygotował bardzo atrakcyjny program dla dzieci
i młodzieży pozostających w tym czasie w miejscu zamieszkania.
Będą konne przejażdżki, kulig, warsztaty tematyczne, bal przebierańców, zajęcia plastyczne i taneczne, przedstawienia teatralne i wiele innych atrakcji.		
Szczegółowy program na str. 4

Nowo Narodzonemu zadedykowany został noworoczny koncert
kolęd i pastorałek, który odbył się w Sorbinie 8 stycznia br. w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.
–Wszelka kultura ma swe korzenie w religii i Bogu. Bez Boga nie ma
kultury. Dziękuję wszystkim, którzy zajmują się kulturą w naszej
gminie. Dziękuję wójtowi i radzie gminy za wspieranie tych działań
– mówił ks. Julian Olejarz.			
Czytaj na str. 2-3

Przedstawienia jasełkowe w szkołach

Potrafimy i chcemy pomagać
Kolejny raz okazało się, iż nasze serca są szeroko otwarte na
potrzeby i dramat drugiego człowieka. Serca Bliżynian okazały się
wielkie podczas aukcji ozdób choinkowych, kiedy to łącznie zebrano
1180 zł. Pieniądze te zostały przekazane na leczenie chorego na białaczkę młodego sportowca Jakuba Pastuszki.
Czytaj na str. 10-11

Poezja bożonarodzeniowa w „Zameczku”
i w Sorbinie

We wszystkich szkołach na terenie gminy w okresie bezpośrednio poprzedzającym święta Narodzenia Chrystusa odbyły się tradycyjne przedstawienia jasełkowe. 21 grudnia wystawili je uczniowie
w Odrowążku, dzień później szkoły w Bliżynie, Sorbinie
i Mroczkowie.
Czytaj na str. 17-18
Zdjęcia na str. 20

TPD dzieciom

Doroczny „Konkurs Recytatorski Poezji Bożonarodzeniowej” już
po raz czwarty w połowie grudnia odbył się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bliżynie. Laureatów konkursu mogliśmy również podziwiać podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek „Tobie Mały Panie” w dniu
8 stycznia w kościele w Sorbinie.
Czytaj na str. 2,3 i 9

Ubiegłoroczne Mikołajki dla podopiecznych Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Bliżynie były trochę nietypowe, gdyż dla 62
dzieciaków zorganizowane
zostały wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Z kolei 14
stycznia w strażackiej remizie w Bliżynie zorganizowany
został przez towarzystwo bal
karnawałowy.
Czytaj w tym wydaniu
„Informatora”
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W y dar zenia

„Tobie Mały Panie”
Nowo Narodzonemu zadedykowany został noworoczny koncert
kolęd i pastorałek, który odbył się w Sorbinie 8 stycznia br. w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.
Koncert poprzedziła Msza Święta w intencji zespołów ludowych, pracowników i działaczy kultury koncelebrowana przez ks. proboszcza
Eugeniusza Siedleckiego i ks. Juliana Olejarza. –Wszelka kultura
ma swe korzenie w religii i Bogu. Bez Boga nie ma kultury. Dziękuję
wszystkim, którzy zajmują się kulturą w naszej gminie. Dziękuję wój-

Jeszcze przed jej występem Katarzyna Skarus powitała obecnych
na koncercie: wójta gminy Mariusza Walachnię, przewodniczącego rady gminy Jerzego Ramsa, członka zarządu powiatu Zenona
Nowakowskiego, występujące zespoły, ludzi związanych z kulturą
oraz mieszkańców parafii Srobin.
Koncert doskonale prowadziła Marzanna Godlewska.
Na początek wystąpili gospodarze, czyli zespół „Sorbin”, który
wykonał m.in. kolędy „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy” i w „W
Betlejem Sławnem”.
Wystąpiła również solistka zespołu Dorota Zbroja, która za-

Od prawej: Halina Fidor, Kataryna Skarus i Henryk Żak

Kasia Rodak

towi i radzie gminy za wspieranie
tych działań, dzięki którym żyje
nam się lepiej – mówił ks. Julian.
Obecnych na dorocznym
koncercie powitali organizatorzy: Katarzyna Skarus – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Halina Fidor – kierownik
Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”
oraz dyrektor szkoły Henryk
Żak.
W nastrój tego wyjątkowego
wieczoru wprowadziła zebranych Katarzyna Połeć, która
zaśpiewała pastorałkę odnoszącą
się to tytuły całego koncertu –
„Tobie Mały Panie”.

Świątynia była wypełniona
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Zespół „Sorbin”
śpiewała „Lulajże Jezuniu” oraz
„Mizerna cicha”.
Zespołowi „Sorbin” akompaniowali Dariusz Figarski
na akordeonie oraz Ryszard
Kucewicz na bębnie.
Koncert
uatrakcyjniała
przyjęta przez organizatorów
formuła polegający na tym, iż
występy zespołów przeplatane były śpiewem solistów ze
„Studia Piosenki” działającego
przy GOK-u pod kierunkiem
Sebastiana Siudaka oraz recytacjami wierszy w wykonaniu laureatów IV Gminnego Konkursu
Poezji Bożonarodzeniowej.

sS T YC ZEŃ 2011

Solistka Dorota Zbroja

W y dar zenia
Mogliśmy więc wsłuchać się w przepiękne kolędy, doskonale podtrzymujące atmosferę grudniowych świąt w wykonaniu zespołów
„Sobótka” i „Kuźniczanki” z Odrowążka.
Zespoły wykonały między innymi znane nam wszystkim kolędy i
pastorałki: „Pasterze mili”, „Oj siano”, „Leży Jezus Malusieńki”.

gów, wykonywali także soliści z „Zameczka”.
Licznie zebrani w kościele mieszkańcy mogli się także wsłuchać w

Soliści ze „Studia Piosenki” (od prawej: Kasia Rodak, Dominika Bąk,
Kasia Połeć, Paweł Siudak i Piotr Komar)

Zespół „Sobótka”

przepiękne wiersze o tematyce bożonarodzeniowej, które recytowali:
Michalina Okła z Sorbina, Urszula Krzemińska z Kopci, Julia Ołub
z Bliżyna, Magda Wydra z Sorbina.
Na koniec koncertu wszyscy wokaliści zaśpiewali kolędę „Złota
Jerozolima i biedne Betlejem”.
Na zakończenie ks. Julian Olejarz stwierdził: -Podziwiam wraz
z księdzem proboszczem występujących artystów, w szczególności
moje rówieśniczki. Kolędy w wykonaniu młodzieży to już śpiew na
miarę XXV wieku. Ale kto śpiewa dwa razy chwali Boga.
Zachęcał również do zakładania chórów parafialnych. Natomiast

Zespół „Kuźniczanki”
Będąc przy zespole „Sobótka” nie sposób nie wspomnieć o „ambasadorze” bliżyńskiej kultury, soliście Wacławie Pejasie, który zaśpiewał kolędy „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Dnia jednego o północy” oraz
„Hej w dzień Narodzenia”.
Piosenki solo, ale również przy akompaniamencie swoich kole-

Michalina Okła
ks. proboszcz Eugeniusz Siedlecki dodał: -Jesteśmy wdzięczni Wam
za to, że ten wieczór przeżyliśmy razem w tak wspaniałej atmosferze.
Kończąc Katarzyna Skarus nawiązując do koncertu i jego tytułu oraz pierwszej dekady stycznia odwołała się do słów Adama
Mickiewicza: „Dobrze, kto z Bogiem zaczyna”.
Ostatnim elementem tego wieczoru był poczęstunek, który w miejscowej szkole podstawowej przygotowały panie z zespołu „Sorbin”.
W jej trakcie życzenia noworoczne oraz sukcesu na polu kultury złożył naszym zespołom, solistom, pracownikom kultury i artystom wójt
Mariusz Walachnia.
Jacenty Kita
Wacław Pejas

S T YC ZEŃ 2011

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

3

ak t ualn ości

Gminny Ośrodek Kultury (Zameczek) w Bliżynie

zaprasza dzieci i młodzież na FERIE z ZAMECZKIEM 2011
godz. 11.00
godz. 15.00

godz. 11.00

31.01. (poniedziałek)
– Zajęcia plastyczne „PLASTELINKA”.
– Warsztaty teatralne dla najmłodszych „Zrób to
sam” – lalka, kukiełka, pacynka.
1.02. (wtorek)
- „Spotkajmy się w siodle” - przejażdżki konne przy
współpracy ze stajnią JAGIEŁKA – plac przed
Zameczkiem.

godz. 16.00

2.02. (środa)
- Popołudnie z tańcem „Krok za krokiem”.

godz. 15.00

3.02. (czwartek)
- Warsztaty wyrobu biżuterii z różnych materiałów.

godz. 11.00
godz. 15.00

godz. 16.00
godz. 11.00

godz. 11.00
godz. 15.00

4.02. (piątek)
- Warsztaty teatralne dla najmłodszych „Zrób to
sam” - lalka, kukiełka, pacynka.
- Piątek z Melpomeną – zajęcia teatralne – żywy
plan.
8.02. (wtorek)
- Popołudnie z tańcem „Krok za krokiem”.
9.02. (środa)
- Bajka „Śpiąca królewna” w wykonaniu artystów z
Lublina.
10.02. (czwartek)
- Zajęcia plastyczne „PLASTELINKA”.
- Warsztaty wyrobu biżuterii z różnych materiałów.

godz.16.00

11.02. (piątek)
- Bal Przebierańców – podczas balu wystąpią dzieci
uczęszczające na rytmikę.

godz.17.00

13.02. (niedziela)
- Rozrywkowy program Walentynkowy w wykonaniu młodych artystów z GOK w Bliżynie.

Ponadto w planie: kulig, turniej tenisa stołowego oraz warsztaty graficzne, na których uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać pieczęcie z czasów króla Jagiełły a także wydrukować teksty
metodą jaką stosował Gutenberg – terminy zostaną podane na odrębnych plakatach.
Dzieci będą mogły skorzystać także z zajęć proponowanych
przez Bibliotekę Publiczną w Bliżynie
Wszelkie
informacje
dostępne
będą
na
stronie
www.gokblizyn.pl
Zapraszamy!!!!!!!!

Podziękowanie
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Mirosławą
Kanią pragnie
serdecznie podziękować panom:
Piotrowi Tamborskiemu, Zygmuntowi Supernatowi,
Tomaszowi Siudkowi i Ireneuszowi Adamczykowi za
przekazanie słodyczy „na Mikołaja” dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Mroczkowie.
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To był bal!
Ponad setka dzieci, kilkunasto rodziców i opiekunów, doskonale bawiło się na „Balu Karnawałowym”, który w dniu 14 stycznia dla
swych wychowanków zorganizował bliżyński oddział Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, przede wszystkim jego prezes Grażyna Kij.
Poza wspaniałą zabawą odbył się casting do konkursu „Mam talent”. Na dzieci czekała również wspaniała niespodzianka – okazały
tort.
Wśród karnawałowiczów byli między innymi
wójt Mariusz Walachnia,
radna powiatowa Anna
Leżańska, przewodniczący rady gminy Jerzy
Rams, radni: Halina
Fidor,
Aleksandra
Milanowska, Zdzisław
Gręgiel, dyrektor GOK-u
Katarzyna Skarus i dyrektor SP w Sorbinie
Henryk Żak. Pomocy organizacyjnej udzielili: Anna Gołębiewska, Halina Fidor, Agnieszka
Więckowska, Hanna Jakubowska, Izabela Celińska i Grzegorz
Smardzewski. Do zabawy na instrumentach klawiszowych przygrywał Mariusz Dołowy.
Pełna relacja i więcej zdjęć w następnym wydaniu gazety.
Jacenty Kita

Zakończyły się rozgrywki Szachowego
Grand Prix ’2010

W dniu 16 stycznia rozegrana została ostatnia, dziewiąta kolejka, rozgrywek turnieju Szachowego Grand
Prix ‘2010.
Sklasyfikowano w nim łącznie 23
szachistów. Pierwszych pięć miejsc
zajęli:
1.
Łukasz Łukomski (Bliżyn)
2.
Adam Łukomski (Bliżyn)
3.
Zdzisław Socha (Stąporków)
4.
Artur Mackiewicz (Bliżyn)
5.
Mariusz Cichocki (Skarżysko-Kamienna)
Puchary u dyplomy najlepszym zawodnikom wręczyli wójt
Mariusz Walachnia i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna
Ikarus.
Rozgrywki rundy 2011 rozpoczną się 30 stycznia o godzinie 10.00.
(jaki)
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Rada zakończyła rok
Niemal do ostatniego dnia starego roku pracowała rada gminy.
Poza częścią roboczą obecni na obradach wysłuchali życzeń przedstawicieli rady powiatu. Wypili również symboliczną lampkę szampana
za pomyślność w Nowym 2011 Roku.
Trzecia w obecnej kadencji sesja odbyła się 30 grudnia a otworzył
ją przewodniczący rady Jerzy Rams witający obecnych na obradach,
w tym gości z zewnątrz: Eugeniusza Cichonia, przewodniczącego
Rady Powiatu Skarżyskiego oraz członka zarządu powiatu Zenona
Nowakowskiego.
Najpierw rada sprawnie przeszła część proceduralną, a następnie
wysłuchała sprawozdania wójta gminy Mariusza Walachni z działalności w okresie między sesjami.
Życzenia…
Obecny na sesji przewodniczący powiatowej rady E. Cichoń wyraził najpierw podziw z faktu tak dużej liczby zadań realizowanych w
gminie.

–Ze smutkiem jednak stwierdzam, że wobec skromnego budżetu
powiatu nie ma praktycznie szans na remont drogi w Zagórzu – powiedział.
Mało interpelacji
Intensywność sesji w ostatnim czasie spowodowała widocznie, iż
radni zgłosili tylko kilka wniosków i zapytań, z których wiele dotyczyło władz powiatowych. –Spróbujcie chociaż rozpocząć remont drogi
Brzeście – Zagórze – apelowała Aleksandra Milanowska. Dziękowała
z kolei Ewa Łukomska wspólnie ze Zbigniewem Ślęzakiem za
uwzględnienie remontu drogi w Ubyszowie. –Poprzedni starosta
obiecywał nam to przez cztery lata – dodała radna.
Tadeusz Łyjak poruszył kwestię niewłaściwego parkowania samochodów na ul. VI Wieków Bliżyna, co utrudnia nawet dojazd karetek
pogotowia.
Natomiast wójt Mariusz Walachnia przypomniał przedstawicielom powiatu, że nie zrealizowane zostało dokończenie modernizacji
drogi w Jastrzębi od ul. Zafabrycznej do mostu oraz drogi Mroczków
– Rędocin.

-Widać dynamikę rozwoju gminy – mówił Eugeniusz Cichoń,
przewodniczący rady powiatu

–Słuchając sprawozdania wójta widać dużą dynamikę i mam nadzieję, że tak będzie do końca tej kadencji. Ze swej strony deklaruję harmonijną współpracę obu samorządów. A w związku z Nowym
Rokiem życzę państwu satysfakcji i sukcesów, zgody, pomyślności
i optymizmu.
…i nadzieje
Pewną dozę optymizmu wniósł na salę obrad członek zarządu
powiatu Zenon Nowakowski. Przede wszystkim podtrzymał wolę
obecnego zarządu, aby zrealizować w 2011 roku wcześniej planowane inwestycje wspólne, a mianowicie kontynuację modernizacji drogi
Bliżyn – Sorbin – Odrowążek, przebudowę drogi w Ubyszowie oraz
współfinansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Zenon Nowakowski, członek zarządu powiatu

Radni podczas obrad

Rada uchwaliła
Rada podjęła również ostatnie w minionym roku uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie gminy na 2010 rok, uchwałę zmieniającą uchwałę Nr III/7/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których
niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz ustalenia wysokości diet dla radnych.
Te ostatnie zostały zwiększone po raz pierwszy od 2004 roku.
Mimo to po zwiększeniu będą one wynosić średnio około 50% maksymalnych wysokości dopuszczalnych przez prawo w kategorii gmin
do 20.000 mieszkańców. Po podwyżce przewodniczący rady dostanie
1030 zł miesięcznie, wiceprzewodniczący 820 zł, przewodniczący komisji 720 zł, zastępca przewodniczącego komisji 620 zł a „szeregowy”
radny 520 zł miesięcznie.
Rada przyjęła również oświadczenie sprzeciwiające się wstrzymaniu budowy drogi S-7 od Skarżyska – Kamiennej do granic województwa.
Noworoczna lampka szampana zakończyła obrady.
Jacenty Kita

S T YC ZEŃ 2011

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

5

Na sze Bezpieczeństwo

Jest bezpieczniej, skuteczność policji rośnie
Tak najkrócej można podsumować 2010 rok w statystykach policyjnych. Doroczna narada policji skarżyskiej odbyła się 10 stycznia
w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej.
Spotkanie rozpoczęło się z chwilą przyjęcia meldunku o gotowości do rozpoczęcia narady, który komendant powiatowy Wojciech
Przeździk złożył komendantowi świętokrzyskiej policji Mirosławowi
Schlosserowi. Następnie W. Przeździk powitał gości zaproszonych
na naradę: wspomnianego komendanta wojewódzkiego policji, prokuratora rejonowego Jerzego Kuterę i prezes sądu rejonowego Annę
Wydrzyńską, starostę Michała Jędrysa i wicestarostę Waldemara
Mazura, prezydenta Skarżyska-Kamiennej Romana Wojcieszka,
władze z gmin wchodzących w skład powiatu, w tym wójta Bliżyna
Mariusza Walachnię, komendantów straży pożarnej i straży miej-

skiej, media oraz wszystkich policjantów na niej obecnych, w tym
Rafała Pakułę, kierownika naszego posterunku.
Część roboczą prowadził zastępca komendanta powiatowego
Piotr Kania. – Cieszy fakt, że w ciągu pięciu lat o połowę spadły przestępstwa najbardziej uciążliwe dla mieszkańców – stwierdził.
Później dokonał analizy w 7 kategoriach tych przestępstw. Aż 33%
spośród 735 przestępstw w roku ubiegłym (pięć lat temu było ich aż
1244) stanowią kradzieże mienia (wykrywalność na poziomie 27,6%),
następnie kradzieże z włamaniem (19% całości - wykrywalność
19,2%), uszkodzenia mienia (14% całości - wykrywalność – 31,4%).
Marginalne pod względem ilości (ale nie ciężaru przestępstw) stanowią przestępstwa związane z uszczerbkiem na zdrowiu (1,8% ogółu –
wykrywalność aż 95,5%), rozboje (2,6% - wykrywalność 68,8%), bójki
i pobicia (1,9% - wykrywalność 70,6%) oraz kradzieże aut (1,9% - wykrywalność 58,8%).
Dane powyższe dotyczą wszczętych postępowań. Jeśli zaś chodzi

o przestępstwa stwierdzone to w 2007r. było ich 3695, w 2010r. 1866.
Spadek jest więc znaczący.
P. Kania dodał jednak, że duża część przestępstw „kolejowych”
popełnianych jest poza województwem, przede wszystkim na Śląsku,
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ale wykrywana w Skarżysku i to podnosi statystyki.
Cieszy duża wykrywalność jeśli chodzi o przestępczość narkotykową. Wynosi ona 99,7%. Na podobnym poziomie kształtuje się wykrywalność przestępstw gospodarczych, których w ubiegłym roku
stwierdzono 1030. Policji udało się zabezpieczyć mienie pochodzące z
przestępstw o wartości 671.297 zł (w 2009r. – 177.558 zł). –Generalnie
w 2010 roku było spokojnie. Nie stwierdziliśmy zabójstw ani spektakularnych pościgów czy też akcji policyjnych jak w innych latach – dodał na zakończenie P. Kania.
Komendant powiatowy w swym wystąpieniu skupił się na kwestiach ogólnych i
planach na ten rok.
- Zwiększamy represyjność poprzez
stosowanie mandatów, gdyż pouczenia
się nie sprawdzają.
Rośnie liczba patroli i obchodów.
Szykujemy zmiany w
strukturze komendy
powiatowej przez co
zwiększymy obsadę
w ruchu drogowym
i patrolowym –
stwierdził W. Przeździk. Dziękując za współpracę z samorządem w
szczególności podziękował gminie Bliżyn za przekazywanie pieniędzy
na służby ponadnormatywne. Jako jedyna gmina w powiecie zresztą.
W dyskusji głos zabrał m.in. wójt Bliżyna Mariusz Walachnia
stwierdzając, że służby ponadnormatywne się sprawdzają, w związku
z czym w tym roku gmina przekaże nieco większe środki finansowe na ten cel. Wójt przekazał
również 30 „Koziołków Spoko”
będących integralnym symbolem programu „Bezpieczne
Świętokrzyskie”. Jego nazwa
powstała od często używanego
w gwarze młodzieżowej słowa
„Spoko”, które oznacza spokojnie, w porządku, bezpiecznie.
Koziołki będą przekazywane dzieciom podczas interwencji domowych związanych z
przemocą. Ale oby było ich jak
najmniej.
Naradę podsumował komendant świętokrzyski policji Mirosław Schlosser: - W pięć lat przestępczość spadła o połowę co obrazuje skalę pracy policji i zmian w
podejściu społeczeństwa do kwestii bezpieczeństwa. Obrany przez komendę w Skarżysku-Kamiennej kierunek jest dobry i przynosi efekty.
Jacenty Kita
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„Dzień Górnika”
W dniu 3 grudnia 2010 roku w Przedszkolu w Bliżynie odbyło się
niezwykłe spotkanie.
Zaproszonym gościem był emerytowany górnik, mieszkaniec naszej gminy – Wacław Pejas.
Dzieci już wcześniej
przygotowywały się do
tej wizyty wykonując
czapki górnicze, ucząc
się piosenki tematycznie związanej z Dniem
Górnika,
zdobywały
podstawy wiedzy o ciężkiej pracy pod ziemią.
Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały na przybycie niecodziennego gościa.
Do tej pory żadne z nich nie widziało górnika w stroju galowym.
Toteż największe zainteresowanie wzbudził wygląd pana Wacława,
a szczególnie czapka z pióropuszem. Podczas spotkania opowiadał
o codziennej pracy, objaśniał techniczne rozwiązania pod ziemią.
Mówił także o zwyczajach górniczych i zastosowaniu węgla (dzieci
oglądały czarny „skarb”, poznawały jego właściwości).

Wesołym akcentem wizyty była prezentacja przyśpiewek i innych
śląskich piosenek oraz wspólna zabawa ze śpiewem w kole.
Na koniec miły gość otrzymał podziękowania od wszystkich dzieci i wychowawczyń w postaci słodkiego upominku i pięknej laurki .
Odwiedziny górnika stały się inspiracją do tworzenia prac plastycznych przy użyciu węgla i kredy.
Nauczycielki przedszkola są wdzięczne za przybycie i poświęcony
czas. Dziękujemy.
Dorota Bernas

Realizacja tych wszystkich form aktywizacji odbywać się będzie
w trybie konkursowym w oparciu o opracowane zasady i regulaminy.
Wszystkie zasady oraz regulaminy rozpatrywania wniosków dostępne są w budynku PUP Skarżysko-Kamienna oraz zostały zamieszczone do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.pupskarzysko.pl.
(jaki)

Lepsza współpraca z organizacjami
pozarządowymi?
Tak wynika z zapowiedzi władz powiatowych,
bowiem z inicjatywy starosty skarżyskiego Michała
Jędrysa i członka Zarządu
Powiatu Katarzyny Bilskiej
w dniu 17 grudnia w
Starostwie Powiatowym w
Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych, którego celem było omówienie kierunków
współpracy na 2011 rok. Uczestniczyła w nim przedstawiciel naszego
Urzędu Gminy Marzena Jeżewska – Boczek.
Spotkanie otworzył starosta Michał Jędrys, który na samym początku zaznaczył, że organizacje pozarządowe będą dla Starostwa
Powiatowego ważnym partnerem w działaniach służących wypromowaniu powiatu skarżyskiego. -Chcemy współdziałać z Państwem
i gminami po to, aby wykreować markę, którą jest powiat skarżyski
– mówił starosta.
Z kolei główne kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok przedstawiła członek Zarządu Powiatu Katarzyna
Bilska. Zostały one sprecyzowane w trzech punktach. Po pierwsze –
zdaniem Katarzyny Bilskiej – należy przygotować kalendarz imprez
powiatowych planowanych przez organizacje i poszczególne gminy
w 2011 roku. Dzięki opracowaniu takiego informatora można będzie
uniknąć powielania i nakładania się terminów imprez. Drugi zaproponowany kierunek współdziałania – to wzmocnienie współpracy
pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu skarżyskiego. Temu celowi służyć mają comiesięczne, cykliczne spotkania
z organizacjami, podczas których omawiane będą wszelkie sprawy
związane z działalnością pożytku publicznego, będzie można przedstawić nowe inicjatywy, poszukać wsparcia lub partnera do projektu,
a koordynatorem tych działań będzie Starostwo Powiatowe. Trzeci
zaproponowany kierunek współpracy to poprawa jakości zarządzania
w organizacjach pozarządowych poprzez udział w specjalistycznych
szkoleniach.

Złe wiadomości dla bezrobotnych i pracodawców
O ponad 50 % mniej środków finansowych niż w 2010 roku otrzymają powiatowe urzędy pracy na aktywizację osób bezrobotnych w
2011 roku. Konieczne stało się opracowanie nowych zasad korzystania
przez bezrobotnych i pracodawców ze środków Funduszu Pracy. Nowe
reguły wymusza przyjęta przez Sejm ustawa budżetowa na 2011 rok,
która radykalnie zmniejsza środki Funduszu Pracy na aktywizację
osób bezrobotnych – mówi wójt Mariusz Walachnia, który pod koniec grudnia wziął udział w spotkaniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przygotował
szereg zmian realizacji wniosków dla form, które cieszą się największym zainteresowaniem tj.: wniosków o skierowanie bezrobotnego do
odbycia stażu, wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej, wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jak zapowiedziała Katarzyna Bilska – członek Zarządu Powiatu –
podobne spotkania odbywać się będą w każdy ostatni piątek miesiąca
i służyć będą wzmocnieniu działalności organizacji pozarządowych.
(jaki)
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U S t r a ż aków

Strażackie podsumowania i zamierzenia

Strażacka statystyka

W remizie strażackiej w Mroczkowie w dniu 17 grudnia odbyło się zebranie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Wzięło w nim udział ponad dwadzieścia osób, a dominowała tematyka związana z podsumowaniem pracy jednostek w
minionym roku oraz rozpoczęciem przygotowań do kampanii sprawozdawczo – wyborczej w 2011 roku. Ze względu na czas spotkania
nie mogło zabraknąć tradycyjnego składania sobie życzeń świąteczno
– noworocznych.

Plany na 2011 rok

Pracowity rok
Poza druhami na spotkanie przybyli wójt Mariusz Walachnia
będący zarazem prezesem zarządu gminnego, komendant powiatowy
PSP Sylwester Hamera, radna powiatowa Anna Leżańska. Powitał
ich prowadzący zebranie komendant gminny Zdzisław Kuźdub, który – po przyjęciu porządku obrad – przedstawił pracę jednostek za
ostatni rok.

O zaangażowaniu naszych strażaków najlepiej zaświadcza statystyka,
którą
przedstawił
Sylwester Hamera.
Był to rok pracowity.
W całym powiecie
odnotowano
1250
zdarzeń, prawie 100
więcej niż w 2009
roku. W grupie tej
488 to pożary, 773
miejscowe zagrożenia i 29 alarmów fałszywych.
Na terenie naszej gminy było wszystkich zdarzeń 177 (ok. 15% w
odniesieniu do całego powiatu), w tym: 82 pożary, 94 miejscowe zagrożenia. Jeden alarm był fałszywy. Najwięcej interwencji odnotowała
jednostka w Bliżynie – 120, Sorbinie – 38, Mroczkowie 37 i Nowym
Odrowążku – 22.
Najważniejsze działania w 2011 roku to m.in. zorganizowanie
VII Gminnych Mistrzostw w Tenisie i II w bilardzie, przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych. Odbędą się tradycyjne obchody Dnia Strażaka. Duże święto czeka druhów z Nowego
Odrowążka, którzy noszą się z zamiarem ufundowania sztandaru dla
jednostki.

Większe lub mniejsze prace remontowa są planowane we wszystkich strażnicach, Ala największym wyzwaniem będzie szacowany na
600.000 złotych remont remizy z Bliżynie.
Kampania wyborcza
Rok 2010 był pracowity dla naszych druhów.
Najważniejszym wydarzeniem były niewątpliwie obchody 100. lecia OSP Bliżyn i przygotowane na tę okoliczność wydawnictwo.
Poza tradycyjnymi zebraniami sprawozdawczymi jednostki organizowały zawody sportowe, XIX Turniej Wiedzy Pożarniczej (Mateusz
Ziomek z Sorbina wygrał eliminacje powiatowe). Dużo uwagi poświęcono na prace remontowe w strażnicach w wielu przypadkach korzystając z pomocy gminy, funduszu sołeckiego oraz Programu Integracji
Społecznej.
-Pracowaliśmy w zasadzie w komforcie finansowym. Mieliśmy
z budżetu gminy 255.000 zł i nie było problemów z wyjazdami na
akcje, także powodziową. W zasadzie nie mamy większych potrzeb
sprzętowych i w zakresie wyposażenia – zakończył swe wystąpienie
Z. Kuźdub. I dodał: -Kiedyś strażnice straszyły. Dziś są miejscem, które tętnią życiem, integrują środowisko.
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Pod względem organizacyjnym I półrocze upłynie pod znakiem
wyborów. Kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach
odbędzie się w I kwartale, a następnie odbędzie się zjazd gminny.
Harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach jest następujący:
L.p.

Jednostka

Data

Godzina

1

OSP Bliżyn

05.03.2011

17.00

2

OSP Sorbin

19.02.2011

17.00

3

OSP Mroczków

26.02.2011

17.00

4

OSP Nowy Odrowążek

05.02.2011

17.00

5

OSP Nowki

19.02.2011

15.30

6

OSP Wołów

05.03.2011

15.00
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Jacenty Kita

Kult ur a

Poezja bożonarodzeniowa w „Zameczku”

Zapowiedzi kulturalne

Doroczny „Konkurs Recytatorski Poezji Bożonarodzeniowej”
już po raz czwarty w połowie grudnia odbył się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bliżynie.

Warsztaty decoupage
W dniu 22 stycznia o godzinie 15.00 w ramach kolejnej edycji „Studia Dobrego Smaku” odbędą się warsztaty decoupage,
które poprowadzi instruktor Urszula Jędrzejczyk z bliżyńskiego
GOK-u. Koszt warsztatów 5 zł (w celu zabezpieczenia materiałów
dla wszystkich uczestników prosimy o wcześniejsze zapisy osobiście lub telefonicznie 41/25-41-676).
Wystawa Ikon Justyny Reguły
29 stycznia o godz. 17.00 w bliżyńskim „Zameczku” odbędzie
się otwarcie wystawy ikon Justyny Reguły.
Justyna Reguła urodziła się w 1975 r. w Bliżynie. W 1997 r.
ukończyła Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie ze specjalnością: instruktor rękodzieła. Ponadto ukończyła też w 2003
r. Politechnikę Radomską na kierunku Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych. Artystka zajmuje się pisaniem ikon,
które stały się jej pasją. Brała udział w międzynarodowych wystawach zbiorowych i indywidualnych.
źródło: http://www.osiemplus.pl/galeria/artysci/
Najsłynniejsze arie
5 lutego o godz. 18-tej w cyklu „Zameczkowe Spotkania
Kameralne” odbędzie się koncert „W świecie opery i operetki - najsłynniejsze arie”.

Zmagania kilkunastu młodych recytatorów oceniało jury w
składzie: Katarzyna Skarus – przewodnicząca oraz Marzanna
Godlewska i Elżbieta
Gronek.
W grupie młodszej
I miejsce przyznano
Julii Ołub a wyróżniono Julię Zbroja.
Natomiast w grupie
starszej I miejsce przypadło
Magdalenie
Wydra, II Urszuli
Krzemińskiej a III
Michalinie Okła.
Łącznie
startowało 14 recytatorów
niemal ze wszystkich
szkół z terenu gminy. Bliżyn reprezentowali:
Dominika
Olesińska i Piotr Górowski (opiekun Grażyna Kij) oraz Julia
Ołub i Kamila Lisowska (opiekun Agnieszka Szkurłat). Ze
Szkoły Podstawowej z Odrowążka w konkursie brali udział
Piotr Nowek, Urszula Krzemińska i Angelika Lisowska
(opiekun Teresa Garczyk). Najliczniejszą grupę recytatorów
reprezentowali uczniowie szkoły z Sorbina: Marek Supierz,
Łukasz Supierz i Julia Zbroja (opiekun Halina Fidor) oraz:
Michalina Okła, Magdalena Wydra, Ola Jakubowska i Emilia
Młodawska (opiekun Marzanna Ocias).
Laureaci konkursu wystąpili w dniu 8 stycznia br. podczas
Noworocznego Koncertu Kolęd i Pastorałek „Tobie Mały Panie”
w Sorbinie.
Jacenty Kita

Podczas koncertu wystąpią soliści Naira Ayvazyan – sopran
oraz Tomas Urbaniak - tenor. Na fortepianie towarzyszyła im będzie Grażyna Griner.
Wstęp 5 zł.
Zapraszamy do skorzystania z oferty!

Zagrają o Puchar Wójta
W dniu 29 stycznia br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Bliżynie rozegrany zostanie turniej tenisa stołowego o Puchar
Wójta Gminy Bliżyn.
Zapisy do rozgrywek przyjmowane będą w dniu turnieju od
godz. 8.30 do 9.00.
Zawodnicy rywalizować będą w dwóch kategoriach: 18 – 40
lat i powyżej 40 lat (mężczyźni) oraz panie od 20 lat do nieskończoności. W zawodach uczestniczyć mogą mieszkańcy gminy.
Organizatorzy przewidują nagrody dla pierwszej szóstki zawodników.
Organizatorem rozgrywek jest ULKS Czarni Bliżyn.
(jaki)
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W „ Z a meczku ”

Koncert w kościółku św. Zofii, aukcja
charytatywna w „Zameczku”
Za sprawą pracowników i instruktorów Gminnego Ośrodka
Kultury mieszkańcy Bliżyna mieli możliwość doskonale wczuć się
w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W dniu 19
grudnia w kościółku Świętej Zofii w Bliżynie odbył się koncert kolęd i pastorałek. Po jego zakończeniu w „Zameczku” przeprowadzono
aukcję ozdób choinkowych z przeznaczeniem zebranych pieniędzy na
bardzo szczytny cel. Degustowano potrawy wigilijne przygotowane
przez „Studio Dobrego Smaku”, wspólnie śpiewano kolędy.
Koncert w kościółku
Mroźna pogoda nie odstraszyła. Mieszkańcy Bliżyna zapełnili zabytkowy kościołek św. Zofii aby wziąć udział w koncercie kolęd
i pastorałek „Zawsze wtedy Boże Narodzenie”. Obecny był na nim starosta Michał Jędrys i wójt Mariusz Walachnia.
-Witam Państwa serdecznie, którzy mimo mroźnej pogody
przybyliście na nasz koncert. Zapraszamy do chwili refleksji w tym
zapracowanym czasie – stwierdziła przed koncertem prowadząca

Soliści ze „Studia Muzycznego”

Pawła Siudaka, Karoliny Dąbrowskiej i Katarzyny Połeć.
W szczególnej pamięci publiczności zapadły słowa jednej z pastorałek: „Weź do ręki biały opłatek, choćbyś go nie miał z kim dzielić”.
Koncert zorganizowany dzięki uprzejmości księdza proboszcza
Stanisława Wlazło.
Aukcja charytatywna

Koncert prowadziła Marzanna Godlewska

Marzanna Godlewska.

Karolina Dąbrowska

Koncert, którego scenariusz
przygotowała
Katarzyna Skarus, a od
strony muzycznej opracował
Sebastian Siudak rozpoczęła Karolina Dąbrowska.
Następnie na scenie
kolejno swój niewątpliwy
talent prezentowali soliści
ze „Studia Muzycznego”
działającego przy GOK-u
pod kierunkiem S. Siudaka.
Mogliśmy więc posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek
w
wykonaniu
Urszuli
Krzemińskiej, Katarzyny
Rodak, Karoliny Żarskiej,
Kacpra
Gołębiewskiego,
Dominiki Krzepkowskiej,
Magdaleny Wydra, Piotra
Komara, Dominiki Bąk,
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Dalsza część tego
uroczego wieczoru odbyła się w „Zameczku”,
gdzie czekała wcześniej
przygotowana
piękna
choinka, pełna ozdób
choinkowych przygotowanych na konkurs przez
uczniów naszych szkół.
-Witam wszystkich
w ten wyjątkowy wieczór, kiedy jesteśmy lepsi,
uśmiechnięci. W tej gonitwie na zapominajmy
o dobroci, gorącym sercu
i drugim człowieku – powiedziała witając obecChoinka pełna ozdób
nych dyrektor ośrodka
Katarzyna Skarus, która wspólnie z Marzanną Godlewską poprowadziły licytację ozdób choinkowych.
Mieszkańcy nie zawiedli i licznie przybyli na aukcję. Autorami ozdób choinkowych byli uczniowie
wszystkich szkół z terenu
naszej gminy, łącznie nadesłało ich 50 autorów!
Nadszedł więc moment
na ogłoszenie wyników
konkursu. Spośród nadesłanych prac jury postanowiło nagrodzić piętnaście
a nagrody dla laureatów
wręczali wójt Mariusz
Walachnia oraz dyrektor GOK-u Katarzyna
Skarus. Nagrodzeni zo- Katarzyna Skarus i Marzanna Godlewska
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Wśród licytujących byli: Mariusz Walachnia, Tomasz Pela, Anna
Leżańska, Gabriela i Krzysztof Królowie, Andrzej Milanowski,
Aleksandra Milanowska, Grażyna Kij, Ryszard Kucewicz, Łukasz
Siudak, Halina Fidor, Kuba Paszkiel, Ewa Duda, Kacper Gołębiewski,
Grażyna Piętak, Leszek Kardyś, Natalia Ślusarczyk, Adam Szmidt,
Danuta Kozłowska, Zofia Szmidt, Sebastian Nowek. Na zakończenie, pustą już choinkę, wylicytowała Marzanna Godlewska.

Uczestnicy aukcji

stali: Mateusz Bernat, Sandra Mościńska, Marysia Lisowska,
Ula Krzemińska, Maksymilian Krzepkowski i Anna Bielik (SP
Odrowążek), Magdalena Wydra, Michalina Okła, Hubert Bernat i
Hubert Zygmunt (SP Sorbin), Izabela Smulczyńska i Piotr Kołodziej
(Szkoła Podstawowa w Bliżynie), Natalia Ślusarczyk i Magdalena
Smulczyńska
(Gimnazjum
w Bliżynie) oraz Sebastian
Nowek (SP Mroczków).
To właśnie prace ich autorstwa była przedmiotem licytacji.
Po wręczeniu nagród rozpoczęła się, chwilami bardzo
emocjonująca aukcja. Choinka
stopniowo pustoszała, pieniędzy w puszcze przybywało.
Choć cena wywoławcza
za każdą ozdobę wynosiła
zaledwie symboliczną złotówkę, to jednak ostateczne ceny
były wielokrotnie wyższe.
Największą kwotę wylicytował
Tomasz Pela, który za jedną z
Wylicytowane ozdoby
ozdób zapłacił 250,00 złotych.

Tomasz Pela zalicytował za 250 zł

W licytacji wziął udział
wójt Mariusz Walachnia

Wylicytowane ozdoby

W dalszej części Katarzyna Skarus paniom uczestniczącym
w zajęciach „Studia Dobrego Smaku” wręczyła drobne upominki świąteczne. Otrzymały je: Anna Gołębiewska i jej syn Kacper, Krystyna
Ołownia, Hanna Dziewięcka, Grażyna Piętak, Wiesława Długosz,
Justyna Paszkiel wraz Kubą i Marysią, Bożena Jaszczyk i Zofia
Szmidt.

Za możliwość uczestnictwa w Studiu dziękuje Bożena Jaszczyk

Niewiele mniej do puszki wrzucił wójt Mariusz Walachnia.
Serca Bliżynian okazały się wielkie. Podczas aukcji zebrano 1180
zł. Pieniądze te zostały przekazane na leczenie chorego na białaczkę
młodego sportowca Jakuba Pastuszki.

Na zakończenie rozpoczęło się wspólne kolędowanie oraz degustacja potraw wigilijnych przygotowanych przez uczestniczki „Studia
Dobrego Smaku”.
Jacenty Kita
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Debiutancka wystawa prac
Jakuba Jankiewicza

Przez całe popołudnie 19 grudnia intensywnie pracowały
w „Zameczku” szykując zastawę na świąteczny stół. Efekty ich pracy
mogli ocenić ci wszyscy, którzy przybyli na aukcję charytatywną, gdyż
po jej zakończeniu odbyła się degustacja właśnie przygotowanych specjałów świątecznych.
- Były wyśmienite – podkreślali uczestnicy degustacji.
(jaki)
W niedzielę 12 grudnia w bliżyńskim „Zameczku” tuż przed koncertem Ireneusza Boczka i Justyny Dybek - Boczek odbyło się otwarcie wystawy grafik i zdjęć Jakuba Jankiewicza.
-To pierwsza wystawa młodego artysty, którego talent poznaliśmy podczas odbywanego u nas stażu – stwierdziła dyrektor placówki
Katarzyna Skarus podczas jej otwarcia.

„Bądźcie bez litości”

10 grudnia ubr. Zespole Szkół w Bliżynie uroczyście otwarta została wystawa zatytułowana „Bądźcie bez litości” przygotowana przez
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział
w Lublinie, Delegatura w Radomiu.

Autor prezentowanych zdjęć i grafik był oszczędny w słowach
ograniczając się do stwierdzania, że fotografuje wszystko, co na to zasługuje.
(jaki)

Przy wigilijnym stole

Grudzień, miesiąc narodzin Pana, to czas, w którym wszystko
obraca się wokół nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Nic zatem dziwnego, że panie zaangażowane w zajęcia w ramach „Studia Dobrego Smaku” tym razem zaangażowały się w przygotowanie potraw wigilijnych.
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Tematem wystawy była polityka okupacyjna władz niemieckich
wobec ludności polskiej w dystrykcie radomskim w latach II wojny
światowej i zorganizowana została z inspiracji nauczyciela historii
Romana Falarowskiego.
W otwarciu wystawy
wzięli udział: Jerzy Rams –
przewodniczący rady gminy,
Aleksandra Milanowskaradna rady gminy oraz
sekretarz gminy Barbara
Stachera, a także nauczyciele i uczniowie Gimnazjum
w Bliżynie oraz - niestety nieliczni mieszkańcy Bliżyna.
Otwarcie wystawy poprzedzone było projekcją multimedialną
a słowo wstępne wygłosił dr Sebastian Piątkowski z IPN-u.
Wystawę można było także obejrzeć w niedzielę 12 grudnia 2010 r.
oraz 16 grudnia, przed zebraniem z rodzicami.
(jaki)
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Chopin w bliżyńskim „Zameczku”

W niedzielę 12
grudnia o godzinie 18
w bliżyńskim ośrodku kultury odbyła
się kolejna impreza z
cyklu
„Zameczkowe
Spotkania Kameralne”.
Tym razem w imprezie pod hasłem
„Chopin w Zameczku”
wystąpili wywodzący
się z Sorbina pianista
Ireneusz Boczek wraz
małżonką
Justyną
Dybek – Boczek,
skrzypaczką.
Bliżyńska publiczność nie zawiodła, konieczne było pilne dostawianie krzeseł przez
organizatorów.
Mury „Zameczku”
rozbrzmiewały przede
wszystkim
muzyką
Fryderyka
Chopina
(walce, mazurki, polonezy). Jednak w drugiej części mogliśmy się
kontemplować arcydziełami muzyki klasycznej.
Wysłuchać można było
między innymi utworów takich twórców, jak:
D. Scarlatti, A. Vivaldi,
J.S. Bach, W.A. Mozart,
C. Gardel i J. Brahms.

***
Justyna Dybek – Boczek jest skrzypaczką, absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje z takimi orkiestrami jak Filharmonia Krakowska, Capella
Cracoviensis,
European
Philharmonic
Orchestra,
Międzynarodowa Orkiestra Barokowa, Sinfonia Artis. Na
stałe jest skrzypaczką Orkiestry Akademii Beethovenowskiej,
działającej pod patronatem Elżbiety Pendereckiej. Wraz
z orkiestrą brała udział w licznych festiwalach w kraju
i za granicą.
Pianista Ireneusz Boczek ukończył z wynikiem celującym
Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest laureatem konkursów
krajowych i międzynarodowych. Z bardziej istotnych osiągnięć
należy wymienić I miejsce w Konkursie Młodych Pianistów
„Nad Kamienną”, V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
na Stypendia Artystyczne Towarzystwa imienia Chopina
w Warszawie oraz I miejsce w XXXIII Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym Palma d’Oro w Finale Ligule (Włochy
2006). Występował między innymi w Niemczech, Włoszech, na
Węgrzech, Ukrainie i w Japonii.
Jacenty Kita

Eliminacje rejonowe kolędników
W dniu 15 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w
Skarżysku - Kamiennej odbyły się eliminacje rejonowe XVIII
Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek.
Uczestniczyły w nim zespół „Sobótka” z Sobótki oraz
„Kuźniczanki” z Nowego Odrowążka oraz troje solistów z naszej gminy.
Eliminacje obejmowały rejon powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego,
sandomierskiego. Podczas eliminacji każdy uczestnik wykonywał 2 utwory - jedną kolędę i jedną pastorałkę. Uczestnikami
konkursu mogli być osoby dorosłe i młodzież powyżej 16 lat:
soliści, zespoły wokalno - muzyczne, wokalne, ludowe, zespoły
śpiewacze i chóry.
Z pośród 32. zespołów i solistów do finału z naszej gminy
zakwalifikowali się Katarzyna Połeć i Wacław Pejas.
Finał konkursu odbędzie się 30 stycznia 2011 o godz. 14:00
we Włoszczowie.
(jaki)
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„Zmień swoje życie”
Podsumowanie projektu
W dniu 8 grudnia 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury
„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt
pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowany w 2010 roku przez Gminę
Bliżyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach
„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Na spotkaniu obecni byli: Mariusz Walachnia - Wójt Gminy
Bliżyn, Przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie Jerzy Rams oraz
radni Rady Gminy: Ewa Łukomska, Aleksandra Milanowska, Halina
Fidor, Wiesław Gregiel, Kazimierz Boruń, kierowniczka Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie Zofia Nowak, pracownicy socjalni: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Beata Żak, która w
ramach dodatkowych obowiązków prowadzi koordynację projektu
oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.

Zadania te realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez:
1. Stosowanie instrumentów aktywnej integracji (w sferze aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej).
2. Kontynuacja zatrudnienia 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:
1. Bezrobotnych,
2. Nieaktywnych zawodowo.
3. Zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są
w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
4. Osób traktowanych jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tzn. osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym (członkowie rodziny uczestnika projektu).
Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – osoby
otrzymują zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne. Okres
korzystania ze świadczeń nie jest określony. Może to być osoba trwale
korzystająca ze świadczenia, jak i ta korzystająca na okoliczność projektu.

Potrzeba realizacji projektu – dlaczego taki projekt?
Kierowniczka GOPS Zofia Nowak przedstawiła cel i potrzebę realizacji projektu, natomiast koordynatorka projektu Beata Żak opowiedziała zainteresowanym, na czym polegała aktywna integracja
osób uczestniczących w projekcie.
Na zakończenie spotkania wójt gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom Ostatecznym dyplomy pozytywnego ukończenia
reintegracji społeczno – zawodowej.
Poniżej przedstawiamy cele i zadania realizowanego w roku 2010
projektu PO KL „Zmień swoje życie”.
O projekcie
-

Nazwa projektu: „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”
Realizator: GMINA BLIŻYN/GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE www.gopsblizyn.pl
- „PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET VII
- Promocja integracji społecznej, DZIAŁANIE 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, PODDZIAŁANIE 7.1.1 „Rozwój i
upowszechnianie 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 Beneficjentów Ostatecznych do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.
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W gminie Bliżyn zameldowanych jest 8663 osób, (w tym 51%
kobiet, 49% mężczyzn) - dane z 31 grudnia 2009 roku. Największe
obszary problemowe w gminie Bliżyn to: bezrobocie i ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia, problemy opiekuńczo-wychowawcze,
inercja społeczna. Zauważa się niski poziom wykształcenia, niskie
umiejętności społeczne w tym interpersonalne niezbędne do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, brak wiary w swoje możliwości, brak motywacji do poszukiwania pracy. Problemy te dotyczą w
większości kobiet, w związku z tym w grupie beneficjentów większość
stanowiły kobiety. Wyżej wymienione problemy wskazują na konieczność objęcia kobiet i mężczyzn kompleksowym wsparciem z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (zawodowej, edukacyjnej,
społecznej), narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu
Integracji Społecznej.
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Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Emeryt”
14 grudnia 2010 roku w remizie OSP w Bliżynie Zarząd Klubu
Seniora Emeryt zorganizował spotkanie opłatkowe dla uczestników
Klubu. Na spotkaniu obecni byli: Mariusz Walachnia - Wójt Gminy
Bliżyn, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams, radna powiatowa
Anna Leżańska, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie: kierowniczka Zofia Nowak, pracownicy socjalni: Monika
Łukomska, Danuta Czarnecka, Wioletta Brzózka, ksiądz parafii
Bliżyn Arkadiusz Czupryński.

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie
i podniesienie kompetencji społecznych dla 9 kobiet i 3 mężczyzn poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn.
Do kogo skierowaliśmy projekt?
Projekt był skierowany do 12 uczestników w wieku 15-64 lata zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których
sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby zagrożone bezrobociem.
Na czym polegała aktywna integracja?
Uczestnicy projektu z
którymi zostały zawarte
kontrakty socjalne mogli
w zależności od potrzeby
skorzystać z różnorodnych
form wsparcia. Przed skierowaniem na zajęcia pracownicy socjalni przeprowadzili diagnozę potrzeb
uczestników projektu, zostały podpisane kontrakty
socjalne. Uczestnicy projektu zostali skierowani do
Klubu Integracji Społecznej
na spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem,
terapeutą. Po zakończeniu
zajęć w KIS uczestnicy projektu wyjechali na 3 – dniowy wyjazd warsztatowy do Zakopanegozajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Osoby objęte kontraktami uczestniczyły w kursach zawodowych:
- kucharz – kelner z minimum sanitarnym,
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym,
- kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci,
- księgowość, rachunkowość,
- magazynier,
- operator koparko ładowarki,
- prawo jazdy kategorii B,
- prawo jazdy kategorii C.
Zapraszamy na stronę www.gopsblizyn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie zaprasza osoby
korzystające z pomocy ośrodka do udziału w projekcie „Zmień swoje
życie”. Trwa rekrutacja na rok 2011 od 2 stycznia do 15 marca 2011
roku.
Bliższe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w
GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, tel. 41/25-41-326
Zofia Nowak

Wszystkich obecnych powitała przewodnicząca klubu Halina
Relidzyńska i zastępca przewodniczącej Wacław Pejas.
Po wspólnej modlitwie przy pięknie ubranej choince i kolędach
wszyscy podzielili się opłatkiem. Degustowano potrawy wigilijne,
które przygotowali Seniorzy.

Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie szczególnie cieszy, iż usługa przez nich zapoczątkowana w ramach Programu
Integracji Społecznej nadal jest kontynuowana. Działalność Klubu pozytywnie jest odbierana przez władze samorządowe i środowisko, najlepszym przykładem jest zawiązanie dwu Filii Klubu Seniora Emeryt
w Mroczkowie i Odrowążku. W sołectwie Mroczków już zawiązał się
Zarząd Klubu i zebrano pierwsze składki członkowskie na działalność.

Klubowicze z Bliżyna nadal, mimo zakończenia programu we
wrześniu 2010 roku, czynnie organizują spotkania oraz promują swoją
działalność w nowo utworzonych punktach Mroczkowa i Odrowążka.
Zofia Nowak
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Aktywni seniorzy

Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to czas jednoczenia się ludzi, integracyjnych spotkań, wspólnego kolędowania, składania sobie życzeń. To dni szczególne dla osób starszych, niekiedy
samotnych i chorych.

Dlatego szczególnie cenne były inicjatywy filii klubów seniora
„Emeryt” w Mroczkowie i Odrowążku, które w dniu 20 grudnia zorganizowały spotkania opłatkowo – noworoczne dla swych członków,
ale nie tylko, gdyż mogli w nich uczestniczyć wszyscy chętni.
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Spotkania swą obecnością zaszczycili wójt Mariusz Walachnia
oraz pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na co dzień
opiekujące się klubami: kierowniczka Zofia Nowak oraz pracownicy
socjalni: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Wioletta Brzózka.

W Mroczkowie obecnych na spotkaniu powitał Wacław Pejas,
wiceprezes gminnego oddziału klubu. Modlitwę o Narodzeniu Pana
odmówił ks. proboszcz Antoni Kochanowski, życzenia wszystkim
uczestnikom spotkania złożyli wójt Mariusz Walachnia i kierownik
GOPS Zofia Nowak.
W tym samym dniu,
nieco później, identyczne spotkanie odbyło się
w Odrowążku. –Bardzo
się cieszę, że taki klub u
was powstał. To zasługa
pracowników socjalnych
gminy. Życzę wszystkim,
abyśmy tych świąt nie
przespali z zamkniętymi
oczami – powiedziała do
zebranych sołtys Jolanta
Gębska.
Z kolei wójt Mariusz
Walachnia wyraził zadowolenie, iż takich klubów
w gminie jest już trzy. Podkreślił również fakt, że odgrywają one
wspaniałą rolę w integracji środowiska.
Z obecnymi na wigilijnej wieczerzy spotkał się również proboszcz
ks. Wincenty Chodowicz.
Jacenty Kita
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Przedstawienia jasełkowe w szkołach

We wszystkich szkołach na terenie gminy w okresie bezpośrednio poprzedzającym święta Narodzenia Chrystusa odbyły się tradycyjne przedstawienia jasełkowe. 21 grudnia wystawili je uczniowie w
Odrowążku, dzień później szkoły w Bliżynie, Sorbinie i Mroczkowie.
Udało się nam być w Bliżynie i Sorbinie.

W Bliżynie program jasełkowy zatytułowany „Maleńka miłość w
żłobie śpi” najpierw obejrzeli uczniowie szkoły podstawowej, później
gimnazjum.
Obecnych witał dyrektor szkoły Józef Nowak. Wśród gości znaleźli się wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy
Rams, nauczyciele szkoły, rodzice. J. Nowak mówił: -Idą najpiękniejsze polskie święta. Niech to dla wszystkich będzie czas refleksji,
zadumy, radości życia. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi w nadchodzącym
Nowym 2011 Roku.
Po pięknym przedstawieniu jasełkowym dzieci złożyły wszystkim
piękne życzenia nawiązując do słów Jana Pawła II o odnowie „tej ziemi”.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Dzieciątka, przy
kolędzie „Jest taki dzień”, obecni na spotkaniu połamali się opłatkiem.
Program z uczniami przygotowali: Halina Kopeć, Marzena
Krakowiak, Agnieszka Szkurłat, Łukasz Pietrzyk (oprawa muzyczna) oraz księża Arkadiusz Czupryński i Marcin Dziemba.

Liczna obecność młodzieży, nauczycieli i rodziców było okazją do
wręczenia Julii Ołub dyplomu za zajęcie I miejsca w IV Gminnym
Konkursie Poezji Bożonarodzeniowej. Dokonał tego wójt Mariusz
Walachnia i dyrektor Józef Nowak. Dyplom otrzymała także uczennica gimnazjum Magda Pydyn za sukces w konkursie „Dary Lasu”.

dok. na str. 18
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Strażacki opłatek

Z kolei ks. Marcin Dziemba przekazał listy gratulacyjne od
gminnego oddziału „Caritas” za udział w kweście podczas Święta
Zmarłych. Listy otrzymali: Marta Kij, Tomasz Kij, Jakub Odelski
i Dawid Pydyn (gimnazjum) oraz Tomasz Kollassa, Michał Pióro,
Łucja Rożek i Damian Rymarczyk (szkoła podstawowa).

Bliżyńscy strażacy - ochotnicy 18 grudnia zebrali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.
Uroczystą zbiórkę bliżyńskich druhów poprowadził kapelan jednostki ks. Stanisław Wlazło, który odmówił modlitwę i pobłogosławił
świąteczny opłatek.

Poza bardzo liczną grupą strażaków na spotkanie opłatkowe przybyli również wójt Bliżyna Mariusz Walachnia będący zarazem prezesem Zarządu Gminnego OSP oraz Zdzisław Kużdub - Komendant
Gminny OSP w Bliżynie oraz Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach.

W tym samym dniu odbył się występ jasełkowy w Szkole
Podstawowej w Sorbinie. Uczestniczyli w nim rodzice uczniów, grono
pedagogiczne, ks. Eugeniusz Siedlecki, wójt Mariusz Walachnia oraz
przewodniczący rady gminy Jerzy Rams. Powitał ich dyrektor szkoły
Henryk Żak. Program z młodzieżą przygotowała Marzanna Ocias.
Jacenty Kita

Obecni byli także zacni goście: posłanka Marzena Okła Drewnowicz, starosta skarżyski Michał Jędrys, radna powiatowa
Anna Leżańska oraz radni naszej gminy: Aleksandra Milanowska,
Zbigniew Ślęzak oraz Krzysztof Krzepkowski.
Po wspólnej modlitwie wszyscy podzielili się opłatkiem a następnie zasiedli do wigilijnego stołu.
(jaki)
zdjęcia A. Adamczyk
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Wyjazdowe Mikołajki z TPD
Ubiegłoroczne Mikołajki dla podopiecznych Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Bliżynie były trochę nietypowe, gdyż dla 62 dzieciaków zorganizowane zostały wyjazd poza miejsce zamieszkania.

Ale oczywiście największe wrażenie wywarł na nich Mikołaj w
swojej Sali Tronowej, gdzie powitał dzieci, wysłuchał pięknych wierszy w ich wykonaniu i wręczył każdemu upominek. Na koniec wizyty
zdobyliśmy się na wspólne zdjęcia.
Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Na dzieci czekały jeszcze zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, dmuchane smoki i pałace, gdzie mogły
naładować swoją energię i wspaniale się bawić w pięknej świątecznej
scenografii.
Już pod koniec listopada 21 z nich wyjechało do kina „Wolność”
w Skarżysku – Kamiennej na spektakl zatytułowany „Królewna
Śnieżka i krasnoludki” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego
z Krakowa. Po spektaklu dzieciaki otrzymały słodkie mikołajkowe
paczki. Opiekunkami wyjazdu i tej grupy byli Grażyna Kij, Grzegorz
Smardzewski i Hanna Jakubowska.

Czas leciał bardzo szybko i aż żal było odjeżdżać z tej pięknej,
bajkowej krainy. Na osłodę smutku powrotu prezes oddziału TPD w
Bliżynie Grażyna Kij częstowała wszystkich uczestników czekoladowymi mikołajkami.
Wszystkie dzieci, choć trochę zmęczone, po dwunastogodzinnej
wycieczce, wracały w ramiona swych rodziców bardzo zadowolone
całą gamą wrażeń. Przekonały się w praktyce, że wcale nie trzeba jechać do Laponii, aby odwiedzić dom Świętego Mikołaja. Urody wyjazdowi dodała Matka Natura, gdyż dzień choć mroźny był słoneczny
i śnieg się pięknie szklił w jego promieniach.

Dwukrotnie większa liczba dzieci (41 osób) 4 grudnia pod opieką tych samych osób wybrała się do Krainy Świętego Mikołaja w
Kołacinku. Droga była dość daleka, widoki za oknami autokaru niesamowite. Piękne, w białych czapach, błyszczące w słońcu drzewa
wprowadzały w nastrój spotkania z Mikołajem.
W cudownej bramie krainy dzieciaki powitały Śnieżynki i poprowadziły „bajkowymi ścieżkami”. Spacerując po nich, dzieci zobaczyły wiele bajkowych postaci znanych im dotychczas z książek,
filmów i bajek. Miały niepowtarzalną okazję zobaczyć karetę i pałac
Królowej Śniegu, przywitać się z Dziadkiem Mrozem w futrzanej czapie, walonkach na nogach, przepasanego sznurem i podpierającego
się kosturem. Dowiedzieli się przy okazji, że to rosyjski daleki krewny Świetego Mikołaja. Napotkali królewnę Śnieżkę i krasnoludki, a
nawet Jasia i Małgosię oraz całkiem niegroźną jak się okazało Babę
Jagę. Oglądały szopkę bożonarodzeniową, stajnie reniferów, mogły
zakupić pamiątki w sklepie Świętego Mikołaja.

Za naszym pośrednictwem Grażyna Kij pragnie podziękować
Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie za przekazanie na tą wycieczkę kwoty 1000 zł oraz za całą współpracę w 2010
roku. Dziękuje również rodzicom, którzy towarzyszyli nam w tej wyprawie.
Na podstawie relacji Grażyny Kij opracował Jacenty Kita
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