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221. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

zapraszamy na festyn „Przystań Bliżyn – Natura i Świnia Góra”,
„Przedszkole z Kapitałem”,
relacja z sesji rady gminy,
o projekcie „Zmień swoje życie”,
wydawać, pożyczać czy oszczędzać?
„Czar starych ksiąg” w bibliotece szkolnej,
w „Zameczku”,
piknik w Ubyszowie,
rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

Cykliści zainaugurowali sezon

W dniu 3 maja 2012 roku mieszkańcy Bliżyna upamiętnili ten
wyjątkowy w naszych dziejach dzień: 221. rocznicę uchwalenia przez
Sejm Wielki drugiej na świecie, a pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. -Konstytucja Majowa to nie tylko dokument z przeszłości.
To także ciągle niegasnące źródło siły i mądrości Polaków, to taki
namacalny dowód, że nasz naród zachował zdolność do mądrego
rządzenia samym sobą, do odpowiedzialnego organizowania własnej wolności…
Czytaj na str. 2-3

Gminne obchody Dnia Strażaka

Członkowie Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów 29 kwietnia
br. zainaugurowali tegoroczny sezon rajdów rowerowych.
Czytaj na str. 15

Z okazji Dnia Samorządowca składamy
wszystkim Pracownikom Samorządowym
najserdeczniejsze życzenia pomyślności
i satysfakcji w gospodarowaniu gminą.
Życzymy, aby zaangażowanie i trudna, codzienna
praca była zawsze zauważona i doceniona
przez mieszkańców.
Dziękujemy Wam, za pracę, dobre pomysły
i decyzje podejmowane dla dobra lokalnych
społeczności. Radnym, Sołtysom i Pracownikom
Urzędu pragniemy serdecznie podziękować
za trud i poświęcenie, z jakim służycie
miejscowemu społeczeństwu.
Z poważaniem
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams

4 maja w kalendarzu przypada dzień św. Floriana – rzymskiego
żołnierza i męczennika za wiarę, patrona strażaków, hutników i kominiarzy. Dzień ten obchodzony jest również jako Dzień Strażaka,
o czym pamiętali druhowie z naszej gminy.
Czytaj na str. 5

„Dbajmy o lasy”

Kolejny raz w przedszkolu w Bliżynie odbyły się zajęcia otwarte z udziałem zaproszonych gości. 20 kwietnia 2012 roku do grupy
starszaków „Zielone żabki” przybył Józef Nowak – dyrektor Zespołu
Szkół w Bliżynie oraz rodzice dzieci.
Czytaj na str. 11
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Świę to Ko ns t y t uc j i 3 Ma ja

221. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
3 maja 2012 roku mieszkańcy Bliżyna upamiętnili ten wyjątkowy w naszych dziejach dzień. 221. rocznicę uchwalenia przez Sejm
Wielki drugiej na świecie, a pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.
-Konstytucja Majowa to nie tylko dokument z przeszłości. To także
ciągle niegasnące źródło siły i mądrości Polaków, to taki namacalny
dowód, że nasz naród zachował zdolność do mądrego rządzenia samym sobą, do odpowiedzialnego organizowania własnej wolności.
Wiemy doskonale, że nie zawsze jest to łatwe, że często pokonanie
własnych wad i słabości wymaga ogromnego wysiłku i dojrzewania
politycznej mądrości – powiedział podczas uroczystych obchodów
wójt Mariusz Walachnia.
O godz. 10.00 w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny koncelebrowaną przez wszystkich księży Mszę Świętą odprawił ks.
Stanisław Wlazło.
Przed ołtarzem stanęło 14 pocztów sztandarowych bliżyńskich
szkół, strażaków, kombatantów, Związku Strzeleckiego oraz Gminy
Bliżyn.
Przemarsz pod pomnik ofiar II wojny światowej
„Maj – rocznica pięknych serc!
Maj – rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają, ci co przyszli.
Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg,
Lecz z przeszłości czerpał siły”.
Słowami tego wiersza tę część obchodów rozpoczęła dyrektor bliżyńskiego ośrodka kultury Katarzyna Skarus.
Poczty pochyliły się pod pomnikiem oddając hołd pomordowanym w latach ostatniej wojny światowej, a następnie odegrany został
Hymn Państwowy.
W dalszej części nastąpiło składanie wiązanek kwiatów przez
kombatantów, władze samorządowe gminy oraz Ochotniczą Straż
w Bliżynie i Związek Strzelecki Wolność – Równość – Niepodległość.

Poczty sztandarowe stanęły przed ołtarzem
W homilii ks. Arkadiusz Czupryński stwierdził m.in.:
- Konstytucja rozpoczynała się od słów „W imię Boga…”. Dziś
Europie chce się narzucić konstytucję, bez odwołań do Boga…
Patriotyzm oznacza cieszyć się z tego, co piękne w kraju, a tymczasem czujemy tylko ból z powodu plam, które burzą obraz Ojczyzny:
oszustwa, zdrada, korupcja, niekompetencja władzy.
Po nabożeństwie kolumna marszowa poprzedzona przez poczty
sztandarowe przeszła pod pomnik upamiętniający ofiary II wojny
światowej przy ul. Kościuszki.
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Delegacje składają wiązanki kwiatów

Świę to Ko ns t y t uc j i 3 Ma ja
Wystąpienie okolicznościowe wygłosił wójt gminy Mariusz
Walachnia. -Pamiętajmy dziś, że nasza niepodległość, którą cieszymy się już od 22 lat jest prawdziwym darem losu na tle dramatycznych doświadczeń ostatnich dwóch stuleci. Państwo polskie okrzepło,
ma stabilny system demokratyczny, jest państwem praworządnym.
Umiejmy to cenić, umiejmy się tym cieszyć. Nauczmy się z tym dorobkiem w pełni identyfikować, stawać w jego obronie, także dzisiaj.
Podnieśmy wysoko głowy, dumni nie tylko z Konstytucji 3 Maja, ale
dumni również z osiągnięć suwerennej i demokratycznej współczesnej
Polski – powiedział wójt.
Wójt nawiązał również do obchodzonego dzień wcześniej Święta
Flagi Narodowej. -Nie ma dla Polaka wartości cenniejszej niż własne państwo. Jego zaś symbolem są nasze biało-czerwone, narodowe
barwy. To znak naszej wspólnoty, wspólnoty otwartej, w której jest
miejsce i na rozwój obywatelski, inicjatywy i na polityczną krytykę, na
różnorodność poglądów – stwierdził M. Walachnia.
Dodajmy, że uroczystości pod pomnikiem zgromadziły liczną rzeszę mieszkańców Bliżyna. Znacznie, znacznie więcej, aniżeli na przykład w Skarżysku – Kamiennej pod Pomnikiem Niepodległości.

Akademia patriotyczna w „Zameczku”
Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego
dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia
Sejm ponownie przywrócił to święto.

Mieszkańcy licznie przybyli na uroczystości
„Takiego maja,
Ślicznego maja
Nie było jeszcze!
Umył się rano,
rosą poranną,
srebrzystym deszczem”.
Te słowa zabrzmiały już w „Zameczku”, gdzie później odbyła się
akademia, w trakcie której zaprezentowane zostały piosenki i poezja
patriotyczna.
Obecnych powitała Katarzyna Skarus.
Na początek Wacław Pejas zaśpiewał „Rotę”. Później na przemian
słowo mówione i śpiewane słyszeliśmy z ust Doroty Zbroja, Agnieszki
Więckowskiej, Ryszarda Kucewicza
(w
staropolskich
strojach),
Sebastiana Siudaka oraz młodych
artystów z GOK-u: Katarzyny Połeć,
Dominiki Bąk oraz recytatorek Uli
Krzemińskiej i Magdy Wydra.
Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki
w maju 1791 roku i była to pierwsza
Uroczystości pod pomnikiem i w w Europie a druga na świecie (po
amerykańskiej) uchwalona konsty„Zameczku” prowadziła
tucja.
Katarzyna Skarus
Dzień ten został uznany świętem
już 5 maja 1791 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały

Publiczność z uwagą obejrzała program
Jacenty Kita

Już wkrótce otwarcie zalewu
W dniu 23 czerwca o godz. 13.00 nastąpi uroczyste otwarcie i poświęcenie bliżyńskiego zalewu. Uroczystość będzie miała miejsce przy
parkingu obok kąpieliska. Od 22 czerwca do 2 września w godz. od
10.00 - 18.00 nad bezpieczeństwem kapiących się czuwać będą ratownicy wodni.

Ogłoszenie
Zachęcam do składania wniosków o przystąpienie do „Programu
usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Bliżyn”.
Właścicielowi nieruchomości przystępującemu do przedmiotowego programu, Gmina gwarantuje bezpłatny odbiór, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków
mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy, pod
warunkiem wykonania prac demontażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 10 lub dzwoniąc pod nr tel. 41 2541
104 wew. 39
Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia
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Ak t ualn ości

Sukces recytatorów

Trwają remonty ulic

Duży sukces odnieśli nasi recytatorzy podczas finału XXII
Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, który w dniach
19-20 maja odbył się w Starachowickim Centrum Kultury. Łącznie
startowało w nim 65. recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas IV-VI Urszula Krzemińska zajęła III miejsce (SP
Odrowążek – opiekun Teresa Garczyk) a Magda Wydra (SP Sorbin –
opiekun Anna Łagoźna) została wyróżniona.
Gratulujemy sukcesu!
(jaki)

Przedszkolak
z Kapitałem
- Pozyskano prawie
na przedszkola z UE.

1,5

mln

Poprawia się jakość dróg i ulic w Bliżynie i Wojtyniowie. Firma,
która buduje oczyszczalnię
ścieków i sieć kanalizacyjną jest na etapie kładzenia nowych nawierzchni
na ulicach zniszczonych
w trakcie realizacji robót
budowlanych. Dzięki temu
w znacznym stopniu poprawi się ich jakość.
(jaki)

zł

W lutym bieżącego roku Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
ogłosiło w ramach priorytetu IX „Rozwój
Wykształcenia i Kompetencji w Regionach”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
konkurs, w ramach poddziałania 9.1.1.
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, do
którego przystąpiło Towarzystwo Przyjaciół
Bliżyna, przygotowując założenia projektu
„Przedszkolak z Kapitałem”.
W dniu 8 maja 2012 roku dyrektor ŚBRR
zatwierdził listę rankingową wniosków, na której aplikacja naszego Stowarzyszenia znalazła
się na trzeciej pozycji z liczbą 97,5 punktów.
Proponowana kwota dofinansowania wynosi
1.414.716,33 zł.
W ramach tego projektu przewiduje się przy
partnerstwie ze strony gminy Bliżyn prowadzenie 3 oddziałów przedszkolnych (2 w Bliżynie
i 1 w Mroczkowie), 10-cio godzinnych, z pełnym wyżywieniem, ciekawą ofertą wychowawczo – edukacyjną i ciągiem różnego rodzaju
działań mających popularyzować ideę wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy.
Przedszkole prowadzone przez nasze
Stowarzyszenie rozpocznie swoją działalność
od dnia 1 września 2012 roku, a następne dwa
lata zadanie to będzie finansowane przez gminę Bliżyn.
W najbliższych dniach zarząd Towarzystwa
Przyjaciół Bliżyna w porozumieniu z gminą
podejmie działania zmierzające ku realizacji
tych ambitnych zamierzeń. Wydaje się, że przygotowana przez nas oferta w ramach projektu
„Przedszkolak z Kapitałem” zostanie właściwie
przyjęta przez środowisko lokalne, a inicjatorom tego pomysłu zależało przede wszystkim
na tym, by podnieść w tym zakresie świadomość społeczną, ułatwić wychowankom naszego przedszkola późniejszy rozwój emocjonalny
i edukacyjny oraz przyczynić się do rozwoju
społeczno – cywilizacyjnego naszej gminy.
Józef Nowak
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Gm inne O bch o dy Dnia S t r a ż ak a

Gminne obchody Dnia Strażaka
Na dzień 4 maja w kalendarzu przypada dzień św. Floriana –
rzymskiego żołnierza i męczennika za wiarę, patrona strażaków, hutników i kominiarzy. Dzień ten obchodzony jest również jako Dzień
Strażaka, o czym pamiętali druhowie z naszej gminy.
Tego dnia tradycyjnie juz strażacy z terenu gminy w asyście
strażackich pocztów sztandarowych z Bliżyna, Sorbina, Mroczkowa
i Nowego Odrowążka spotkali się na Mszy Świętej w kościele pw. Św.
Ludwika w Bliżynie. Mszę w intencji strażaków i ich rodzin odprawił
ks. Stanisław Wlazło – kapelan gminny strażaków.
W homilii ks. kapelan nie tylko przypomniał postać św. Floriana,
ale odniósł się również do korelacji między odwagą a wiarą. Ks. proboszcz mówił: –Ci, co kryją się pod sztandarami św. Floriana powinni
być nie tylko odważni, ale również ludźmi wierzącymi. Życzę Wam,
abyście wpatrywali się w postać swego patrona, który jest żywym
przykładem również na dzisiaj.

Po Mszy Św. strażacki szpaler przemaszerował do strażnicy OSP
Bliżyn, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie zarządu oddziału
gminnego ZOSP RP i koleżeńskie strażackie spotkanie. W trakcie
spotkania życzenia strażakom złożyli: ks. Stanisław Wlazło, Jerzy
Rams – Przewodniczący Rady Gminy, Mariusz Walachnia – Wójt
oraz Zdzisław Kuźdub – Komendant Gminny Ochotniczych Straży
Pożarnych. Goście życzyli strażakom głównie zdrowia, wytrwałości
w pomaganiu innym, bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych, ludzkiego szacunku oraz wszelkiej pomyślności.

Bardzo miłym akcentem spotkania było oficjalne przekazanie
przez strażaków z Bliżyna pompy szlamowej strażakom z Mroczkowa
(jaki)
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Relacja z sesji rady gminy
Osiemnasta w tej kadencji sesja Rady Gminy w Bliżynie odbyła się
w dniu 27 kwietnia br. Otworzył ją Jerzy Rams witając obecnych na niej
radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy z wójtem Mariuszem
Walachnią, dyrektorów szkół i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych gości: Zdzisława Nowakowskiego
– członka zarządu powiatu, Annę Leżańską – radną powiatową,
Sylwestra Hamerę – komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej oraz gminnego komendanta OSP
Zdzisława Kuźduba.
Po naniesieniu zmian radni przyjęli porządek obrad a wójt
Mariusz Walachnia złożył sprawozdanie ze swej pracy między sesjami. Dotyczyło ono dokonanych w tym czasie zmian w budżecie, spraw
oświatowych i inwestycyjnych, harmonogramu pracy wójta oraz realizacji podjętych na lutowej sesji uchwał przez radę.
Wystąpienia gości
W czasie przeznaczonym na wystąpienia gości o głos poprosiła Katarzyna Skarus, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, która
poinformowała o sukcesach naszych sportowców w szachach, warcabach i tenisie stołowym podczas zimowych mistrzostw Ludowych
Zespołów Sportowych.

Adam Młodawski i Katarzyna Skarus przekazują puchar wójtowi
Mariuszowi Walachni
Następnie wraz z prezesem Kordiana Bliżyn Adamem Łukomskim
przekazała na ręce wójta gminy puchar za zajęcie przez naszą gminę II
miejsca w łącznej punktacji.
Radna powiatowa Anna Leżańska przekazała dobre informacje dotyczące wprowadzenia przez powiat do swego budżetu środków finansowych na opracowanie projektu technicznego chodnika w Drożdżowie oraz na przebudowę odcinka drogi do Jastrzębi.
Dodała, że stopniowo, przez cały rok na terenie gminy udrażniane
będą rowy i przepusty przy drogach powiatowych. Dodajmy, że w budżecie powiatu jest również budowa chodnika w Odrowążku.

Interpelację składa radna Aleksandra Milanowska
Jacek Krzepkowski prosił wójta, aby wpłynął na kierownika
budowy w sprawie odbioru końcowego miejsc integracji. Krzysztof
Krzepkowski prosił o interwencję w sprawie zmiany godziny odjazdu kursu „13” w godzinach
rannych w dni wolne od pracy.
Ewa Łukomska pytała, czy jest
szansa na wybudowanie w tym
roku ok. 600 mb wodociągu
w Gilowie. Zbigniew Ślęzak
w imieniu wszystkich sołtysów
złożył informację na temat wysokości prowizji, jaką otrzymują
oni z tytułu zbierania podatków.
–Zostawiam do Państwa osądu
ich wysokość – dodał wskazując,
że są one niskie. Prosił również
wójta o interwencję w zakładzie
energetycznym w sprawie przebudowy linii biegnącej nad boiskiem w Ubyszowie. Odnosząc
się do wystąpienia A. Leżańskiej
Halina Fidor prosiła o uwzględOdpowiedzi udzielił
nienie przez powiat także budowójt Mariusz Walachnia
wy chodnika w Zbrojowie.
Odpowiedzi na powyższe wnioski udzielił wójt Mariusz Walachnia.
- sprawa sprzątania zostanie wyjaśniona,
- miejsca integracji zostaną przez wykonawcę doprowadzone do odpowiedniego stanu,
- zdaniem wójta scena w Sorbinie została wadliwie zaprojektowana,
- wodociąg w Gilowie jest potrzebny, ale na ten moment nie ma wolnych środków w kwocie ok. 240.000 zł (kosztorys inwestorski), ale
na przyszły rok powinna zostać ta inwestycja ujęta w budżecie,
- wójt ponownie wystąpi do PGE z wnioskiem o przebudowę linii
energetycznej w Ubyszowie.

Wnioski i interpelacje radnych

O bezpieczeństwie przeciwpożarowym

Radni skierowali do wójta szereg wniosków i interpelacji.
Kazimierz Boruń pytał o jakość prac wykonywanych przez firmę
dbającą o porządek na przystankach. Krytycznie odniósł się do jakości prac budowlanych przy powstałych w gminie miejscach integracji oraz na scenie w Sorbinie. Tą samą kwestię poruszył Tomasz
Pela wskazując na place zabaw w Zbrojowie, Sorbinie i Brześciu, gdzie
zbiera się woda. Aleksandra Milanowska podziękowała najpierw
Katarzynie Skarus za zorganizowanie wieczoru poezji Antoniego
Paszkiela a Annie Leżańskiej za rozpoczęcie czyszczenia rowów
w Brześciu. Zgłosiła także konieczność dobudowania oświetlenia na
granicy Brześcia i Zagórza.

Radni wysłuchali informacji na temat działalności jednostek straży pożarnej w 2011 roku.
Najpierw Zdzisław Kuźdub, komendant gminny OSP, przytoczył
zatrważające statystyki dotyczące zdarzeń w pierwszych miesiącach
tego roku. –Do dziś mieliśmy 178 zdarzeń, przede wszystkim pożarów
łąk i nieużytków. Dla porównania w całym roku 2011 tych zdarzeń
było 144, w 2010 – 178, a w 2009 – 205. Niepokoić może utrzymująca
się dość wysoka ilość pożarów w budynkach (mieszkalnych, użyteczności publicznej i produkcyjnych). W 2008 r. takich pożarów było 5,
w 2009 r. – 12, w 2010 r. – 9 i w 2011 r. - 10). Są to pożary o dużym
ciężarze gatunkowym. – stwierdził Z. Kuźdub.
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Decyzje rady

Sprawozdanie składa Zdzisław Kuźdub
W I kwartale 2011 r. przeprowadzona została kampania zebrań
sprawozdawczo – wyborczych na terenie gminy. Na zebraniach tych
wybrano nowe zarządy oraz komisje rewizyjne w ochotniczych strażach pożarnych.
Z. Kuźdub poinformował także o działaniach w 2011 roku w zakresie zorganizowanych uroczystości i zawodów sportowych, pracach
inwestycyjnych, zakupach sprzętu i wyposażenia oraz odbytych przez
strażaków szkoleniach.
Na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej w 2011 r. zaplanowano pierwotnie kwotę 261.625 zł, w tym 49.405 zł stanowiły środki
pochodzące z funduszu sołeckiego. Wykonanie budżetu po zmianach
zamknęło się kwotą 264.722,54 zł, z czego 11.390 zł stanowiły wydatki majątkowe (dofinansowanie do zakupu hydraulicznego narzędzia
ratowniczego Holmatro dla OSP Bliżyn). Projekt budżetu na 2012
zakłada przeznaczenie kwoty 244.545 zł na realizację zadań ochrony
przeciwpożarowej, w tym 3 zadania z funduszu sołeckiego.

Radni przyjęli sprawozdanie z rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Rada podjęła uchwałę o likwidacji
przedszkola w Bliżynie, ale nie oznacza to, że przestanie ono funkcjonować. Tyle tylko, że od 1 września organem prowadzącym będzie
Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, a 85% pieniędzy na jego prowadzenie
będzie pochodzić z unijnego Programu Kapitał Ludzki.
Zdecydowano o zatwierdzeniu projektu systemowego „Zmień
swoje życie”, którego koordynatorem będzie GOPS w Bliżynie (czytaj
na str. 9).
Rada zniosła formę ochrony na drzewie klon oraz przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu ich
bezdomności oraz pozytywnie zaopiniowała lokalizację Ośrodka
Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych. Powstał on w Jastrzębi.
Nie dla likwidacji posterunku policji
W specjalnym oświadczeniu rada sprzeciwiła się zamiarom likwidacji posterunku policji w Bliżynie (mają być zlikwidowane w całym
kraju). –To zły trend. Posterunek jest potrzeby, a gmina jest w stanie
pokryć koszty utrzymania posterunku – stwierdził wójt.
W oświadczeniu, skierowanym do świętokrzyskich posłów,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Wojewody Świętokrzyskiego, czytamy m.in.:
„Rada Gminy Bliżyn wyraża zaniepokojenie i stanowczy protest
przeciwko planowanej likwidacji Posterunku Policji w Bliżynie (…).
Wysoko oceniamy pracę miejscowych funkcjonariuszy znających problemy gminy i jej mieszkańców.
Funkcjonariusze współpracują ze szkołami w zakresie edukacji
o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii.
Wspólnie z GOPS-em niosą pomoc najbardziej potrzebującym – ofiarom przemocy. Współpracują z Gminną Komisją Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Zespołem Interdyscyplinarnym. Gmina (…) wspomaga
corocznie działalność policji finansowo i materialnie. W planach rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy jest zaprojektowane
miejsce dla posterunku policji – uzgodnione uprzednio z Wojewódzkim
Komendantem Policji w Kielcach (…). Szkody społeczne, jakie niesie za
sobą ta decyzja, są nie do oszacowania”.
Za zmianami w oświacie

Głos zabrał Sylwester Hamera, komendant powiatowy PSP
Do sprawozdania odniósł się również komendant powiatowy PSP
Sylwester Hamera wskazując na bardzo dobrą współpracę z wójtem,
radą i urzędem gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Zabierając w tym punkcie głos wójt stanowczo stwierdził, że
w roku przyszłym musi zostać ograniczony proceder wypalania i podpaleń traw. –Zastosujemy nawet niekonwencjonalne metody – zapowiedział Mariusz Walachnia. Zwrócił uwagę, że być może trzeba będzie przeznaczyć dodatkowe pieniądze na ochronę ppoż ze względu na
ilość zdarzeń od początku roku.
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisje
stałe rady.
O pomocy społecznej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Nowak
przedłożyła radzie informację o działalności Ośrodka za 2011 rok.
Z ważniejszych danych wspomnieć należy, że na terenie gminy pomocą objęte są 453 rodziny (w których jest 1210 osób), zasiłki stałe pobiera 91 osób, okresowe – 109. Dożywianiem objętych jest 244 dzieci,
świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 740 osobom.
Podsumowując ten punkt wójt stwierdził: -Gminom przybywa nowych zadań, na które nie ma pieniędzy z budżetu państwa. To
zły kierunek.

Rada przyjęła stanowisko o stanie oświaty na terenie Gminy
Bliżyn.
Po pierwsze w pełni poparła w nim stanowisko Związku Miast
i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w oświacie.
W stanowisku tym wójtowie, burmistrzowie i prezydenci proponują m.in. następujące zmiany w finansowaniu zadań oświatowych:
1. Zwiększenie subwencji oświatowej z uwzględnieniem finansowania wynagrodzeń i innych świadczeń dla nauczycieli przez państwo.
2. Objęcie subwencją oświatową edukacji przedszkolnej.
3. Włączenie dodatków mieszkaniowego i wiejskiego do wynagrodzeń lub ich likwidacja.
4. Zakwalifikowanie urlopu dla poratowania zdrowia jako niezdolności do pracy i opłacanie go ze środków budżetu państwa (ZUS).
5. Zmiana wielkości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zrównanie go z kwotą odpisu w innych jednostkach budżetowych.
6. Zwiększenie pensum nauczycielskiego i dostosowanie go do ilości
godzin nauki uczniów w szkole.
Przytaczając dane z naszego podwórka w stanowisku jest zapis,
że planowane wydatki na oświatę w 2012 roku wynoszą 7.583.525 zł,
a otrzymana subwencja to 5.165.853 zł, a więc zaledwie 68,12% wydatków. Największą pozycję stanowią płace – 81,3% wszystkich wydatków. Rada uważa więc, że „Niezbędna jest inicjatywa legislacyjna
zmiany ustawy – Karta Nauczyciela bądź zwiększenie subwencji do
wysokości pokrywającej powyższe wydatki”.
Jacenty Kita

c zerwiec 2012
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W Gm inie i Powiecie

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Młodzi pianiści „Nad Kamienną”
„Zakochaj się w poezji i pieśni.
Uwierz muzyce.
A piękno stanie się –
Twym chlebem powszednim”
			
J.W. Goethe

Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka miały wymiar
dwojaki. Strażacy świętowali nie tylko swój Dzień, ale również 20. lecie działalności Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczyli również nasi druhowie z prezesem gminnym Mariuszem
Walachnią oraz z pocztami sztandarowymi.
Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Sanktuarium Matki
Boskiej Ostrobramskiej.
Dalsza część obchodów miała miejsc na placu apelowym KP PSP.
Tutaj przy podniesionej fladze narodowej na maszt, odegrano hymn
narodowy przy licznym udziale zaproszonych gości, wśród których
nie zabrakło przedstawicieli władz reprezentujących powiat oraz
urząd miasta, przedstawicieli służb zaprzyjaźnionych policji, nadleśnictwa oraz przedstawicieli instytucji.

Uroczystości rozpoczęto złożeniem meldunku na ręce przybyłego Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach
nadbrygadiera Zbigniewa Muszczaka. Po złożeniu meldunku głos
zabrał Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg.
Sylwester Hamera, który w krótkich słowach powitania wszystkich
zaproszonych gości wyraził swą wdzięczność za ich obecność.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wszystkim wyróżniającym się strażakom odznaczeń, medali, dyplomów i nominacji
na wyższe stopnie pożarnicze. Wśród wyróżnionych medalami oraz
odznaczeniami nie zabrakło osób cywilnych, które w ostatnim okresie
w sposób szczególny byli zaangażowani w promowaniu bezpieczeństwa pożarowego na terenie naszego powiatu. Medal 20. lecia otrzymał również wójt Mariusz Walachnia.
Aby tradycji stało się zadość po okolicznościowych przemówieniach wszyscy chętni zostali zaproszeni przez gospodarza uroczystości Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kam. na strażacką grochówkę.
(jaki)
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W Skarżysku – Kamiennej
odbył się V Międzynarodowy,
a jednocześnie XXX Ogólnopolski
Konkurs Młodych Pianistów
„Nad Kamienną 2012”. Jedną
z nagród dla laureatów wręczyli
wójt gminy Mariusz Walachnia
oraz przewodniczący rady gminy
Jerzy Rams. Gmina Bliżyn była
jednym z patronów i darczyńców Konkursu.
Łącznie w tegorocznej edycji
zmagało się 44 młodych pianistów
z całej Polski.
Uczestników koncertu podsumowującego powitała dyrektor
szkoły Elżbieta Rokita.
Galę finałową rozpoczął recital Ireneusza Boczka - utalentowanego pianisty, pochodzącego z Sorbina, który swoją drogę na szczyt
rozpoczął w Skarżysku. Galę, po wręczeniu nagród, zakończył koncert laureatów.

Konkursu organizowany jest od 1982 roku kiedy to ówczesny dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej - Dariusz Grzegorek, postanowił zorganizować konkurs aktywizujący uczniów i nauczycieli klas
fortepianu, a także umożliwiający konfrontację wyników nauczania
w trzech szkołach muzycznych w miastach położonych nad rzeką
Kamienną. Od roku 2008 ma rangę międzynarodową.
Jacenty Kita

c zerwiec 2012

Z Ż ycia gm iny

Zmieniają swoje życie

W Bliżynie o oszczędzaniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w maja br. roku
rozpoczął realizację kolejnej, IV już edycji projektu systemowego
pt: „Zmień swoje życie” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1
Całkowita wartość projektu wynosi 172.000 zł, w tym udział własny gminy 18.064 zł
Pomoc otrzyma 12 osób, w tym 9 kobiet i 3. mężczyzn, mieszkańców gminy, bezrobotnych, korzystających z pomocy ośrodka.

Nowością w realizacji projektu obecnej edycji jest podniesienie
kompetencji społecznych i zawodowych poprzez udział w Centrum
Integracji Społecznej, beneficjenci będą realizować Indywidualny
Program Zatrudnienia Socjalnego. Centrum Integracji Społecznej
do 30 listopada 2012 roku na terenie naszej gminy poprowadzi
Galicyjska Fundacja „Wsparcie Integracja Rozwój” Centrum Integracji
Społecznej z siedzibą w Krakowie, bowiem to ta firma wygrała przetarg. Beneficjenci oprócz wsparcia zawodowego i społecznego będą
wykonywać pracę na rzecz gminy w ramach warsztatów ogrodniczo
– porządkowo – remontowych , a w zamian otrzymają zasiłki integracyjne w wysokości porównywalnej do zasiłku dla bezrobotnego.
Przerwanie kontraktu socjalnego przez beneficjenta grozi usunięciem
z CIS, utratą świadczenia oraz odmowę korzystania z pomocy finansowej GOPS.
Zofia Nowak

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem RDEST i Wójtem Gminy Bliżyn po raz kolejny przeprowadziło szkolenie, które jest dofinansowane przez Fundacje
Wspomagania Wsi ze środków NBP dla mieszkańców wsi i małych
miast w ramach programu edukacji finansowej. Szkolenie to poprowadzili ponownie trenerzy edukacji finansowej Gabriela i Krzysztof Król
z Brześcia. Tym razem warsztaty odbyły się w Zespole Szkół w Bliżynie
w dniach 8-11 maja br. i przeznaczone były dla uczniów klas III gimnazjum w celu poznania podstaw gospodarowania i zarządzania pieniędzmi.
Podczas zajęć 16 uczniów stworzyło 4 „rodziny typowe” dla środowiska w którym żyją. Na ich przykładzie uczyli się w jaki sposób wyznaczać
realne cele finansowe. Dzięki temu, że poznali kategorie wpływów i wydatków szukali odpowiedzi na pytanie jak zracjonalizować swoje wydatki. W pierwszej fazie warsztatów rodziny wyznaczyły sobie dość ambitne
cele (nowe samochody, studia dla dzieci, remonty domów, huczne wesela
i inne uroczystości rodzinne). Jednak z biegiem czasu, gdy budżet okazywał się zbyt skromny poszukiwali innych sposobów dorabiania i ograniczania wydatków. Poznali metody obliczania możliwości oszczędzania
rodziny i kwoty, która jest przeznaczana na specjalny fundusz na nagłe
wydatki. To pomogło im oszacować ile ich rodziny mogą rocznie oszczędzić. Aby mieć łatwość poruszania się w przyszłym, już dorosłym życiu
zostali zapoznani z różnymi sposobami oszczędzania i w jaki sposób korzystać z usług banków. Dużo wiadomości na temat ofert banków, konieczności ich porównywania i bardzo dokładnego czytania umów przed
ich podpisaniem przedstawiła zaproszona p. Karolina Adamczyk-Zugaj
przedstawicielka BS w Suchedniowie, który także dofinansował realizowany projekt. Zwróciła ona uwagę na konieczność dopasowania odpowiedniej usługi oszczędnościowo-kredytowej do naszych celów finansowych. Kolejnym gościem była p. M. Czerwińska-Babiarz - Powiatowy
Rzecznik Konsumentów przy Starostwie Powiatowym w Skarżysku
Kamiennej. Omówiła ona m.in. różne pułapki czyhające na nierozważnych klientów, np. podpisujących w pośpiechu, pod wpływem emocji, bez
uprzedniego zastanowienia się i dokładnego przeczytania umowy oraz
o prawach konsumentów. Odpowiadała też na pytania uczniów i służyła podpowiedzią jak sobie radzić w takich sytuacjach. Dzięki wiadomościom zdobytym podczas trwania warsztatów rodziny przystąpiły do
kolejnego zadania urealniania swoich planów finansowych. Uczniowie
zauważyli, że zaistniała potrzeba zredukowania ich celów, że często trzeba szybko reagować na zmieniające się okoliczności i jednocześnie nie
można zapominać o konsekwencji w podjętych działaniach. Jak mówili
na zakończenie warsztatów, wiedza zdobyta podczas ich trwania „bardzo
im się przyda, bo już za kilka lat będą musieli sami podejmować dorosłe
decyzje związane z finansami” oraz „ludzie nie mający wystarczającej wiedzy na ten temat mają przez to wiele problemów”.

W ostatnim dniu warsztatów został także rozstrzygnięty konkurs
plastyczny. Z pośród 19 prac uczniów ZS w Bliżynie i SP w Sorbinie zostały wybrane 4 - Tomasza Głusek, Łukasza Ozan, Eweliny Głodowskiej
i Magdaleny Wydra. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez
Wójta gminy Bliżyn i przez p. Królów. Na zakończenie dzięki uprzejmości P.H BATMAR ze Skarżyska Kamiennej uczniowie biorący udział
w konkursie i w warsztatach zostali poczęstowani pączkami.
Gabriela Król

c zerwiec 2012
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W Szko lne j B ibli ot ece

Czar starych ksiąg
Interesującą wystawę zatytułowaną „Czar starych ksiąg” w ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek przygotowały Ewa Rams
i Wanda Rokita ze szkolnej biblioteki w Zespole Szkół w Bliżynie. Jej
otwarcie miało miejsce w dniu 15 maja br., a wzięli w niej udział również
dyrektor Józef Nowak oraz zastępca dyrektora Grzegorz Jędrzejczyk.

Na wystawie można było oglądać książki i czasopisma, z których
najstarsze pochodziły z końca XIX wieku. Zobaczyć można było również starą maszynę do pisania oraz stosowane kiedyś materiały pisarskie m.in. papirus. Na temat zmian w technice pisarskiej i w publikacji
słowa drukowanego ciekawie mówiła Wanda Rokita. Natomiast prezentację multimedialną na temat samej biblioteki szkolnej i prowadzonych przez nią zajęć pozaczytelniczych przedstawiła Ewa Rams.

W otwartych zajęciach wzięła udział klasa Id z nauczycielką języka polskiego Anną Dobrucką.
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Dodajmy, że eksponaty na wystawę pochodziły – poza oczywiście zbiorami bibliotecznymi – ze zbiorów prywatnych udostępnionych przez Ewę Rams, Agnieszkę Paszkiel, Elżbietę Kowalik –
Szpiech, Krystynę Skowron, Annę Podolską, Annę Smorąg, Urszulę
i Grzegorza Jędrzejczyków oraz Romana Falarowskiego.
Jacenty Kita

c zerwiec 2012

Z Ż ycia Pr zedszko l a

„Dbajmy o lasy”
Kolejny raz w przedszkolu w Bliżynie odbyły się zajęcia otwarte z udziałem zaproszonych gości. 20 kwietnia 2012 roku do grupy
starszaków „Zielone żabki” przybył Józef Nowak – dyrektor Zespołu
Szkół w Bliżynie oraz rodzice dzieci.

Zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej prowadziły wychowawczynie Izabela Olesińska i Dorota Bernas. Głównym
celem było kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie
wrażliwości na jej piękno oraz poczucia troski o środowisko przyrodnicze. W tym dniu dzieci poznawały i poszerzały wiedzę na temat środowiska leśnego, które często jest bezmyślnie niszczone. Różnorodne
formy, metody pracy oraz środki dydaktyczne uwzględniały potrzeby i możliwości dzieci, a jednocześnie motywowały do aktywności,
wzbudzały ciekawość.

Na początku zajęć przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „Zostań
przyjacielem Ziemi”. Było to także nawiązanie do zbliżającego się Dnia
Ziemi ( 22 kwietnia). Następnie w główny temat zajęć „Dbajmy o lasy”
wprowadziły zagadki. Odgadywanie zagadek zachęcało do myślenia
i samodzielnego wypowiadania się. Dzieci przypominały sobie budowę drzewa, rozpoznawały okazy po liściach i owocach, porównywały
drzewa liściaste i iglaste. Dialog nauczycielek „Rozmowa leśnych duszków” był okazją do rozróżniania sytuacji przyjaznych i niekorzystnych
dla lasów. Dzieci wiedziały o tym, że drzewa są bardzo ważne i trzeba je szanować gdyż oczyszczają powietrze, pochłaniają zanieczyszczenia, produkują tlen, są wykorzystywane w różnych dziedzinach

przemysłu. Las daje nam spokój, odprężenie, grzyby, owoce, zioła…
Zabawa ruchowa „Do czego potrzebne są drzewa?” uświadomiła wychowankom, że las służy nie tylko ludziom, ale i zwierzętom, jest ich
domem.
Na pytanie jak dbać o lasy sprawnie udzielały odpowiedzi:
• Nie śmiecić i zwracać uwagę innym.
• Nie zaprószać ognia.
• Nie niszczyć roślin.
• Nie wycinać bez potrzeby drzew.
• Nie hałasować.
• Szanować produkty wykonane z drewna, aby jak najdłużej służyły.
• Segregować odpady wrzucając produkty papierowe do specjalnie
przygotowanych pojemników.
• Sadzić nowe drzewa.
Wysunięcie ostatniego wniosku było okazją do wniesienia sadzonki drzewka i złożenia obietnicy: „Obiecuję być przyjacielem drzew.
Będę o nie dbał i nie pozwolę nikomu ich niszczyć”.
Następnie dzieci i zaproszeni goście udali się
przed budynek przedszkola, gdzie z dużym zaangażowaniem Dariusza
Paszkiela drzewko zostało posadzone. Na twarzach przedszkolaków
zawitał uśmiech i duma
z efektu pracy co widać
na grupowym zdjęciu.
Zajęcia tego typu
kształtują
gotowość
do czynnego udziału
w ochronie przyrody.
Przynoszą
określone
rezultaty w sferze wiadomości i umiejętności,
a także postaw. Wobec
narastających zagrożeń
w środowisku przyrodniczym kształtowanie postaw proekologicznych od najwcześniejszych etapów edukacyjnych jest jak najbardziej
uzasadnione i pożądane.
Wychowawczynie grupy serdecznie dziękują dyrekcji i rodzicom
za przybycie.
Dorota Bernas
Izabela Olesińska

c zerwiec 2012
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Z Ż ycia Gm iny

Wydawać, pożyczać czy oszczędzać?
W Szkole Podstawowej w Sorbinie i w „Zagrodzie Królów”
w Brześciu odbyły się po raz pierwszy w naszej gminie warsztaty z edukacji finansowej. Są one dofinansowane przez Fundacje Wspomagania
Wsi ze środków NBP dla mieszkańców wsi i małych miast w ramach
programu edukacji finansowej „Rodzina Bezpieczna Finansowo”.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” we współpracy z trenerami edukacji finansowej ze Stowarzyszenia RDEST –
Gabrielą i Krzysztofem Król przeprowadzili w dniach 12-15 kwietnia
2012r. dla 20 osób z Sorbina, Nowek i Zbrojowa pierwszy cykl zajęć
a w dniach 26-29 kwietnia 2012r. drugi dla 10 osób z Brześcia, Bugaja
i Zagórza.
Nie mamy zwyczaju rozmawiać o rodzinnych finansach ale często martwimy się ich złym stanem, są one naszym głównym źródłem
lęku i frustracji. Każdy z nas ma jakiś określony cel finansowy (np.
nowy samochód, remont domu, wyjazd na wakacje). Ale nie bardzo
wiemy w jaki sposób go zrealizować. Uczestnictwo w warsztatach pomogło po dokładnej analizie domowych finansów dla stworzonych

polegające na redukcji wydatków oraz szukaniu nowych możliwości
zwiększania przychodów. Wystarczy tylko patrzeć w przyszłość i planować z dużym wyprzedzeniem.
W naszych rodzinach często zdarzają nam się nieplanowane sytuacje, wiążące się z nagłymi wydatkami. Jak sobie z nimi poradzić
i jak stworzyć fundusz na nagłe wydatki to było kolejne zadanie dla
uczestników. Na warsztatach gościliśmy także przedstawiciela BS
w Suchedniowie, który
dofinansował
projekt
p. Beatę Michta, która
odpowiadała na pytania
dotyczące wyboru odpowiednich do realizacji
naszych celów narzędzi
oszczędnościowo-kredytowych.
Kolejnym
gościem była p. M. Czerwińska-Babiarz - Powiatowy Rzecznik
Konsumentów przy Starostwie Powiatowym. Omówiła ona m.in. różne pułapki czyhające na nierozważnych klientów, podpisujących w pośpiechu, pod wpływem emocji, bez uprzedniego zastanowienia się
i dokładnego przeczytania umowy. Odpowiadała też na liczne pytania
słuchaczy i służyła podpowiedzią jak sobie radzić w takich sytuacjach.
- Dzięki uczestnictwu w warsztatach poznałam podstawowe pojęcia z zakresu edukacji finansowej, zaczęłam kontrolować swoje wydatki, zapisywać je. Wiem też jak obliczyć opłacalność lokat i całkowity
koszt kredytu, jak ważne jest dokładne czytanie, analizowanie warunków umowy i porównywanie różnych ofert. Otworzyły mi się też oczy
na to jak mogę w prosty sposób zabezpieczyć swoją rodzinę przed niespodziewanymi, nagłymi wydatkami, których nie jesteśmy przecież
w stanie uniknąć. Wystarczy tylko systematycznie, co miesiąc odkładać niewielką kwotę na ten cel. Wiem już jak obliczyć jej wysokość.
Plany finansowe naszej rodziny ulegają zmianie, bo poznałam dobre
praktyki tworzenia planu finansowego.
A teraz to tylko konsekwencja w działaniu całej rodziny i moi najbliżsi oraz ja będziemy bezpieczni – mówi J. Żak.
Gabriela Król

Zameczek zaprasza w czerwcu
1.06. 2012r. godz. 18.00 - wernisaż wystawy „Ilustracje do nieistniejących bajek” – Anna Śmiałowska – Płaneta.
* 3.06.2012r. od godz. 15.00 – festyn z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Wójta Gminy Bliżyn na placu przed Zameczkiem.
W programie festynu:
- młodzieżowy zespół wokalno- instrumentalny „Force sudden
death” z Bliżyna,
- spektakl w wykonaniu uczniów klasy III SP w Bliżynie pt.
„Papieros to nie to”
- występy wokalne dzieci uczęszczających na zajęcia w GOK,
- blok artystyczny estrady kieleckiej: duet wokalny „Bingo”przeboje dla dzieci w każdym wieku, „Akademia Czarnej
Magii” – występ iluzjonisty połączony z nauką „Czarowania,
„W Bajkowym
Lesie…” – widowisko słowno-muzyczne dla dzieci w wykonaniu Studentów Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach,
- na zakończenie muzyka dla każdego – zespół „DENIX”.
Ponadto za darmo: park rozrywki, malowanie buzi, konkursy
z nagrodami, słodycze.
Dzień Dziecka wspierają: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie oraz
Zakład Instalacji Wod –Kan. Zdzisław Rejman.
* 14.06.2012 godz. 10.00 – Konkurs dla dzieci szkół podstawowych
„Mistrz Pięknego Czytania”.

*

„typowych rodzin” uzyskać odpowiedź czy wydatki takie sfinansować
zaciągając kredyt, biorąc pożyczkę czy przeznaczając na nie dotychczasowe lub zaplanowane oszczędności. Takie planowanie pozwala
na racjonalne rozłożenie wydatków bieżących, wymaga jednak konsekwencji w oszczędzaniu i niepoddawaniu się chwilowym emocjom,
które mogłyby zaprzepaścić już uzbierane środki.
Pierwszą lekcję, jak gospodarować domowymi finansami pobieramy w domu. Do rozpadu ponad 70% małżeństw dochodzi m.in.
z powodu kłótni o pieniądze i oskarżeń o rozrzutność. Często sednem
sprawy nie jest prawdziwy brak pieniędzy, ale nieumiejętność gospodarowania nimi. Dlatego też uczestnicy podczas warsztatów rozważali
jaki wpływ na cele finansowe rodziny ma bieżący przepływ gotówki oraz jakie są sposoby i możliwości oszczędzania. Spostrzegli, że
każdego stać na oszczędzanie, bo każdy z nas może podjąć działania
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Majowe igraszki w „Zameczku”

Doskonały występ zaprezentowali członkowie amatorskiego teatru „Igraszka” działającego przy Miejskim Centrum Kultury
w Skarżysku – Kamiennej, złożony ze studentów Uniwersytetu III

razy bisować. -Od dziś jestem Waszą prawdziwą fanką. Wielki ukłon
przede wszystkim w stronę pani Ani. Zapewniam, że to nie jest
Wasz ostatni występ w Zameczku – stwierdziła na koniec Katarzyna
Skarus, dyrektor placówki.
(jaki)

Kolejna wystawa w „Zameczku”

Wieku. Artyści zaprezentowali przedstawienie „Lokomotywa dziejów”
w reżyserii Teresy Stańczuk.
Publiczności w szczególności zapadły w pamięć perfekcyjne partie solowe w wykonaniu Anny Tchórzewskiej. Mogliśmy wysłuchać

W bliżyńskim Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 11 maja br. odbył się wernisaż wystawy młodej artystki – fotografika Natalii Żak,
uczennicy gimnazjum w Bliżynie. To już druga w ostatnim czasie wystawa młodych artystów uprawiających fotografię. Wcześniej miała
miejsce wystawa Sandry Borowiec, również uczennicy naszego gimnazjum.

np. takich utworów „Wsiąść do pociągu”, „Być kobietą po czterdziestce”,
„Samba sikoreczka”, „Kolorowe jarmarki” i wielu, wielu innych.
Występ tak spodobał się publiczności, iż artyści musieli aż dwa

c zerwiec 2012
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Gminna Liga Piłki Nożnej

Plaga pożarów traw na terenie Gminy Bliżyn

Za nami już VII kolejek Gminnej Ligi Piłki
Nożnej. W ostatniej rundzie padły następujące
wyniki: Wołów – Bad
Boys 1:3 (bramki: Adrian
Saja – Kamil Rut (2),
Artur Żak); Kucębów
– Kordian 1:6 (Marcin
Adamczyk,
Grzegorz
Trzebiński (4), Andrzej
Duplik,
Włodzimierz
Warszawski); Odrowążek
- ZELKO 3:11 (Karol
Gębski, Kamil Kwapisz,
Arkadiusz Sołtys – Maciej
Orynek (4), Patryk Majos
(3), Robert Jurkiewicz
(2), Robert Niedziela
(2); Gilów – Ubyszów
3:4 (Piotr Garbusiński
(2), Paweł Świercz –
Karol Karpeta, Konrad
Nowak, Marek Osóbka,
Arkadiusz
Szmidt);
Sołtyków – Mroczków
2:7 (Piotr Łuczyński (2)
– Wiktor Jędrzejczyk (5),
Przemysław
Dąbrowa,
Krzysztof
Mączka);
Sorbin
–
AIFAM
1:9 (Piotr Nowek – Grzegorz Siudek (3), Damian Kotowicz (2),
Bartosz Jankowicz, Kamil Jędrzychowski, Krzysztof Łuczyński,
Norbertt Witkowski).

Od początku 2012 r. na terenie gminy Bliżyn miało miejsce 153
pożary - nie notowana dotąd ilość. W tej liczbie miało miejsce 130 pożarów traw i nieużytkowanych powierzchni rolniczych oraz 23 pożary
lasów i poszycia leśnego. Dla porównania - w całym 2011r. odnotowano na terenie Gminy Bliżyn 97 pożarów, w tym 69 pożarów traw
i pozostałości roślinnych. Jedyną przyczyną tych zdarzeń w każdym
przypadku były podpalenia. Na nic zdają się apele i inne podejmowane działania profilaktyczne. Zwycięża bezmyślność i brak poszanowania dla środowiska naturalnego dla drugiego człowieka i jego mienia. Śmiertelne wypadki towarzyszące często tym pożarom nie są jak
widać wystarczającym ostrzeżeniem, ani też grożące sankcje karne:
kara grzywny w wysokości 5.000 zł dla osób wypalających trawy złapanych na gorącym uczynku, ani też kara pozbawienia wolności do lat
10 w przypadku gdy pożar traw spowoduje bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia oraz mienia innych osób.
Najwięcej pożarów traw odnotowano w następujących miejscowościach: Bliżyn – 28, Górki – 16, Płaczków – 14, Gilów – 12, Sołtyków
– 8, Mroczków i Wołów po 7.
W akcjach gaśniczych brało udział łącznie 189 samochodów
gaśniczych oraz ponad 1000 strażaków. W wielu akcjach uczestniczyły także pojazdy gaśnicze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP
w Skarżysku-Kam.
Udział jednostek OSP w akcjach gaśniczych (na dzień 21 kwietnia
2012 r.):
•
OSP Bliżyn: 109 wyjazdów i 545 strażaków
•
OSP Sorbin: 19 wyjazdów i 114 strażaków
•
OSP Mroczków: 42 wyjazdy i 252 strażaków
•
OSP Nowy Odrowążek: 19 wyjazdów i 114 strażaków
Komendant Gminny OSP
w Bliżynie
Zdzisław Kuźdub

Tabela po VII kolejce jest następująca:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Drużyna
Ubyszów
Bad Boys
Kordian
ZELKO
Wołów
Gilów
Sorbin
Kucabów
Mroczków
AIFAM
Sołtyków
Odrowążek

Mecze
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Pkt.
19
18
18
16
12
9
8
7
7
6
3
0

Bramki
28:15
26:16
47:11
46:17
23:16
28:36
15:25
28:22
24:37
18:28
15:30
21:64

Bilans
+ 13
+ 10
+ 36
+ 29
+7
-8
- 10
+6
- 13
- 10
- 15
- 43

Najskuteczniejsi strzelcy po VII kolejce
Nazwisko
Trzebiński
Jurkiewicz
Jędrzejczyk
Szmidt
Niedziela
Warszawski

Imię
Grzegorz
Robert
Wiktor
Arkadiusz
Robert
Włodzimierz

Drużyna
Kordian
ZELKO
Mroczków
Ubyszów
ZELKO
Kordian

Bramki
19
17
12
12
12
10
(jaki)
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Grupa Brzeście dziękuje
Serdeczne podziękowanie dla Państwa Gabrieli i Krzysztofa
Królów za zorganizowanie w swojej „Zagrodzie Królów” warsztatów z edukacji finansowej pod tytułem „Rodzina bezpieczna finansowo” i wspaniałego poczęstunku, składa
Grupa Brzeście

Majowy turniej szachowy
Tradycyjnie już z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bliżynie rozegrany został turniej szachowy
z udziałem 30. zawodników.
Zwyciężył Piotr Jędras ze Skarżyska Kościelnego, drugi był
Łukasz Łukomski z Kordiana Bliżyn a trzeci Jerzy Siek ze Skarżyska
Kościelnego. Wyróżniono również najlepszą kobietę – Katarzynę Rek
(Kordian), najlepszą juniorkę (Karolinę Żak – Wieża Szydłowiec)
oraz najlepszego juniora (Tomasz Szczepkowski (Starachowice).
(jaki)

Zmiana w pracy Urzędu Gminy
Informuję, że w dniu 8 czerwca 2012 r. (piątek) Urząd Gminy
w Bliżynie będzie nieczynny. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi
w dniu 23 czerwca 2012 roku (sobota) w godz. 7.30 - 15.30.
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

c zerwiec 2012

Spo r t - R ek r e ac ja

Integracja pod wysokim napięciem

W dniu 6 maja na boisku w Ubyszowie odbył się mecz piłkarski Juniorzy – Seniorzy pod patronatem Sołtysa Zbigniewa Ślęzaka
i Rady Sołeckiej.
Najmłodszy uczestnik - Karol Płatek miał lat 12, zaś najstarszy
uczestnik – Sylwester Kubicz lat 53, a mecz, który zakończył się wynikiem 13:5 dla Juniorow, sędziował Roman Możdżeń.

W tym czasie dziewczęta grały w piłkę siatkową, najmłodsi wraz
z rodzicami zapełniali plac zabaw.
Ciekawostką jest to, że nad boiskiem przebiega linia wysokiego
napięcia, o której przebudowę zabiega w PGE Wójt Gminy Mariusz
Walachnia. Po jej wykonaniu mieszkańcy pragnęliby zbudować boisko z prawdziwego zdarzenia.

Po meczu odbyło się wspólne grillowanie. Udział w meczu wzięło ponad 30. zawodników, ponieważ liczba zmian była nieograniczona. Zabawa była przednia, o czym świadczy duża liczba kibiców.
Drużyny umówiły się na rewanż w najbliższym czasie.
Zbigniew Ślęzak

Rowerem w Góry Świętokrzyskie
Zimna aura nie zniechęciła amatorów aktywnego wypoczynku na rowerze
zrzeszonych w Bliżyńskim
Stowarzyszeniu Cyklistów.
Potwierdzili to uczestnicząc w VII Suchedniowskim
Rajdzie Rowerowym „Góry
Świętokrzyskie ‘2011”. 14 maja
wyruszyli oni na pięć tras liczących od 20 do 120 km.
Po rejestracji uczestników i zapoznaniu z trasami kilka minut po
10.00 kilkadziesiąt osób wyruszyło na trasy. Po południu, na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji, cykliści ponownie się spotkali, tym razem na podsumowaniu rajdu i wręczeniu upominków.
Imprezę zakończyło ognisko integracyjne.

(jaki)

Cykliści zainaugurowali sezon
Członkowie Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów 29 kwietnia br. zainaugurowali tegoroczny sezon rajdów rowerowych. Tego
dnia grupa koło 40. osób wyruszyła na trasę prowadzącą przez
Świnią Górę i Odrowążek do Bliżyna. Po zakończeniu rajdu spotkali
się na wspólnym grillu pod wiatami nad zalewem. Poza cyklistami
z Bliżyna w rajdzie uczestniczyli również cykliści ze Stąporkowa
i Skarżyska – Kamiennej.
Cykliści już dziś dziękują za wsparcie, jakiego ich poczynaniom
udziela Gmina Bliżyn oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku –
Kamiennej.
(jaki)
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