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Bliżyn - Gminą Roku 2010

* będzie „Orlik” w Mroczkowie,
* „Dżem” zagra w Bliżynie,
* relacja z sesji rady gminy,
* kolejne warsztaty w „Zameczku”,
* sukces zespołu „Sobótka”,
* harmonogram wywozu szkła, makulatury i plastiku,
* aktywne przedszkole –
		
oraz pozostałe aktualne informacje z życia gminy.

„Laur Świętokrzyski” dla Gminy Bliżyn!
Gmina Bliżyn zwyciężyła w kategorii
gmin wiejskich w konkursie organizowanym od 2006 roku przez wojewodę świętokrzyskiego. Podczas uroczystej gali,
która 1 kwietnia odbyła się w Centrum
Kongresowym „Exbudu”, z rąk wojewody Bożentyny Pałka-Koruby statuetkę otrzymał wójt gminy Mariusz
Walachnia. Ponadto w gali udział wzięli radna powiatowa Anna Leżańska
i przewodniczący rady gminy Jerzy
Rams.
Czytaj na str. 2

Renifery w Bliżynie
Ślady pobytu człowieka sprzed 10 tys. lat!
Niewiele osób wie, iż świadectwa pobytu gromad ludzkich
z epoki kamienia ujawnione zostały w okolicach Bliżyna, w zlewni
rzek: Kamiennej, Kuźniczki oraz Kobylanki. Wskazują na to wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w ostatnich dniach
(29 marca – 1 kwietnia 2011 r.) na terenie Gminy Bliżyn przez
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj na str. 14

„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 18 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Bliżynie odbył się
XX już finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom”. W finale
wzięło udział 29. uczestników reprezentujących wszystkie szkoły
podstawowe z terenu gminy oraz gimnazjum.
Czytaj na str. 6

Strażackie mistrzostwa w tenisie stołowym
Już po raz VII w dniu 3 kwietnia br. w remizie OSP w Bliżynie
rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy Bliżyn Ochotniczych Straży
Pożarnych w Tenisie Stołowym.
Do rywalizacji przystąpiło łącznie 24. zawodników.
Czytaj na str. 15

Piknik Kawaleryjski 2011
Pamięci żołnierzy „Szalonego majora”
Kilkaset osób w ciągu dwóch dni wzięło udział w II Pikniku
Kawaleryjskim zorganizowanym na okoliczność 71. rocznicy bitwy stoczonej pod Rosochami przez Wydzielony Oddział Wojska
Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,
przez
Niemców
nazywanego
„Szalonym majorem”.
Impreza zainicjowana przez nauczyciela historii
bliżyńskiego gimnazjum Romana
Falarowskiego
oraz miłośników
jeździectwa i tradycji ułańskich Justynę i Stanisława Paszkielów,
choć zorganizowana dopiero po raz drugi, zaczyna mieć coraz szerszy zasięg i wzbudziła ogromne zainteresowanie.
Czytaj na str. ,Fotoreportaż na str. 16

Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne
smacznego Święconego i mokrego dyngusa
życzą
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams
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W y dar zenia

Bliżyn Gminą Roku 2010
„Laur Świętokrzyski” dla Gminy Bliżyn!

Gmina
Bliżyn
zwyciężyła w kategorii gmin wiejskich
w konkursie organizowanym od 2006
roku przez wojewodę świętokrzyskiego.
W uroczystej gali,
która 1 kwietnia odbyła się w Centrum
Kongresowym
„Exbudu” uczestniczyli: radna powiatowa Anna Leżańska,
wójt gminy Mariusz
Walachnia
oraz
przewodniczący rady
gminy Jerzy Rams.
Gminę do tytułu nominowała Fundacja
Rozwoju Demokracji
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Lokalnej w Kielcach. –To ogromy sukces i wyróżnienie dla naszego
samorządu i dobra ocena naszej pracy w ostatnim roku. Tym bardziej, że zwyciężyliśmy z tak silnymi gminami jak Strawczyn i Złota mówi wójt Mariusz Walachnia. W V edycji konkursu „Świętokrzyski
Laur” organizowanego przez wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę
Pałkę - Koruba nagrody otrzymali: Bliżyn w kategorii „Gmina wiejska”, Sędziszów w kategorii „Gmina miejska”, firma „Dorbud” z Kielc
w kategorii „Przedsiębiorstwo do 250 pracowników”, Zakład
Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa w kategorii
„Przedsiębiorstwo powyżej 250 pracowników”, Robert Fatyga
– w kategorii „Gospodarstwo rolne”. Andrzej „Piasek” Piaseczny zo-

stał „Człowiekiem Roku”, a Marcin Sztandera, dziennikarz „Gazety
Wyborczej” „Dziennikarzem Roku” . Ponadto „Laur Świętokrzyski Fair Play”, przyznawany po raz pierwszy za sukcesy sportowe otrzymał Grzegorz Woźniczko propagujący sport wśród uczniów we
Włoszczowicach.
Specjalne wyróżnienie otrzymał prof. Stanisław Adamczak,
rektor Politechniki Świętokrzyskiej – „Laur Specjalny”.
Celem konkursu jest promowanie firm, samorządów i osób,
wnoszących znaczący wkład
w rozwój i promocje regionu,
a także przyczyniających się do
budowania pozytywnego wizerunku ziemi świętokrzyskiej
w Polsce i Europie. Nagroda
wojewody
świętokrzyskiego
„Laur Świętokrzyski” ma charakter honorowy i jej laureaci
nie otrzymują żadnych gratyfikacji oprócz dyplomu i statuetki.
Uroczyste wręczenia nagród uświetniła swoim występem Krystyna Prońko.
Jacenty Kita
zdjęcia: Andrzej
Adamczyk
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Lepsza współpraca z powiatowym
zarządcą dróg

Jubileusz 35-lecia ośrodka kultury

Od marca zmienił się dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i wiele
wskazuje na to, że wreszcie została nim kompetentna osoba, gotowa
współpracować z gminami. Nowy dyrektor Marek Czyż już trzykrotnie spotkał się z wójtem Mariuszem Walachnią. –Dyrektor jeździł
po gminie i szczegółowo zapoznał się ze stanem dróg powiatowych.
Uzgodniliśmy zakres robót przy drodze Bliżyn – Sorbin - Odrowążek.
Wybudowany zostanie m.in. chodnik w Zbrojowie i centrum Sorbina,
solidne odwodnienie tej drogi od Drożdżowa do Henrykowa. Poza
tym zaprojektowane zostaną chodniki w Odrowążku i Sorbinie.
Ponadto opracowany zostanie projekt modernizacji drogi Mroczków
- Rędocin – wylicza wójt.
Wójt liczy, że z kwoty 2,2 mln zaplanowanych przez oba samorządy na modernizację wspomnianej drogi oraz modernizację drogi
w Ubyszowie uda się po przetargach wygospodarować pieniądze na
dokończenie drogi w Jastrzębi od ulicy Zafabrycznej do mostu.

17 października 1976 roku w Bliżynie rozpoczął formalną działalność Gminny Ośrodek Kultury. –Tak przynajmniej wynika z dostępnych dokumentów tj. pierwszego zarejestrowanego statutu – mówi
Katarzyna Skarus, obecna dyrektor placówki.
Obchody jubileuszowe zaplanowane zostały na 15 października
br. –W związku z tym chcemy dotrzeć do byłych pracowników, instruktorów, ludzi związanych z kulturą przez okres owych 35 lat, aby
z jednej strony podzielili się z nami wiedzą na temat funkcjonowania placówki w tym czasie, z drugiej strony ich docenić – dodaje
K. Skarus.
(jaki)

W Mroczkowie powstanie „Orlik”
Jeszcze w tym roku w ramach programu „Moje boisko - ORLIK
2012” w Mroczkowie zostanie wybudowany kolejny, już drugi
w Gminie Bliżyn kompleks boisk sportowych.
Na początku bieżącego roku Gmina Bliżyn złożyła dwa wnioski
do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Obydwa rozpatrzono pozytywnie. W ramach projektu „Orlika” planuje się wybudowanie obiektów sportowych składających się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej oraz zaplecza sanitarno
- szatniowego o powierzchni ok. 60 m2.
Gmina Bliżyn 333.000 zł otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach, natomiast 500.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W województwie świętokrzyskim oprócz Gminy Bliżyn podobne
obiekty sportowe powstaną jeszcze w dwóch powiatach: jędrzejowskim i kazimierskim oraz w gminach: Bodzentyn, Rytwiany, Kunów,
Jędrzejów, Bodzentyn, Czarnocin, Daleszyce, Sandomierz.
Do tej pory w naszym regionie powstało 39 „Orlików”- 11 w 2008
roku, 15 w 2009 roku i 13 w 2010 roku.

Kłopotliwa rogatka
Rogatka na przejeździe kolejowym w Bliżynie jest często uszkodzona i nie działa sygnalizacja świetlna. Reakcja kolejarzy ogranicza
się do ustawienia znaku „Stop. Rogatka uszkodzona”.
Na ostatniej sesji radna Halina Fidor złożyła interpelację w tej
sprawie wnioskując do policji i wójta gminy o wystąpienie do PKP o
usunięcie awarii.
Naprawione barierki w Jastrzębi i Ubyszowie

O dobrej współpracy z zarządem dróg świadczy fakt szybkiej naprawy uszkodzonych barierek na łuku drogi w Ubyszowie oraz przy
moście w Jastrzębi. Ta ostatnia na naprawę czekała… 20 lat!
Jacenty Kita

Koncert kultowej grupy „Dżem” z Bliżynie
Niebywałe atrakcje czekają mieszkańców Bliżyna i okolicy
w dniach 18 i 19 czerwca. W tych dniach odbędzie się impreza pod hasłem „Dni gliny i tkaniny” w ramach realizowanego od ubiegłego roku
projektu „Przystań Bliżyn 2010 - 2012”. Hitem drugiego dnia będzie
koncert kultowego zespołu bluesowego „Dżem”. Wśród wielu atrakcji planowanych przez organizatorów wystąpi m.in. kabaret „Czwarta
Fala”, zespół disco polo „Akcent” oraz Teatr „Nad Kamienną”. Poza
tym atrakcje dla najmłodszych, wystawy twórców ludowych oraz rękodzielników i wiele, wiele innych ciekawych wydarzeń.
(jaki)

Choć ruch kolejowy na tej linii nie jest wielki, to jednak fakt ten
stanowi zagrożenie dla kierowców, którzy w wielu przypadkach jeżdżą „w ciemno” ignorując ustawiony znak.
(jaki)
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Pracowała rada gminy
Szósta w obecnej kadencja sesja rady gminy miała miejsce w dniu
31 marca br. w remizie OSP w Bliżynie. Otworzył ją przewodniczący rady Jerzy Rams, który powitał obecnych na niej gości: członka
zarządu powiatu Zenona Nowakowskiego, radną powiatową Annę
Leżańską, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej Marcina Machowskiego, komendanta gminnego OSP
Zdzisława Kuźduba, kierownika komisariatu policji w Bliżynie
Rafała Pakułę oraz wójta gminy, pracowników urzędu, kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, radnych. Ze względu na tematykę podejmowanych uchwał odnoszących się do oświaty
na sesji obecne były również Elżbieta Dzierzęcka – Żak ze Związku
Nauczycielstwa Polskiego oraz Jolanta Sochacka reprezentująca sekcję oświaty NSZZ „Solidarność” w Skarżysku – Kamiennej.
Do zaproponowanego porządku obrad wójt Mariusz Walachnia
zaproponował wprowadzenie projektów dwóch nowych uchwał, co
zyskało akceptację radnych i w zmienionej formie przyjęli oni porządek obrad.
Ruszają inwestycje
Wójt Mariusz Walachnia złożył następnie informację z pracy
między sesjami, a dotyczyły one m.in. wydanych w tym czasie zarządzeń, dokonanych zmian w budżecie, wykonania uchwał podjętych
wcześniej przez radę oraz realizacji zadań inwestycyjnych.
M. Walachnia stwierdził, że
do końca maja zakończą się prace remontowe w remizach – świetlicach strażackich w Nowym
Odrowążku oraz w Wołowie.
W tym samym terminie wybudowane zostaną place zabaw w Płaczkowie
i Ubyszowie. Na takie same place zabaw w Sorbinie i Mroczkowie
gmina wystąpiła do starostwa
o wydanie pozwolenia na budowę.
W gminie powstanie drugi
O swej pracy informuje
„Orlik”. Nasz wniosek został zakwaliwójt Mariusz Walachnia
fikowany przez Urząd Marszałkowski
jako jeden z 10 w województwie świętokrzyskim. Zostanie on wybudowany przy SP w Mroczkowie. W tym roku zmieniły się jednak –
na korzyść gmin – zasady finansowania ich budowy. Budżet państwa
przekaże na jego wykonanie 500.000 zł (dotychczas była to kwota
333.000 zł), Marszałek Województwa 333.000 zł. Pozostałą sumę pokryje budżet gminy.
Wraz z wiosną wznowione zostały prace przy budowie parkingu
obok kościoła parafialnego w Bliżynie. Trwa dobudowa oświetlenia
w okolicy GOK-u. Gmina rozstrzygnęła przetarg na remonty cząstkowe 785 m2. dróg gminnych. Ponadto rozpisany został przetarg na
budowę drogi gminnej w Gostkowie do skrzyżowania z droga gminną
Bliżyn ul. Zgodna na odcinku o długości 260 mb wraz z utwardzeniem poboczy, wykonaniem zjazdów na posesję oraz rowów. Prace
zakończą się do końca października br.

Duże kontrowersje swym wystąpieniem wywołał członek zarządu powiatu Zenon Nowakowski, który skrytykował poziom oświaty
w powiecie i gminach. –Byłem na spotkaniu w Kielcach, gdzie uhonorowano laureatów konkursów przedmiotowych. Było mi wstyd, bo nie
było wśród nich nikogo z naszego powiatu – stwierdził.
Na tę uwagę natychmiast zareagował Jerzy Rams: -Powiat widocznie nie wie, co się dzieje w gminach – stwierdził. Obecna na sesji
przedstawicielka nauczycielskich związków J. Sochacka powiedziała
natomiast: -Szkoda, że do oceny wybrał pan tylko jedną imprezę.
Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

Przyczółki na ul. Langiewicza
zostaną wkrótce naprawione

Nie dla kurnika
W imieniu kilkudziesięciu mieszkańców Jastrzębi głos zabrał
Wiesław Borowiec, który w ich imieniu wyraził stanowczy sprzeciw
wobec planowanej inwestycji w tej miejscowości polegającej na zamiarze wybudowania kurnika dla 5 tys. kur. Sprzeciw uzasadniał m.in.
oddziaływaniem tej inwestycji na środowisko oraz zwiększeniem ruchu pojazdów ciężarowych, a także walorami estetycznymi m.in. nieprzyjemnym zapachem.
Odpowiadając na te uwagi wójt M. Walachnia stwierdził, że inwestor na razie złożył warunki o wydanie warunków zabudowy. Ale
gmina jest na etapie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części gminy, który w swych założeniach tego typu
inwestycje wykluczy.
Interpelacje i wnioski radnych

Wystąpienia gości
Kontrowersje w sprawie oświaty
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A przecież mamy wielu olimpijczyków. Głos zabrał także Józef
Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie: -Z całym szacunkiem dla
pana, jako mojego nauczyciela, stwierdzam, że w tej gminie w szkołach
pracuje się solidnie. Jeszcze na ostatniej sesji chwalił pan nasze szkoły za piękny koncert kolęd i pastorałek w Sorbinie. Szkoda, że szkoły
ocenia się tylko z wiedzy i wyników, a nie z uduchowienia. System
szkolny powinien mobilizować, motywować, ale też i wymagać od
nauczycieli – powiedział. Z tezą Z. Nowakowskiego nie zgodził się
także dyrektor SP w Sorbinie Henryk Żak, który powiedział, że z jego
szkoły wywodzą się na przykład pianista Ireneusz Boczek, posłanka
Marzena Okła – Drewnowicz, wybitny matematyk prof. Aleksander
Brzeziński, nasi radni.
Podsumowując Z. Nowakowski stwierdził: -Widzę, że cel osiągnąłem. Wsadziłem kij w mrowisko i myślę, że za rok będzie lepiej.
Poza tym Z. Nowakowski dodał, że wkrótce powiat rozpisze
przetarg na dalszą modernizację drogi Bliżyn – Sorbin – Odrowążek.
W tym roku powiat opracuje również dokumentację techniczną na remont drogi Mroczków – Rędocin.
Natomiast Anna Leżańska dodała, że wkrótce zostaną w ramach
gwarancji naprawione przyczółki przy moście na ul. Langiewicza
podmyte podczas opadów deszczu (interpelacje w tej sprawie złożyła
na lutowej sesji rady powiatu) oraz, że w kwietniu planowane jest wyjazdowe posiedzenie na terenie naszej gminy komisji infrastruktury
rady powiatu.

Najwięcej wniosków zgłosił radny Tadeusz Łyjak. Zgłosił wniosek
o podjęcie starań mających na celu przywrócenie działalności szkoły średniej w Bliżynie, choć zdaje sobie on sprawę, że szkoły ponadgimnazjalne prowadzi powiat. Jego zdaniem należy podjąć działania
w celu nadania NZOZ w Bliżynie imienia dr. Lecha Jędrzejkiewicza.
W imieniu grupy mieszkańców Bliżyna prosił o wystąpienie do obecnego właściciela dawnego domu ludowego o odsłonięcie historycznego
napisu „Dom Ludowy. Rok założenia 1926”. Zgłosił również postulat
stworzenia na terenie Bliżyna mini bazaru i wyprowadzenie handlu
z ul. VI Wieków.
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Aleksandra Milanowska poparła wniosek swego przedmówcy
w sprawie szkoły średniej oraz zgłosiła potrzebę scalania gruntów
w gminie. Halina Fidor pytała o termin wznowienia prac budowlanych przy bliżyńskim zalewie, a Ewa Łukomska ponowiła prośbę o
wydłużenie na okres próbny kursu autobusu „12” do Gostkowa.
Były też podziękowania dla zarządu powiatu. Zbigniew Ślęzak
podziękował za naprawę barierki w Ubyszowie, a Tomasz Pela barierki w Jastrzębi.

całkowitych.
Ponadto jest szansa na zakup dla OSP Bliżyn zestawu do ratownictwa drogowego typu Holmatro o wartości 50.000 zł. Z krajowego funduszu ochrony przeciwpożarowej można uzyskać dotację
40.000 zł. Gmina musi dołożyć tylko pozostałe 10.000 zł.
Jerzy Rams natomiast podkreślił wiele prac wykonanych w małych jednostkach tj. Wołów i Nowki. Zwrócił także uwagę na dużą
liczbę młodzieży w OSP Sorbin.

Wójt odpowiada

Bezpieczeństwo i przestępczość w gminie

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił wójt Mariusz
Walachnia. Stwierdził, że ze względu na sytuację demograficzną
w szkołach oraz sytuację finansową powiatu przywrócenie zlikwidowanego przez powiat liceum jest mało prawdopodobne. Nadanie
imienia dla ZOZ-u uznał za jak najbardziej trafne, ale konieczne jest
najpierw rozeznanie procedur w tym względzie. Na temat napisu na
dawnym Domu Ludowym wójt będzie rozmawiał z właścicielem, podobnie jak na temat stworzenia w tym miejscu bazaru. Jeśli chodzi
o scalenie to jest to kompetencja powiatu i choć są na to pieniądze,
to jednak powiaty niechętne są scaleniom, gdyż jest to proces bardzo
trudny i czasochłonny. Prace przy zalewie mają być wznowione w połowie kwietnia, gdyż wykonawca w tej chwili kończy prace przy odbudowie zniszczonych wałów powodziowych. –Ale do końca czerwca
musi „przerobić” 2,4 mln złotych i będziemy się temu pilnie przyglądać – zapewnił wójt. Będziemy się starać by linia dwunastki została
wydłużona, ale gdyby w tej formie kursować miała w roku przyszłym
to gmina musi się liczyć z dodatkowymi kosztami dotacji dla MKS-u.
Natomiast ul. VI Wieków zostanie udrożniona poprzez ustawienia
znaku zakazu po uruchomieniu parkingu przy kościele.

Informację na temat bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego w gminie przedstawił kierownik posterunku
policji Rafał Pakuła.
Sytuacja w tym względzie nie jest w naszej
gminie zła.
Spada
przestępczość, rośnie skuteczność
policji.
Najbardziej uciążliwe
są drobne, ale dokuczliwe przestępstwa tj.
Rafał Pakuła mówił o bezpieczeństwie w gminie
kradzieże i kradzieże z
włamaniem. Policja w 2010 roku odnotowała m.in. 908 interwencji,
wszczęła 118 postępowań o wykroczenia. Najbardziej zagrożone przestępczością miejscowości to Bliżyn, Sołtyków, Wojtyniów i Brzeście.
Podczas dyskusji H. Fidor w imieniu komisji postulowała wzmożenie nadzoru na przystankach, zwiększenie obsady kadrowej oraz
doprowadzenie do udrożnienia ul. VI Wieków. Natomiast Zbigniew
Ślęzak w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosił konieczność zwiększenia
liczby patroli pieszych w Bliżynie.
Podsumowując tę części sesji wójt M. Walachnia stwierdził, że
policja dobrze jest postrzegana przez społeczeństwo. Widać zwiększoną liczbę legitymowanej młodzieży oraz skuteczność patroli pieszych
w ramach służby ponadnormatywnej finansowej przez gminę.

O pracy straży w 2010 roku
Zdzisław Kuźdub, komendant
gminny OSP w Bliżynie, szczegółowo
przedstawił informację o działalności straży pożarnej w gminie w roku
ubiegłym. Informowaliśmy o tym
czytelników przy okazji zebrań straO pracy straży mówił
żackich, więc tutaj pominiemy inforZdzisław Kuźdub
macje statystyczne. Podsumowując
Z. Kuźdub powiedział: -Dzięki radzie gminy i wójtowi nie mieliśmy
żadnych zawirowań finansowych, nie mamy w zasadzie potrzeb sprzętowych i wyposażeniowych, gdyż wszystko mamy. Na bieżąco remontowane i modernizowane są strażnice, które staną się prawdziwymi
świetlicami wiejskimi – powiedział komendant.
Odnosząc się do jego wystąpienia Halina Fidor w imieniu Komisji
Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych zgłosiła postulat przeznaczenia większych środków finansowych na letnie obozy
młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz zwróciła uwagę na konieczność większej troski strażaków o remizy. Z kolei Tomasz Pela
w imieniu Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska postulował przyspieszenie prac związanych
z przebudową remizy z Bliżynie.
Podsumowując dyskusję wójt M. Walachnia stwierdził: -W naszej
gminie sprawy ochrony przeciwpożarowej prowadzone są wzorowo. Trzeba podkreślić również dużą pomoc ze strony sołectw, która
na straże, a konkretnie remizy, przeznaczają duże środki z funduszy
sołeckich. Żywię szacunek dla środowiska strażackiego nie tylko za
udział w akcjach bojowych, ale również za pracę świetlic oraz działalność kulturalno – sportową.
Wójt dodał, że aktualnie trwają remonty remiz w Nowym
Odrowążku i Wołowie, a lada dzień gmina złoży wniosek w sprawie
remontu w Bliżynie z programu „Odnowy Wsi”. W tym ostatnim przypadku chodzi o to, że gmina w zakres prac chce włączyć remont świetlicy, a na ten cel można pozyskać dofinansowanie nawet 80% kosztów

Uchwały rady
Po przyjęciu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za 2010 rok radni przystąpili
do podejmowania uchwał.

Głosowanie radnych

W części uchwałodawczej radni zdecydowali m.in. o uchwaleniu zmiany części planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Brzeście i „Gilów1”, wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości, zatwierdziła projekt systemowy „Zmień swoje życie” realizowany przez
GOPS. Radni zdecydowali także o wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wprowadzili zmiany do „Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz
szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn”. Ponadto zmieniono
wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, wyrażono
zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki na 2012 rok oraz wprowadzono zmiany do budżetu
na 2011 rok.
Jacenty Kita
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XX jubileuszowy finał eliminacji gminnych
OTWP ,,Młodzież zapobiega pożarom”
W dniu 18 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Bliżynie odbył się
XX już finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom”. W finale
wzięło udział 29 uczestników reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy oraz gimnazjum. Prace konkursowe oceniała
komisja, której przewodniczył st. kpt. Michał Ślusarczyk z Komendy
Powiatowej PSP w Skarżysku-Kam.
udział w turnieju. Zwycięzcy zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, które
wręczyli: Mariusz Walachnia oraz Zdzisław Kuźdub – Komendant
Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie. Wszyscy uczestniczy turnieju otrzymali również bardzo ciekawy zestaw materiałów
promujących Gminę Bliżyn.
(jaki)
Z ostaniej chwili
Agata Żak zajęła II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych podczas eliminacji powiatowych w dniu 8 kwienia br. i będzie reprezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.
W turnieju zwyciężyli:

Uczcili VI rocznicę odejścia Jana Pawła II
do domu Ojca na sportowo

Szkoły podstawowe:
1. Hubert Zygmunt – SP Sorbin
2. Mateusz Ziomek – SP Sorbin
3. Roksana Durlik– OSP Bliżyn
Gimnazjum:
1. Piotr Kozak
2. Agata Żak
3. Natalia Żak
W zakończeniu i podsumowaniu turnieju udział wzięli: Mariusz
Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Józef Nowak – Dyrektor Zespołu
Szkół w Bliżynie oraz Nauczyciele - opiekunowie uczniów biorących

W dniu 3.04.2011 r. odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy
Bliżynem a Majdowem na boisku „Orlik - 2012”. Wygrał Bliżyn 4:1.
Bramki zdobyli: Bartosz Karpeta 2, Sebastian Młodawski 1, Jakub
Cukrowski 1.

Mecz przebiegał w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze. Duch
sportu nie był obcy Papieżowi i chłopcy dali temu wyraz w sportowej rywalizacji. Kibicom dostarczyli emocji i strzelali ładne bramki.
Obecni na meczu proboszczowie parafii Majdów - ks. Andrzej Mizak
i parafii Bliżyn - ks. Stanisław Wlazło nie kryli zadowolenia z przebiegu meczu dopingując obie drużyny. Ks. Stanisław Wlazło wręczył
po meczu pamiątkowe obrazki z Janem Pawłem II, gratulując zwycięzcom i pokonanym.
Pomysłodawcą takiego meczu był Sławomir Młodawski, który sędziował spotkanie. Mecz rewanżowy odbędzie się w maju w Majdowie
po beatyfikacji Jana Pawła II. Skład Bliżyna: Paweł Mróz, Mikołaj
Cukrowski, Tomasz Kij, Jakub Odelski, Kacper Trzebiński, Jakub
Cukrowski, Bartosz Karpeta, Paweł Smurzyński, Dawid Pydyn,
Sebastian Młodawski - kapitan drużyny.
(jaki)
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Piknik Kawaleryjski 2011
Pamięci żołnierzy „Szalonego majora”
Kilkaset osób w ciągu
dwóch dni wzięło udział w
II Pikniku Kawaleryjskim
zorganizowanego na okoliczność 71. rocznicy bitwy stoczonej pod Rosochami przez
Wydzielony Oddział Wojska
Polskiego pod dowództwem
mjr. Henryka Dobrzańskiego
„Hubala”, przez Niemców
nazywanego „Szalonym majorem”.
Impreza zainicjowana
przez nauczyciela historii
bliżyńskiego
gimnazjum
Romana
Falarowskiego,
oraz miłośników jeździectwa
i tradycji ułańskiej Justynę i
Stanisława Paszkielów, choć
zorganizowana dopiero po raz drugi, zaczyna mieć coraz szerszy zasięg i wzbudziła zainteresowanie wszystkich mediów lokalnych, łącznie z kieleckim oddziałem TVP i Radiem Kielce.
Dzień pierwszy
W pierwszy dzień kwietnia obchody rocznicowe odbyły się w remizie OSP w Bliżynie.
Nieco wcześniej grupa sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych
w Zagnańsku wraz z okazałym myszołowem odwiedziła jedną z klas
Szkoły Podstawowej z Bliżynie, aby przybliżyć dzieciom swe umiejętności.

Młodzież wypełniła bliżyńską remizę

Sygnaliści z Zagnańska w gościnie u uczniów

Pierwsze, co rzucało się w oczy to motto uroczystości, słowa wypowiedziane przez mjr. „Hubala” 28 września 1939 roku w Krupkach
koło Warszawy:
„Broni nie złożę.
Munduru nie zdejmę.
Tak mi dopomóż Bóg”.
Dalsze losy mjr. „Hubala” pokazały, że słów złożonej przysięgi,
mimo wielokrotnych nalegań komendy głównej zbrojnego podziemia,
dotrzymał i był jej wierny do swych ostatnich chwil życia.
Gdy tylko sygnaliści dali znak do rozpoczęcia uroczystości na
scenie pokazali się prowadzący całość tj. Maria Ostrowska i Karol
Wiktorek z ZSL w Zagnańsku. Swe pierwsza słowa skierowali do gości
i młodzieży, która szczelnie wypełniła remizę, a gdy na prezentacje
wojskowe dotarli najmłodsi uczniowie bliżyńskiej szkoły konieczne

stało się dostawianie dodatkowych ławeczek.
Wśród braci szkolnej zasiedli wójt gminy Mariusz
Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams,
radna powiatowa Anna
Leżańska, radna Aleksandra
Milanowska, dyrektor zespołu szkół Józef Nowak,
nauczyciele i wychowawcy,
rodzice uczniów i mieszkańGoście obecni na uroczystościach
cy Bliżyna.
Prowadzący na wstępie, zaprosili do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Major Henryk Dobrzański
– Hubal”, na którą materiały
udostępniło Wojskowe Centrum
Edukacji
Obywatelskiej
w
Warszawie. Poza wystawą można
było również obejrzeć kolekcję
siodeł i innych akcesoriów kawaleryjskich z prywatnych zbiorów
Stanisława Paszkiela.
Kolejnym punktem piątkowych obchodów była gimnazjalna sesja popularno – naukowa.
Trzy referaty zaprezentowali Stanisław Paszkiel i część jego zbiorów
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dok. ze str. 7

Wręczanie nagród w konkursach

Kamil Synowiec
gimnazjaliści przygotowani przez Romana Falarowskiego. Jakub
Odelski przedstawił referat zatytułowany „Życie i działalność sportowo – wojskowa majora Henryka Dobrzańskiego (do 1939 roku)”.
Referat zatytułowany „Wydzielony Oddział Wojska Polskiego” wygłosił Karol Madoń.
Natomiast Kamil Synowiec zaprezentował opracowanie zatytułowane „Major Henryk Dobrzański i jego żołnierze w gminie Bliżyn
1939/1940” .
Niezwykle interesującym punktem uroczystości była prezentacja
pod nazwą „Spotkania z historią, czyli polski patriotyzm” w wykonaniu ułanów z Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13
Pułku Ułanów Wileńskich.
Mariusz Kowalski i Robert Mazur w niezwykle ciekawy i barwny sposób przedstawili tradycje oręża polskiego. Mało tego. Na scenę
zaprosili czterech uczniów i… ubrali ich w mundury polskich ułanów
z września 1939 roku. Oglądaliśmy więc trębacza, a w zasadzie trębaczkę, oficera, żołnierza sekcji liniowej oraz kaprala w umundurowaniu wyjściowym. Szczegółowo przedstawili oni poszczególne elementy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy z tamtego
okresu.
Jakub Odelski

Karol Madoń

Nagrody dla najlepszych wręczyli przedstawiciele organizatorów, a ich fundatorami byli: LGD „U Źródeł”, Urząd Gminy, Kielecki
Szwadron Kawalerii oraz PTTK w Skarżysku Kamiennej.
Pierwszego dnia poszczególne elementy uroczystości przeplatane
były występami artystów z Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
którzy prezentowali wiersze i pieśni patriotyczne. Swe umiejętności
recytatorskie i wokalne pokazali podopieczni Sebastiana Siudaka:
Dominika Krzepkowska, Katarzyna Rodak, Karolina Żarska,
Dominika Bąk. Ponadto pieśń „Hubalczycy”, napisaną w 1940 roku,
przepięknie zaśpiewał Wacław Pejas.
Kolejne punkty tego dnia to prelekcja dr. Tomasza Domańskiego,
historyka z Instytutu Pamięci Narodowej, na temat „Pacyfikacje wiosną 1940 roku na Kielecczyźnie” oraz projekcja filmu Bohdana Poręby
„Hubal”.
Dzień drugi
W sobotnie przedpołudnie lasami wokół Bliżyna pod Rogowy
Słup z różnych zakątków regionu wyruszyły rajdy piesze i rowerowe
oraz konne. Dobra pogoda sprawiła, iż leśne szlaki wypełniły się zwolennikami aktywnego wypoczynku łączącego zarazem treści patriotyczne. Również z Bliżyna wyruszyli m.in. cykliści w liczbie ponad 60
osób oraz piechurzy, w tym uczniowie pod opieką R. Falarowskiego.

Młodzież z Bliżyna na trasie pod Rosochy

Tuż przed południem otoczenie pomnika upamiętniającego walkę 1 kwietnia 1940 roku żołnierzy „Hubala” wypełniła grupa około
trzystu osób.
M. Kowalski, R. Mazur oraz „nasi” ułani

Publiczność, a szczególnie jej najmłodsza część miała wiele pytań,
a nawet prosili o… strzelanie w remizie. Wartość prezentacji wzbogaciły pokazy multimedialne.
Ogłoszone zostały także wyniki konkursu historycznego i plastycznego na temat mjr. „Hubala” i jego żołnierzy. W konkursie plastycznym, na który wpłynęły 33 prace, jury w składzie Ula Jędrzejczyk
i Marzanna Godlewska zdecydowało, że I miejsce przypadło ex
aequo Zuzannie Rot i Dawidowi Winiarskiemu, II Martynie Rot
i Wiktorii Zarzycką a III miejsce Natalii Stopa i Oli Tusznio. Jury
postanowiło również wyróżnić: Klaudię Wojciechowską, Emilię Żak,
Wiktorię Zarzyckia (z klasy II!!!), Natalię Milczarek, Julię Ołub,
Alicję Pióro, Dominikę Malinowską, Filipa Dołowego, Olę Boczek
i Kacpra Nowka.
Natomiast w konkursie historycznym I miejsce przypadło
Jakubowi Odelskiemu, II – Sandrze Zatorskiej a III – Ilonie Ziomek.

8

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

Jedna z bliżyńskich grup

Jako ostatni, ale pełni wdzięku i z pełną galą, docierają jeźdźcy.
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Władze Bliżyna składają kwiaty pod pomnikiem
Pod pomnik docierają jeźdźcy

W sumie naliczyliśmy około czterdziestu koni, podczas gdy rok temu
było ich zaledwie kilkanaście.
Komendę do rozpoczęcia Mszy św. dali sygnaliści z Zagnańska.
Mszę św. w intencji „Hubalczyków” odprawił ks. Marcin Dziemba,

Po Mszy wójt Mariusz Walachnia zaprosił obecnych na popisy
ułańskie oraz wspólne ognisko.

Pokazy ułańskie

Homilię wygłosił ks. Marcin Dziemba

który podkreślił fakt, że w tym dniu, 2 kwietnia, obchodzimy także
szóstą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.
Odnosząc się do wydarzeń sprzed 71. lat ks. Dziemba stwierdził:
-Modlimy się dziś tutaj za tych, co przelali krew za Ojczyznę. Dla nas
to kolejna lekcja historii, z której tak wiele możemy czerpać.

Szczególne zainteresowanie publiczności wzbudziły pokazy ułańskie w wykonaniu kawalerzystów z Kieleckiego Szwadronu Kawalerii.
W tym czasie w lesie płonęło już ognisko, gdzie można było upiec
kiełbaskę. Serwowana była również wojskowa grochówka.
II Piknik Kawaleryjski finansowo i organizacyjnie wsparli: Urząd
Gminy w Bliżynie, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, Urząd Gminy

Na polanie Świnia Góra zapłonęło ognisko
Chór „Lutnia”

Na koniec Mszy św. pieśń „Hubalczycy” wykonał chór „Lutnia”.
Na koniec religijnych obchodów uroczystości, przedstawiciele
władz samorządowych Bliżyna i Suchedniowa złożyli wiązanki kwiatów.

w Zagnańsku, Parafia Św. Ludwika w Bliżynie, GOK w Bliżynie,
Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii, Zespół Szkół w Bliżynie,
Klub Turystyki Jeździeckiej przy PTTK w Skarżysku Kamiennej, Koło
Łowieckie „Przepiórka”, Nadleśnictwo Suchedniów, Stowarzyszenie
„Rdest”, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Zespół Szkół Leśnych w
Zagnańsku oraz Piekarnia „Batmar” w Skarżysku Kamiennej.
Jacenty Kita
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ROZMAITOŚCI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim realizują:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Tysiąc kapitalnych projektów
Ponad sto tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego
skorzystało dotychczas z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Są wśród nich dzieci, uczęszczające do nowych przedszkoli,
uczniowie korzystający z dodatkowych lekcji, pracownicy i bezrobotni, podnoszący swoje kwalifikacje oraz osoby przedsiębiorcze, które
dzięki Kapitałowi Ludzkiemu mogły założyć własny biznes. Są to też
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z tak różnych powodów,
jak choćby długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność czy uzależnienia.
Na dofinansowanie projektów z PO KL województwo świętokrzyskie otrzymało 317,5 mln euro (ponad 1,2 mld zł). Dotychczas
za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
i Wojewódz¬kiego Urzędu Pracy w Kielcach przyznano autorom projektów ponad 820 milionów złotych.
Do tej pory pieniądze te zostały przeznaczone na realizację ponad
tysiąca projektów ze sfer edukacji, rynku pracy i walki z wykluczeniem społecznym. Najwięcej z nich dotyczyło organizacji dodatkowych zajęć w szkołach oraz tworzenia nowych przedszkoli. Tego typu
projekty skierowane są m. in. do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Dotychczas z finansowanych przez UE zajęć pozalekcyjnych
skorzystało 34 tys. świętokrzyskich uczniów, a z zajęć przedszkolnych
– 8 tys. dzieci. Ponadto blisko 600 młodych ludzi, szczególnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych, otrzymało
przyznawane przez ŚBRR stypendia naukowe.
Kapitał Ludzki dał również wielu osobom możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz nauki nowych, lepszych profesji. Z projektów PO KL, w ramach których realizowane były różnego rodzaju
szkolenia zawodowe, na przykład nauka języka angielskiego, czy obsługa nowoczesnych maszyn budowlanych, skorzystało blisko 80 tys.
osób, zarówno pracujących, jak i odchodzących z rolnictwa, czy bezrobotnych.
Elementem Kapitału Ludzkiego
są także bardzo popularne dotacje
dla osób fizycznych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – możliwa do uzyskania
kwota wsparcia to nawet 40 tys. zł.
W firmach, które powstały w naszym regionie dzięki takim właśnie
dotacjom, pracę znalazło ponad 5
tys. osób.
Każdy mieszkaniec naszego
województwa może być uczestnikiem projektu PO KL. Jak
znaleźć projekt „dla siebie”? To
proste. Wszelkie informacje o realizowanych właśnie przedsięwzięciach z PO KL są w internetowej bazie – tzw. „Mapie Projektów”, która
Członek Zarządu Województwa znajduje się pod adresem www.
Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek, projekty.efs.gov.pl. Mapa działa na
nadzorujący wdrażanie PO KL w zasadzie wyszukiwarki, w której,
po zaznaczeniu odpowiednich krynaszym regionie
teriów, zainteresowane osoby mogą
znaleźć odpowiedni dla siebie projekt.
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Województwo świętokrzyskie dobrze wykorzystuje pieniądze
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na tle pozostałych regionów jesteśmy na szóstym miejscu w kraju pod względem zaawansowania w jego realizacji. Ale to nie tylko liczby i statystyki. To również realny wpływ na rozwiązywanie problemów naszego regionu. Na
przykład osoby niepracujące z gminy Bliżyn miały możliwość wzięcia
udziału w treningu umiejętności psychologicznych, aktywnego poszukiwania pracy, zajęciach terapeutycznych, a także w kursach zawodowych, przygotowujących je do podjęcia zatrudnienia. Program
Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany w Polsce i w województwie świętokrzyskim jeszcze do 2013 r. Do dyspozycji wnioskodawców pozostało blisko czterdzieści procent kwoty, którą nasz region
otrzymał na dofinansowanie „kapitałowych” projektów. Można więc
jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO KL.

Wybieramy sołtysów
i rady sołeckie
Rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy gminy wybierać będą nowych sołtysów i rady sołeckie na najbliższe cztery lata. 9 kwietnia odbyły się pierwsze zebrania w Gostkowie
i Rędocinie. Harmonogram kolejnych przedstawiamy poniżej:

Sołectwo

Data i godzina
zebrania

Miejsce zebrania

Bliżyn

7 maj – godz. 17.00

Brzeście

18 maj – godz. 17.00 Mieszkanie sołtysa

Bugaj

16 maj – godz. 17.00 Mieszkanie sołtysa

Drożdżów

6 maj – godz. 17.00

Gilów

19 maj – godz.15.00 Mieszkanie sołtysa

Górki

13 maj – godz. 17.00

Szkoła Podstawowa
w Mroczkowie

Jastrzębia

8 maj – godz. 17.00

Mieszkanie sołtysa

Kopcie

7 maj – godz. 15.00

Mieszkanie sołtysa

Kucębów

8 maja – godz. 15.00

Mieszkanie p. Jarosława
Bednarza

Nowki

9 maj – godz.17.00

Remiza OSP w Nowkach

Mroczków

14 kwiecień – godz.
Remiza OSP w Mroczkowie
17.00

Nowy
Odrowążek

29
kwiecień
godz.17.00

Odrowążek

28 kwiecień – godz. Szkoła Podstawowa
17.00
w Odrowążku

Płaczków

21 maj – godz. 17.00

Sobótka

11 maj – godz. 17.00 Mieszkanie sołtysa

Sorbin

8 maj – godz. 12.00

Ubyszów

21 maj – godz. 15.00 Altana

Wołów

12 maj – godz.17.00

Wojtyniów

27 kwiecień – godz.
Mieszkanie sołtysa
17.30

Zagórze

10 maj – godz. 17.00 Mieszkanie sołtysa

Zbrojów

5 maj – godz. 17.00
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Remiza OSP w Bliżynie

Mieszkanie sołtysa

Remiza OSP

Szkoła Podstawowa
w Mroczkowie
Szkoła Podstawowa
w Sorbinie
Remiza OSP w Wołowie

Mieszkanie sołtysa

Kult ur a

Warsztaty biżuterii w Zameczku

Muzyka naszych zespołów na płytach
W ramach promocji urząd gminy wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Bliżynie postanowili utrwalić muzykę naszych
zespołów w formie elektronicznej w postaci płyt CD. Jako pierwszy
do nagrania na początku kwietnia przystąpił zespół „Kuźniczanki” z
Nowego Odrowążka.

W dniu 26 marca br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bliżynie odbyły się
warsztaty wykonywania biżuterii z różnych
materiałów.
Uczestniczyło w nich trzynaście pań
w różnym wieku. Pod okiem plastyczki
Wioletty Wójcik można było wykonać korale, kolczyki, bransoletki i broszki z modeliny, drewna, sznurka oraz innych materiałów.
Wszystkie wykonanie ozdoby po zajęciach
stały się własnością uczestniczek warsztatów.
W miłej atmosferze panie spędziły kilka godzin w GOK-u.
Marzanna Godlewska

Wielkanocne palmy

W nagraniu uczestniczyły: Barbara Misiowiec, Jolanta Gębska,
Helena Olejarz, Helena Okła, Alfreda Smulczyńska, Gabriela
Gębska, Helena Dudzic, Zuzanna Marszałek, Helena Morawska. Na
akordeonie akompaniował Jacek Miernik. Dodatkowo Helena Okła
nagrała trzy utwory acapella. Na płycie znajdą się m.in. takie utwory
„Kuźniczanka to nasza rzeczka”, „Nasza kochana wieś”, „Już minęły
młode lata”, „Ziemio Bliżyńska”. W sumie 15 utworów.
Jako kolejny, w dniu 16 kwietnia, płytę nagra zespół „Sobótka”.
Dodajmy, że osobno płyta zostanie nagrana z twórczością Wacława
Pejsa. W późniejszym terminie zostanie również utrwalony dorobek
zespołu „Sorbin”.
Jacenty Kita

Ostatki u seniorów

O tym, że Święta
Wielkiej Nocy coraz bliżej
świadczy chociażby tematyka kolejnych warsztatów,
które 2 kwietnia odbyły się
w „Zameczku”. Tym razem
ich uczestnicy wykonywali
palmy wielkanocne.
Po krótkim powitaniu przez Marzannę Godlewską piętnaście
pań i jeden „rodzynek” (Kacper Gołębiewski) pod okiem instruktor
Marii Siarek posiedli umiejętność niełatwej sztuki tworzenia palm.
Za materiał do ich wyrobu posłużyły m.in. wiklina, bibuła, kwiaty,
szyszki. O tym, że bliżyńskie warsztaty cieszą się coraz większą popularnością świadczy uczestnictwo w nich np. mieszkanek Skarżyska
Kamiennej i Barczy.

Efekt był zachwycający, a panie spędziły miłe popołudnie, wzbogacone o delektowanie się kawą i słodkościami.
(jaki)

Klub Seniora z Nowego Odrowążka wraz z Kołem Gospodyń
Wiejskich z tej miejscowości zorganizowali ostatki, które odbyły się 5
marca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Odrowążku.
Impreza połączona była z Dniem Kobiet. Wszystko udało się zrealizować zgodnie z planem, a uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
Jolanta Gębska
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Kult ur a

„Utrwal, co piękne wokół nas”
Grupa fotograficzna „Co-Arto”, Stowarzyszenie „RDEST” z Bliżyna
oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej są organizatorami
cyklu plenerów - warsztatów fotograficznych pod hasłem „Utrwal, co
piękne wokół nas”.

Pierwsze warsztaty odbyły się na terenie Gminy Łączna 27 marca
br. Był to pierwszy z czterech zaplanowanych plenerów zdjęciowych.
Część warsztatową poprowadziła fotograf Katarzyna Gritzmann,
która wyjaśniła między innymi zasady kompozycji fotografii krajobrazowej, wykorzystania światła o różnej porze dnia, wydobywania
barw przy użyciu filtrów fotograficznych oraz jak korzystać z filtra
polaryzacyjnego.
Fotografowano m.in. okolice Klonowa i Bukowej Góry. W samo
południe fotograficy spotkali się przy wspólnym ognisku w malowniczej Leśniczówce Osieczno, gdzie wymienili poglądy na temat pleneru
i podzielili się swoimi uwagami i obserwacjami dotyczącymi sztuki
fotografowania.
Celem projektu warsztatów fotograficznych jest przede wszystkim
propagowanie sztuki fotografii, integrowanie środowiska fotografów
amatorów, poznanie i dokumentacja miejsc atrakcyjnych i piękna powiatu skarżyskiego w czterech porach roku.
Kolejne plenery zaplanowane zostały na: czerwiec - na terenie Skarżyska-Kamiennej, sierpień – na terenie gminy Skarżysko
Kościelne i Suchedniów, październik – na terenie Gminy Bliżyn.
Jacenty Kita
Zdjęcia: Andrzej Adamczyk, „Co-Arto”

Zbudować robota nie jest wcale trudno!
Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów z budowy robotów, które w bliżyńskim „Zameczku” zorganizowane zostały przez
Stowarzyszenie „PraOsada Rydno” w ramach projektu „Roboty z krzemienia, czyli od Rydna do Skarżyska” w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
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Zajęcia, w których uczestniczyło wielu tych młodszych, ale i nieco starszych mieszkańców gminy, w sposób bardzo przystępny i ciekawy, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego prowadzili Paweł
Rzuchowski i Tomasz Jaśkiewicz. Przy pomocy współpracowników
cierpliwie tłumaczył zasady konstruowania robotów i ich funkcjonowania. Szczególną frajdę uczestników warsztatów, które trwały dwie
godziny,
wywołała
możliwość praktycznego
korzystania
z robotów.
Warsztaty z budowy robotów były prowadzone z wykorzystaniem 4 zestawów
klocków lego mindstorms nxt 2.0. Klocki
te zakupiono dzięki
finansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Jacenty Kita

Kolejny sukces zespołu „Sobótka”
W sobotę 19 marca 2011 r. w Domu Kultury w Stąporkowie odbyły się eliminacje do „VII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych – Daleszyce
2011”. Gminę Bliżyn reprezentował Zespół Ludowy Sobótka z Sobótki,
który zakwalifikował się do finału.

Na scenie zaprezentowało się aż 22. wykonawców tj. pięć chórów,
dwanaście zespołów ludowych i pięć zespołów wokalno –instrumentalnych, które reprezentowały urzędy gmin, ośrodki kultury oraz parafie.
Wykonawców oceniali
pracownicy Wojewódzkiego
Domu Kultury: Karolina
Opałko, Jerzy Gumuła,
Michał Stachurski oraz
Józef Szczyrba, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Końskich oraz Ojciec Eliasz, gwardian Zakonu Ojców
Franciszkanów Reformatorów w Pińczowie. Występom przyglądała
się również dyrektor bliżyńskiego GOK-u Katarzyna
Skarus, która stwierdziła, że
wobec bardzo mocnej obsady
i dużej rywalizacji zwycięstwo
naszego zespołu w kategorii
zespołów ludowych jest bardzo
dużym wyróżnieniem.
Finał festiwalu pod patronatem honorowym Adama Jarubasa,
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, odbył się w kościele pod
wezwaniem św. Michała Archanioła w Daleszycach 10 kwietnia 2011 r.
Zespół „Sobótka” zajął tam III miejsce
(jaki)
Zdjęcia Katarzyna Skarus
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ZMIANA HARMONOGRAMU

Zbiórka odpadów szklanych i makulatury

Zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych w 2011 roku

W dniach 9-10 maja br. na terenie gminy Bliżyn przeprowadzona
zostanie zbiórka szklanych słoików, butelek oraz makulatury.
Poniżej zamieszczamy wykaz punktów, gdzie w/w odpady można
składać:

(dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy podpisali umowę na
odbiór odpadów komunalnych z Zakładem Oczyszczania Miasta
Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko Kamienna)
Miejscowość

Marzec Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

1

Bliżyn

Przy remizie OSP, Na pętli autobusowej,
Przy blokach (obok garaży)

2.

Brzeście

Za posesją Brzeście 27
p. Milanowskiej) przy Altanie

3

Bugaj

Przy lesie, na przeciwko posesji nr 20

4

Drożdżów

Posesja na przeciwko sołtysa – Pani
M. Jachimowicz

5

Gilów

Obok boiska

6

Gostków Górny

Przy zjeździe do domu sołtysa p. J. Sieczki

7

Gostków Dolny

Przy tablicy ogłoszeń

8

Jastrzębia

Na placu przy tablicy pamiątkowej

9

Kopcie

U sołtysa – p. J. Jaślan

Bugaj, Brzeście,
Zagórze, Wołów,
Wojtyniów, Jastrzębia

21

20

19

19

Drożdżów, Gostków,
Bliżyn, Ubyszów,
Gilów

21

21

20

19

Sorbin, Kopcie,
Odrowążek, Nowy
Odrowążek, Nowki

22

22

21

20

Górki, Mroczków,
Sobótka, Płaczków,
Pięty, Rędocin

22

23

22

20

Zbierane będą wyłącznie czyste opakowania plastikowe: reklamówki foliowe, butelki po napojach, mleku, wodzie, po płynach do
mycia naczyń, po płynach do płukania oraz kubki po śmietanie, jogurtach, serkach i margarynach.

Spisz się poprzez Internet
W związku z trwającym
Narodowym Spisem Powszechnym
Ludności i Mieszkań oraz dużą
rolą
samopisu
internetowego
w jego przeprowadzeniu, na stronie
www.stat.gov.pl od 22 marca udostępniony został demonstracyjny formularz umożliwiający zapoznanie się
z funkcjonalnością aplikacji.
Wersja demonstracyjna nie zapisuje danych w bazie na stałe, przechowuje je jedynie na czas pracy w formularzu do wylogowania.
Właściwy formularz elektroniczny rejestrujący dane podczas
NSPLiM 2011, dostępny będzie od momentu rozpoczęcia spisu czyli
od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. Aplikacja będzie dawała możliwości wypełniania i dopisywania danych przez 14 dni od pierwszego
zalogowania. Jeśli przez ten czas formularz nie zostanie wypełniony w
całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony
drogą telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na
31 marca 2011, godz. 24.00.
Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie
pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg
zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny
demograficzno – społecznej oraz społeczno – ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji
o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich
zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach
podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
(jk)

10 Kucębów Dolny

Za posesją nr 17

11 Kucębów Górny

Za posesją nr 1

12 Nowki

Przy remizie OSP

13 Mroczków

Przy remizie OSP

14

Mroczków
Kapturów

Obok posesji nr 22

15

Mroczków
Kamionka

Za posesją nr 11

16 Nowy Odrowążek

Na przeciwko remizy OSP

17 Odrowążek

U sołtysa p. J. Gębskiej

18 Płaczków

Na przeciwko posesji nr 14 i15

19

Płaczków
Piechotne

(działka

Za posesją nr 13

20 Pięty

Przy blokach, przy podstacji

21 Rędocin

Na przeciwko sołtysa – p. U. Sokołowskiej

22 Sobótka

U sołtysa – p. K. Adamczyk

23 Sorbin

Przy remizie OSP, U sołtysa – J. Kopeć

24 Ubyszów

Przy szkole – na boisku, Na boisku – za
pętlą autobusową

25 Wołów

Przy remizie OSP

26 Wojtyniów

Przy sklepie, Przy blokach

27 Zagórze

Przy tablicy ogłoszeń, przy rondzie

28 Zbrojów

U sołtysa – p. B. Żak

W przypadku pozostawienia innych odpadów, aniżeli słoiki i butelki szklane oraz makulatura lub potłuczenie pozostawionych odpadów szklanych Gmina Bliżyn nie będzie w przyszłości organizować
bezpłatnych zbiórek.
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Witaj Wiosno!
Nadszedł wreszcie czas powitania wiosny! Z tej właśnie okazji 23
marca 2011 r. w przedszkolu w Bliżynie w młodszej grupie przedszkolnej „Krasnale” odbyły
się zajęcia otwarte. W
zajęciach uczestniczyli rodzice przedszkolaków, dyrektor Zespołu
Szkół
Przedszkola
w Bliżynie – Józef
Nowak, który bacznie
obserwował całe spotkanie oraz koordynator projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej” – Grzegorz Włodarczyk.
Zajęcia poprowadziła wychowawczyni maluchów – Ewelina Jedynak.
Prowadząca zajęcia powitała ciepło i serdecznie wszystkich zebranych oraz wyraziła nadzieję, iż zajęcia z udziałem tak wspaniałych
gości przyspieszą nadejście prawdziwej, pięknej i słonecznej wiosny
za oknami.
Zajęcia rozpoczęły się od zaśpiewania piosenki na przywitanie „Wszyscy są, witam Was”
wraz z interpretacją ruchową.
Następnie dzieci zaprezentowały Marzannę – „zimową
pannę”, którą zrobiły wspólnie
ze swoimi wychowawczyniami.
Dzieci pięknie omówiły jej wygląd, ale również pochwaliły się
swoją wiedzą o celu jej robienia
– „topimy Marzannę, aby pożegnać odchodzącą zimę a powitać wiosnę”. Po czym usłyszeliśmy pukanie do sali maluchów... weszła jedna z mam z ogromną, żółtą kopertą oraz zielonym koszykiem.
Poinformowała wszystkich, że jest to list zaadresowany specjalnie do
„Krasnali”. Dzieci z dużym zainteresowaniem i ciekawością otworzyły
kopertę! Ewelina Jedynak przeczytała list, a zadaniem dzieci było odgadnięcie jego nadawcy. Przedszkolaki miały mnóstwo pomysłów... aż
wreszcie udało się zgadnąć. To przecież list od Pani Wiosny!
W koszyku znajdowały się listki, na których umieszczone były
różne zadania od Wiosennej Pani. Aby wskazać właściwy liść maluchy musiały wykazać się umiejętnością liczenia, ale poradziły sobie
naprawdę świetnie. Bardzo sprawnie przebiegała realizacja zadań:
• śpiewanie piosenki „Nie śpijcie kiedy wiosna” z interpretacją ruchową,
• ozdabianie sukni Pani Wiosny pięknymi, kolorowymi kwiatkami
i zielonymi listkami znalezionymi w sali przedszkolnej,
• segregowanie przedmiotów wiosennych i zimowych do właściwych koszów,
• naśladowanie fruwających bocianów.
Duże zaciekawienie wzbudziły zagadki obrazkowe przygotowane
przez prowadzącą. Obrazki ukryte pod białymi kartkami z niewielkimi dziurami przedstawiały zwiastuny wiosny. Przedszkolaki również bezbłędnie rozpoznały i nazwały
wszystkie symbole wiosenne. Ostatnim
elementem zajęć było działanie praktyczne. Przedszkolaki wspólnie z rodzicami wykonywali wiosenne kwiaty:
krokusy i tulipany (wydzieranki z papieru kolorowego).
Wiosenne zajęcia otwarte miały na
celu integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnej zabawie, działaniu i przeżywaniu. Przedszkolaki
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rozbudziły zainteresowanie nową porą roku, a także wzbogaciły swoją wiedzę na jej temat. Zajęcia rozwijały inwencję twórczą w różnych
formach: słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Rodzice mogli
przekonać się w jaki sposób ich pociechy bawią się, odkrywają i poznają otaczający świat! Ewelina Jedynak dziękuje rodzicom, którzy zgodzili się czynnie uczestniczyć w organizacji i przebiegu zajęć. Niech
kolejne spotkanie zaowocuje taką współpracą!
(jk)

Renifery w Bliżynie
Ziemie powiatu skarżyskiego to nie tylko obszar znany z gościnności mieszkańców i piękna krajobrazu ale także bogaty w
fascynującą historię.
Najstarsze i najbardziej znane ślady
obecności człowieka w tym regionie odkryte zostały nad rzeką Kamienną między Łyżwami a Wąchockiem na terenie Rezerwatu Archeologicznego „Rydno” i datowane są na ok. 11 tyś
lat p.n.e. Niewiele jednak osób wie, iż świadectwa pobytu gromad ludzkich z epoki kamienia ujawnione zostały także w okolicach Bliżyna, w
zlewni rzek: Kamiennej, Kuźniczki oraz Kobylanki. Wskazują na to
wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w ostatnich dniach
(29 marca – 1 kwietnia 2011 r.) na terenie gminy Bliżyn, przez Instytut
Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
W trakcie prac badawczych zarejestrowano łącznie sześć, nieznanych do tej
pory stanowisk archeologicznych, m.in. w Starym
Gostkowie, Wojtyniowie i
Górkach. Jednym z najciekawszych znalezisk jest odkrycie miejsca obróbki krzemienia sprzed
10 – 9 tyś lat p.n.e., stanowiącego ślad po eksploracji tych terenów
przez paleolitycznych łowców reniferów. Społeczności te pojawiły się
nad Kamienną u schyłku epoki lodowcowej (plejstocenu) w okresie
najmłodszego Dryasu – klimat był wówczas zdecydowanie chłodniejszy niż dziś, a okolice Bliżyna porastała roślinność tundrowa.
Kolejne odkryte stanowiska mają nieco późniejszą chronologię
datowane są bowiem na epokę mezolitu 8 – 5 tyś lat p.n.e., co odpowiada początkom holocenu – okres ten charakteryzuje się stopniowym
ocieplaniem klimatu i
dynamicznym rozwojem
zbiorowisk leśnych, poważne zmiany następują
też w osadnictwie, które
przybiera bardziej stały
charakter oraz gospodarce
gdzie obok myślistwa ważną rolę zaczyna odgrywać
zbieractwo i rybołówstwo. Listę odkryć zamykają dwa stanowiska z
epoki brązu 1800 – 900 lat p.n.e.
Choć archeolodzy gościli w Bliżynie zaledwie przez tydzień efektem wizyty jest pełna inwentaryzacja reliktów osadnictwa pradziejowego w dolinie Kamiennej na odcinku między Sobótką a Wołowem
oraz kolekcja kilkudziesięciu zabytków krzemiennych.
Należy podkreślić, iż badania nie odbyły by się bez finansowego i
organizacyjnego wsparcia Wójta Gminy Bliżyn Mariusza Walachni
oraz pomocy członków Stowarzyszenia „PraOsada RYDNO”, za co w
tym miejscu pragniemy im serdecznie podziękować.
Kierownik badań: Michał Przeździecki
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Strażackie mistrzostwa w tenisie stołowym
Już po raz VII w dniu 3 kwietnia br. w remizie OSP w Bliżynie
rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy Bliżyn Ochotniczych Straży
Pożarnych w Tenisie Stołowym.

Podsumowując turniej komendant gminny OSP Zdzisław
Kuźdub stwierdził, że szczególnie cieszy go duża liczba zawodników
z Mroczkowa i Nowego Odrowążka, dzięki czemu frekwencja była
niezła.
Do rywalizacji przystąpiło łącznie 24. zawodników ze wszystkich – poza OSP Nowki – jednostek z naszego terenu. Rywalizowano
w trzech kategoriach. Po niemal trzygodzinnych zmaganiach okazało się, że w poszczególnych kategoriach najlepsi byli następujący
zawodnicy:

Kategoria rocznik 1994 i młodsi
I miejsce – Arkadiusz Sołtys z Nowego Odrowążka
II miejsce – Andrzej Lisowski z Sorbina
III miejsce – Mateusz Krzepkowski z Nowego Odrowążka
IV miejsce – Przemysław Dąbrowa z Mroczkowa
Kategoria rocznik 1993 i starsi
I miejsce – Artur Skrok – Mroczków
II miejsce – Łukasz Witkowski – Mroczków
III miejsce – Rafał Kopeć – Mroczków
IV miejsce – Przemysław Mecherzyński – Mroczków

Dyplomy i nagrody wręczali: przewodniczący rady gminy Jerzy
Rams, radny Bogusław Bąk, Zdzisław Kuźdub oraz prezesi jednostek biorących udział w zawodach.
Na koniec Jerzy Rams odniósł się do sukcesów tenisistów
z Bliżyna w latach 70. i 80., kiedy to z dobrym skutkiem rywalizowali
z najlepszymi w województwie. Wiesław Ciura grał w lidze okręgowej a Andrzej Banaszewski był mistrzem województwa. –Mam
nadzieję, że wrócimy do tych tradycji. Tym bardziej, że gmina remontuje wszystkie remizy i stwarza warunki m.in. do uprawiania
w nich tenisa – stwierdził przewodniczący.

Kategoria open
I miejsce – Wiesław Ciura – Bliżyn
II miejsce – Andrzej Banaszewski - Bliżyn
III miejsce – Wojciech Gołębiewski - Bliżyn
IV miejsce – Zdzisław Kuźdub – Bliżyn

Jeszcze tylko wspólna fotografia i… do zobaczenia za rok!
Nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników fundowała
Gmina Bliżyn.
Jacenty Kita
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