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zapraszamy na Piknik Kawaleryjski,
relacja z sesji rady gminy,
gmina przystąpiła do Geoparku Doliny Kamiennej,
seniorzy znów w akcji,
posiedzenie zarządu gminnego OSP i roczne podsumowania strażaków,
gminne eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej,
sukces młodego informatyka,
Janina Kołek wśród najmłodszych uczniów,
w „Zameczku”,
oraz relacje z imprez sportowych.

Egzemplarz bezpłatny

„Aby Wasze myśli, marzenia i uczucia
promieniowały w trwałym szczęściu małżeńskim”

Wesołego Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości
i samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
Miłości i przebaczenia, a także radości, która niech
nam towarzyszy w każdym dniu wędrówki przez życie
- w imieniu władz samorządowych i pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie
					
życzą
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams

Te piękne słowa padły na ceremonii ślubnej skarbnik gminy Aliny Ołownia i Andrzeja Wójcika, którzy 23 lutego mówiąc „Tak” zawarli związek małżeński.
Czytaj na str. 2

„Żyjmy więc bracia, żyjmy najpiękniej…”
Te słowa najpełniej oddają nastrój
przepięknego wieczoru zorganizowanego
na okoliczność Dnia
Kobiet przez Gminny
Ośrodek Kultury.

Bliżyn Ski 2013
Amatorów białego szaleństwa nic nie jest w stanie zniechęcić do
uprawiania swej pasji sportowej. Mimo padającego chwilami inten-

Czytaj na str. 2

„Szanuj ją i kochaj, jest twoim przyjacielem”

sywnego deszczu 24 lutego kilkunastu biegaczy (panie tym razem
nie dopisały) stanęło na starcie VIII Otwartych Mistrzostw Bliżyna
w Biegach Narciarskich.
Czytaj na str. 15

O tym, jak ważna jest książka w życiu człowieka, trzeba uczyć
dzieci od najmłodszych lat.
W niezwykły świat książek wprowadzają rodzice, nauczyciele,
bibliotekarze. Tradycją w Zespole
Szkół w Bliżynie
jest, że na początku
drugiego semestru
uczniowie pierwszych klas udają się
z wizytą do szkolnej biblioteki.
Czytaj
na str. 8-9
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W y dar zenia

„Żyjmy więc bracia, żyjmy najpiękniej…”
Te słowa najpełniej oddają
nastrój przepięknego wieczoru zorganizowanego na okoliczność Dnia Kobiet przez
Gminny Ośrodek Kultury.
Wspaniały scenariusz, którego
autorem była dyrektor placówki Katarzyna Skarus, składał
się z utworów, fragmentów
wypowiedzi i wywiadów

zmarłej przed 16. laty
Agnieszki Osieckiej.
Koncert zatytułowany
„Nie żałuję” zgromadził
jak to zazwyczaj bywa
wierną i liczną publiczność w „Zameczku”. Zawierał treści o miłości,
ale również samotności, tęsknocie, zdradzie

„Aby Wasze myśli, marzenia i uczucia promieniowały
w trwałym szczęściu małżeńskim”
Chciałoby się rzec: Ach, co to
był za ślub! Temu najważniejszemu w życiu każdego człowieka
wydarzeniu towarzyszą życzenia,
a cytowane w tytule słowa wójt
gminy a jednocześnie kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Bliżynie Mariusz Walachnia skierował do skarbnik gminy Aliny
Ołownia i Andrzeja Wójcika,
którzy 23 lutego zawarli związek

i cierpieniu, szukaniu sensu
istnienia, o przemijaniu…
Słowem, tym wszystkim, co
wypełniło bogate życie twórcze Osieckiej.
Fragmenty twórczości
i wypowiedzi w przerwach
między występami artystów

małżeński. Świadkami
tych radosnych w ich
życiu chwil byli Sylwester Jan Młodawa oraz
Józefa Helena Młodawa.
W tej podniosłej
chwili w sali na piętrze
Gminnego Ośrodka
Kultury w Bliżynie

byli z nimi najbliżsi członkowie rodziny, przyjaciele, nasze władze
samorządowe, a także pracownicy Urzędu Gminy w Bliżynie.

cytowała Katarzyna Skarus. Jej piosenki śpiewali: Katarzyna Połeć
oraz zespół wokalny, którego panie miały na głowach kapelusze, tak
uwielbiane przez artystkę. Zespół wystąpił w składzie: Barbara Falarowska, Ewa Kardyś, Monika Walachnia, Agnieszka Więckowska,
Dorota Zbroja, Ryszard Kucewicz, Sebastian Siudak i Radosław
Gula. Piękne partie muzyki cygańskiej prezentowało trio męskie. Dodajmy,
że artyści musieli bisować. Podczas spotkania
Aleksandra Milanowska
podzieliła się swą refleksją z osobistego spotkania przed laty z Agnieszką Osiecką.
Jacenty Kita
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Po złożeniu przysięgi małżeńskiej i założeniu sobie obrączek zebrani złożyli parze życzenia, a symboliczna lampka szampana symbolizowała ich przyszłą, wspólną już drogę życiową.
Jacenty Kita
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Duże emocje na sesji rady gminy
Tak emocjonujących, chwilami wręcz nerwowych obrad Rady Gminy
w Bliżynie, strażacka remiza nie pamiętała od dawna. Padały ostre, czasami wręcz populistyczne, choć społecznie nośne hasła, wręcz zarzuty pod
adresem wójta i rady gminy. Z czasem jednak, o czym za chwilę, ciśnienie
opadło i pojawiła się szansa na wypracowanie racjonalnego kompromisu
i konsensusu. Powód owej sytuacji? Swoisty bunt w parafii Odrowążek, który wywołał proboszcz tej parafii ks. Wincenty Chodowicz negując grudniowe decyzje rady gminy w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za śmieci
i samej wysokości tej opłaty, która – przypomnijmy – w naszej gminie od
1 lipca tego roku wynosić będzie 7,00 zł od mieszkańca w przypadku śmieci
segregowanych oraz 10,00 złotych jeśli chodzi o śmieci niesegregowane.
Początek obrad spokojny
Pierwsze minuty obrad szły normalnym tokiem, choć dało się wyczuć
pewną nerwowość, gdyż zgodnie z tym, co od kilku dni wieść gminna niosła, na sesję przybyła grupa mieszkańców parafii Odrowążek na czele ze
swym proboszczem. Jerzy Rams, przewodniczący rady otworzył obrady,
powitał gości i przedstawił proponowany porządek obrad. Niespodziewanie
do propozycji porządku obrad radny Krzysztof Krzepkowski zgłosił projekt uchwały zmieniającej zasady ustalania opłaty za śmieci i jej wysokości (przewidującej m.in. liczne zwolnienia w tej kwestii dla np. niemowląt,
bezrobotnych, osób starszych) oraz kolejny wniosek dotyczący możliwości
zabrania w tej sprawie głosu przez ks. proboszcza.
Rada większością 9 głosów (na 12 obecnych na obradach) wniosek ten
odrzuciła godząc się z wnioskiem Tomasza Peli, aby złożony projekt skierować do komisji rady i zaopiniowania przez radcę prawnego. Jerzy Rams
z kolei stwierdził, że ks. Chodowicz będzie miał możliwość zabrania głosu
w punkcie przeznaczonym na wystąpienia gości.
Radni zgodzili się natomiast na wprowadzenie projektu uchwały dotyczącej kontynuacji projektu systemowego „Zmień swoje życie” realizowanego przez GOPS w Bliżynie.
Wójt o swej pracy
Zgodnie z porządkiem obrad wójt Mariusz Walachnia przedłożył sprawozdanie ze swej pracy i podległego mu urzędu w okresie od 28 grudnia
2012 roku. Dotyczyło ono spraw związanych z budżetem gminy, funkcjonowaniem oświaty, realizacji podjętych przez radę uchwał oraz zagadnień
inwestycyjno – remontowych.

Sprawozdanie składa wójt Mariusz Walachnia
Gmina zleciła wykonanie remontu oświetlenia drogowego w miejscowościach Drożdżów, Płaczków – Pięty, Mroczków (w kierunku cmentarza),
Górki (za torem) oraz dokumentacji na budowę oświetlenia w Ubyszowie,
Nowy Odrowążek (w rejonie od kościoła do cmentarza), w Bliżynie (ul. Rudowskiego, Sobieskiego, Zafabryczna), w Kopciach. Poza tym gmina zleciła
opracowanie dokumentacji na przebudowę wodociągu w Bliżynie (ul. Zafabryczna, Boczna i Opary) oraz uzupełnienie kanalizacji w Wojtyniowie
i Bliżynie. W dniu 11 marca dokonany został odbiór końcowy oczyszczalni
ścieków i I etapu kanalizacji. W wyniku zapytania o cenę na bieżącą obsługę i eksploatację zbiornika wodnego „Zalew Bliżyński” przez okres 1 roku
wyłoniono wykonawcę, którym będzie firma „Wod-Kan” Mniów. Gmina
wystąpiła też o pozwolenie na budowę II etapu kanalizacji Bliżyna i w niedługim czasie ogłosi przetarg na to zadanie. –To będzie największa inwestycja w dziejach gminy o wartości ponad 10 mln złotych dofinansowana
z programu regionalnego – uzupełnił wójt. W trakcie projektowania jest
budowa piekielnego szlaku oraz drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków

(odcinek końcowy ok. 520 mb) oraz drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od
skrzyżowania z drogą krajową nr 74, a także na budowę wjazdu z miejscami
parkingowymi w Gilowie. Rozpoczęto także prace projektowo-kosztorysowe na zmianę konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół w Bliżynie.
„Szarża” proboszcza, riposta wójta i… szansa na pojednanie
Można powiedzieć, że w tym momencie się zaczęło. Do „ataku” przystąpił proboszcz parafii Odrowążek ks. Wincenty Chodowicz, który choć
na początku stwierdził, że „nie chcę być
traktowany, jak Wasz wróg”, to jego słowa
uczyniły wiele, aby mieszkańcy pozostałych miejscowości w gminie, w szczególności Bliżyna, za takiego zaczęli go
uważać.
–Stawka za śmieci wzrośnie sześciokrotnie, a mamy w gminie najwyższe bezrobocie. W mojej parafii są
rodziny wielodzietne, bezrobotne. Czy
mają kupić chleb, czy zapłacić za śmieci? – pytał proboszcz idąc dalej, przedstawiając swe, nie wiadomo na czym
oparte wyliczenia, z których wynikało,
że gmina na nowych rozwiązaniach
zarobi około pół miliona złotych, a samorząd na gospodarce śmieciowej zaraProboszcz Wincenty Chodowicz biać nie może. –To bulwersuje, a firmy
przedstawia swe argumenty
idące do przetargu, znając stawki, mogą
ten przetarg ustawiać – mówił. Proboszcz nie dodał, że to ustawa wymaga, aby gmina najpierw ustaliła sposób naliczania
i wysokość stawek, a dopiero później ogłosiła przetarg na wywóz odpadów.
–O czyj interes gmina dba? Może urzędnicy zarabiają 10-12.000 złotych, ale
biednych ludzi nie stać na takie stawki. Proboszcz zanegował też wysokość
proponowanej stawki za odbiór ścieków (miała być dopiero przez radę głosowana). I dalej: –Wsie będą dopłacać do Bliżyna, bo nie mają kanalizacji.
Nie ma pieniędzy na boisko i plac zabaw w Odrowążku, a są na dopłatę do
ścieków – stwierdził. –Odwołuję się do Waszych sumień – zaapelował na
koniec ks. proboszcz. Sołtys Odrowążka na ręce Jerzego Ramsa przekazał
wykaz 1000 podpisów sprzeciwiających się uchwalonym przez radę stawkom opłat za śmieci.
Pierwsza głos zabrała Anna Leżańska, radna powiatowa, która zapewniła, że pieniądze z LGD na plac w zabaw w Odrowążku powinny zostać
uruchomione jeszcze w tym roku (rozpisany będzie konkurs). Dodała, że
powszechne jest to, że mieszkańcy za śmieci nie płacą, gmina ma najniższe
podatki i cenę wody w okolicy, a zatem, za co realizować inwestycje? Dodała, że gmina wspólnie z powiatem kontynuować będzie budowę chodnika
w Odrowążku.
Bardzo stonowana i merytoryczna, choć nie bez emocji, było riposta
wójta Mariusza Walachni. Wójt zaczął od tego, że Gmina Bliżyn bardzo
długo pracowała na szacunek i wypracowanie zgody wewnątrz rady. –Jako
wójt przez pięć lat staram się dbać o rozwój całej gminy. Budżet w tym czasie
zwiększył się pięciokrotnie, dzięki czemu wykonano szereg inwestycji: wybudowano zalew o wartości 7 mln zł, kanalizację z oczyszczalnią za 10 mln
zł, dwa Orliki, 11 kompleksów rekreacyjnych z placami zabaw. Na „dzień
dobry” przekazałem proboszczowi ok 1000 m2 kostki brukowej, gmina dofinansowała wyjazd dzieci na ferie zorganizowane przez proboszcza. A dziś
na zebraniach w Odrowążku padają ciężkie zarzuty, ksiądz podpuszcza ludzi na samorząd. Ksiądz zablokował inwestora, która chciał budować w Odrowążku wiatraki, napuszcza ludzi na dyrektora szkoły. Czy tak czyni ksiądz
katolicki – pytał wójt idąc dalej: -Na zebraniach zrobiono ze mnie „Wroga
publicznego nr 1”. Decyzja o wysokości opłat za śmieci była przez radę długo
i dogłębnie analizowana, oparta jest na rzetelnych szacunkach, a i tak jest
niższa od realnych kosztów, jakie gmina poniesie. Dla przykładu podam, że
w czwartym kwartale zeszłego roku z Odrowążka śmieci oddało tylko 20%
mieszkańców. Jest mi przykro słysząc takie rzeczy, tym bardziej, że ksiądz
nigdy nie zapytał o sprawy gminy, ani o nich ze mną nie rozmawiał.
Na koniec wójt, deklarując, że po 5 marca i znowelizowaniu „ustawy
śmieciowej”, gmina ma większe możliwości różnicowania opłat, co zapewne
w przyszłości uczyni biorąc pod uwagę na przykład rodziny wielodzietne,
stanowczo powiedział: -Ksiądz nie postawi mnie pod ścianą. Ksiądz za daleko zaszedł w ambicjach politycznych. Ksiądz podburza do nieposłuszeń-
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stwa. Jestem wierzący i praktykujący, ale stawiam sobie pytanie: Czy tak
postępuje ksiądz katolicki? Nie pozwolę na burzenie zgody i konsensusu
w naszej gminie.
Później, gdy już emocje opadły, wójt Mariusz Walachnia publicznie
zadeklarował chęć wypracowania kompromisu podając proboszczowi rękę
i zapraszając go do współpracy, a proboszcz nie powiedział „nie”, więc będzie konsensus? –Nie jestem zamknięty na rozmowy, a jeśli kogoś dotknąłem, to przepraszam – zakończył temat ks. Wincenty Chodowicz.
Interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi wójta
Dalszy tok sesji pokazał, że nie tylko Odrowążkiem i gospodarką śmieciową żyją mieszkańcy gminy. Radni zgłosili szereg wniosków i interpelacji.
Anna Milanowska nawiązując do wiosennej pory (kalendarzowej, gdyż
na dworze panują siarczyste mrozy) zgłosiła pilną konieczność naprawy i remontów dróg zarówno gminnych, jak i powiatowych. Prosiła również o usunięcie zbędnego znaku „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” w Zagórzu. Radna
prosiła także o ostateczne rozwiązanie kwestii zróżnicowania cen za wodę,
gdyż mieszkańcy jej okręgu, dla których dostawcą wody jest skarżyskie
MPWiK, płacą znacznie drożej, aniżeli pozostałe sołectwa. Jacek Krzepkowski zgłosił pilną konieczność naprawy drogi w Płaczkowie Piechotnym.
Zbigniew Ślęzak pytał o dalsze kroki gminy w kwestii sprzedaży budynku
po byłej szkole w Ubyszowie. Prosił również o wypełnienie ubytków w jezdni oraz ponowny montaż lustra drogowego na niebezpiecznym zakręcie.
Tadeusz Łyjak zgłosił – w związku ze zbliżającym się sezonem letnim – potrzebę patroli (być może strażaków) na miejscach niestrzeżonych, głównie
na zaporze i moście henrykowskim, gdzie odnotowuje się niebezpieczne
zachowania kąpiących. Dał pod rozwagę także postawienie w Bliżynie tablicy z historią miejscowości. Krzysztof Krzepkowski zaapelował o dalszą
pracę nad uchwałą „śmieciową” oraz poruszył sprawę budowy boiska w Kucębowie. Ewa Łukomska zaproponowała objazd wszystkim dróg gminnych
oraz zgłosiła do powiatu konieczność udrożnienia rowów w Gilowie. Halina
Fidor postulowała konieczność naprawy drogi Zbrojów – Łazik oraz udrożnienie przez powiat rowów na odcinku Zbrojów – Drożdżów. Za wybudowanie oświetlenia podziękowali Halina Fidor, Sławomir Ferencz i Jacek
Krzepkowski. Radni pytali również o Internet szerokopasmowy.
Odpowiadając na powyższe uwagi wójt Mariusz Walachnia stwierdził,
że wiosną drogi będą kompleksowo remontowane. Z odpowiedzi wójta wynika, że w najbliższych miesiącach w gminie dokona się rewolucja teleinformatyczna. W ramach projektu „e-świętokrzyskie” do gminy od strony
Odrowążka doprowadzona zostanie magistrala światłowodowa, skąd poprowadzić będzie można sieć dalej. Ponadto prywatna firma taką sieć buduje od strony Skarżyska – Kamiennej. Na sprzedaż budynku po byłej szkole
w Ubyszowie w niedługim czasie ogłoszony zostanie przetarg. Patrole straży
nad zalewem są niemożliwe, ale będę liczne patrole policji. Gmina zakupiła
w tym celu 2 rowery, które posłużą dla patroli rowerowych przez policję. Jak
powiedział nam dzielnicowy Emil Sadza, obecnie są one na etapie specjalistycznego oznakowania, a obaj dzielnicowi są w… dobrej kondycji. Wójt
dodał, że od maja rozpocznie się na zalewie sezon wędkarski (ryby rosną!!!),
stąd dodatkowo teren będzie patrolowany przez Straż Rybacką. Poza tym
w sezonie letnim na kąpielisku będą zatrudnieni ratownicy, którzy dysponują sprzętem pływającym. Gmina doprowadzi do porządku boisko w Kucębowie. Wracając jeszcze do tematyki śmieciowej wójt podkreślił, że przed
1 lipca ze względu na procedury zmiany są niemożliwe, ale na rok przyszły
gmina zaproponuje, aby rodziny wielodzietne były mniej obciążone.
Nie tylko śmieci
Choć tematyka wywołana przez proboszcza Odrowążka zdominowała
pierwszą i znaczną część obrad, to jednak w późniejszym czasie w drodze
uchwał rada przyjęła plan pracy rady i komisji na ten rok, dokonała zmian
w budżecie, zatwierdziła taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, przyjęła program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Podjęła także decyzję
o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu na wspólne zadania, wyraziła
zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. Dokonała zmian
w statucie SPZOZ im. Lecha Jędrzejkiewicza, a także uchwaliła statut Gminnego Ośrodka Kultury.
Rada dyskutowała również, korzystając z obecności zaproszonych gości, o sytuacji na rynku pracy oraz na temat bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego w 2012 roku. Zagadnienia te przybliżymy
w najbliższym wydaniu gazety.
Kończąc obrady przewodniczący Jerzy Rams obecnym na sesji gościom,
radnym i sołtysom oraz Mieszkańcom Gminy złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.		
Jacenty Kita
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„Sorbin” na polu bitwy
18 marca 1863r.
na Grochowiskach
koło Pińczowa rozegrała się największa bitwa Powstania
Styczniowego
na
terenie woj. świętokrzyskiego. Stoczyli ją powstańcy
z Korpusu generała

powstańców oraz w rekonstrukcji bitwy.

Mariana
Langiewicza
z wojskami carskimi.
W obchodach 150.
rocznicy bitwy na Grochowiskach, które odbyły się
16 marca br. wziął udział
Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, aktywnie uczestnicząc w głównych uroczystościach pod pomnikiem
Halina Fidor

„Zameczek” zaprasza
- 17 kwietnia, godz. 10.00 - XXXIII Mały Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski - eliminacje do szczebla wojewódzkiego,
- 20 kwietnia, godz. 18.00 - ostatnie w sezonie zima - wiosna ZAMECZKOWE SPOTKANIA KAMERALNE – „Arie o miłości” - sopranistka Klaudia Duda,
- 27 kwietnia, godz. 15.00 - STUDIO DOBREGO SMAKU –
„Kuchnia indyjska” oraz prezentacja fotografii z Indii Mariusza Kosmalskiego,
- 3 maja - Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Godz. 10.00 - Msza Św., godz. 11.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem, godz.11.30 - koncert w wykonaniu recytatorów GOK oraz zespołu ludowego „Sobótka”.
Serdecznie zapraszamy!
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Gmina włącza się w ideę Geoparku
Dolina Kamiennej

Samorządowcy z województwa świętokrzyskiego i południowej
części województwa mazowieckiego, przedstawiciele muzeów, Lasów
Państwowych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego oraz Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie spotkali się 20 lutego w hali Wystawy Paleontologicznej Muzeum
Przyrody i Techniki w Starachowicach. Cel? Utworzenie Geoparku
Dolina Kamiennej.
- To bardzo nowoczesna forma zabezpieczenia oraz promowania
stanowisk geologicznych
w Europie. Będzie to obszar promocji i ochrony
stanowisk geologicznych
oraz przyrody nieożywionej. Inicjatywa ta pokazuje, jak można chronić geologię i jednocześnie uczynić ją instrumentem pozyskiwania turystów
– mówi uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Mariusz Walachnia.
Koncepcję utworzenia Geoparku przedstawił dr hab. Grzegorz
Pieńkowski - profesor nadzwyczajny Państwowego Instytutu Geologicznego. O możliwościach finansowania przedsięwzięć z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego „Polska
Wschodnia” mówiła Jadwiga Głowienka, przedstawiciel Oddziału
Programowania Strategicznego i Analiz Departamentu Polityki Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego.
Geopark Doliny Kamiennej, czyli teren o szczególnie cennym
dziedzictwie geologicznym, mógłby według propozycji Grzegorza
Pieńkowskiego objąć tereny od Skałek Piekiełko i Glinianego Lasu,
przez Sołtyków, Rydno, Baranów, Błaziny, Starachowice do Krzemionek Opatowskich i Szwajcarii Bałtowskiej oraz leżących na południowy wschód od nich Gromadzic, Szwarszowic i Podola. Wszystkie te
miejsca łączy obecność tropów dinozaurów. Niektóre, jak choćby Starachowice i Bałtów, już dawno postawiły na turystyczne wykorzystanie potencjału prehistorii ziem.
Ustanowienie geoparku ma mieć na celu nie tylko ochronę zabytków przyrody i umożliwienie prowadzenia prac badawczych. Wiązałoby się też z rozwojem infrastruktury turystycznej: dróg, parkingów,
szlaków turystycznych. W przyszłości, dzięki promocji regionu, powinno zaowocować rozwojem turystyki, a co za tym idzie – wymiernymi korzyściami dla mieszkańców.
Pierwsze plany dotyczące tego obszaru pojawiły się już 2001 roku.
Na terenie Polski działa obecnie 17 geoparków. Jeden z nich, transgraniczny, polsko-niemiecki Łuk Mużakowa jako jedyny jest wpisany do
europejskiej sieci geoparków. Ambicją pomysłodawców utworzenia
podobnego obszaru nad Kamienną jest to, by również i on znalazł się
w międzynarodowych wykazach.
Jacenty Kita

Powiat w obiektywie. Wernisaż wystawy
W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej 23 lutego miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej „Powiat w obiektywie”, na którym
zaprezentowanych zostało około 150 fotografii powstałych w ramach odbywających
się przez cały 2012 rok warsztatów. Na wystawie znaleźliśmy m.in. zdjęcia autorstwa
Andrzeja Adamczyka z Bliżyna.
Wernisaż otworzyli starosta skarżyski
Michał Jędrys i reprezentujący Stowarzyszenie „RDEST” oraz grupę „Co-arto” Andrzej Adamczyk. Instytucje
te były organizatorami plenerów oraz wystawy.
Głównym celem plenerów była dokumentacja piękna powiatu
skarżyskiego – przyrody, krajobrazu, architektury, urbanistyki i inne
spojrzenie na rejestrowane obiekty. Spotkania te to także okazja do
propagowania wśród mieszkańców powiatu sztuki fotografii i integrowanie środowisk zajmujących się fotografią w naszym powiecie.
Zaprezentowane na wystawie prace szesnastu autorów wykonano w ramach trzech tematycznych spotkań : fotospaceru pod hasłem
„To co żyje wokół nas” (maj 2012), pleneru „Powiat w czerni i bieli”

(wrzesień 2012) oraz pleneru „Fotografia nocna” (grudzień 2012). Dodatkową i szczególną inspiracją był wykład twórcy Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu, fotografa-legendy - Pawła Pierścińskiego z Kielc na temat „Krajobraz i architektura” (wrzesień 2012).
Autorzy fotografii prezentowanych na wystawie to: Andrzej
Adamczyk, Piotr Adamczyk, Mariusz Bartosik, Mirosław Dzięciołowski, Tomasz Franczyk, Paweł Gębski, Albert Gula, Jolanta
Jagiełło, Michał Jędrys, Ziemowit Kasiński, Przemysław Kosiński,
Dariusz Sipika, Renata Ślusarczyk, Andrzej Staśkowiak, Ireneusz
Stępień, Katarzyna Stopińska.
Zdjęcia, które powstały w czasie pleneru w bardzo wielu przypadkach dotyczyły Gminy Bliżyn. Zostały także wykorzystane w albumie
okolicznościowym
Jacenty Kita

Wójt Gminy Bliżyn
podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 2 kwietnia 2013 roku
wchodzi w życie „Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków” w wysokości 3,50 zł/netto za 1 m3.
Taryfa obowiązuje na terenie Gminy Bliżyn i została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013 roku Nr
XXVII/162/2013.
Tekst uchwały opublikowano w BIP w zakładce prawo miejscowe
i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 25.03.2013r.
Taryfa obowiązuje przez jeden rok.
Do ustalonej stawki określonej w taryfie dolicza się obowiązujący
podatek VAT.
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Prawdziwą plagą są pożary nieużytków
We wtorek 18 lutego skarżyscy strażacy podsumowali swoją pracę w 2012
roku. –Prawdziwą plagą, wręcz patologią, są wiosenne wypalania traw i nieużytków. W 2012 r. skarżyscy strażacy interweniowali 1134 razy, co
daje średnią 3 wyjazdy w ciągu
każdego dnia 2012 roku. W porównaniu z rokiem 2011 liczba ta
wzrosła o 104 wyjazdy. W tym do
pożarów strażacy wyjeżdżali 815
razy, do miejscowych zagrożeń
292. Ale liczba pożarów wzrosła aż
o 35,8%, zmalała natomiast ilość
miejscowych zagrożeń o niemal
30% - mówił podczas narady rocznej komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej Sylwester Hamera.
W spotkaniu w formie narady
uczestniczyli m.in. Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach Grzegorz Ryski, Komendant Powiatowy Policji
w Skarżysku-Kamiennej Sylwester
Hamera, przedstawiciele władz samorządowych, policji, jednostek
OSP z terenu powiatu skarżyskiego, a także pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej. Gminę Bliżyn reprezentowali wójt gminy:
Mariusza Walachnia będący zarazem prezesem zarządu gminnego OSP,
przewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams, komendant gminny OSP Zdzisław
Kuźdub oraz prezesi poszczególnych jednostek.
Największa liczba zdarzeń miała miejsce w miejscowości Skarżysko-Kamienna, gdzie strażacy wyjeżdżali 501 razy (317 do pożarów, 173 do miejscowych zagrożeń, 11 alarmów fałszywych). Najwięcej zdarzeń zanotowano
w gminie Bliżyn - 243. Następnie w gminie Suchedniów – 183, w gminie Skarżysko-Kościelne – 107 i gminie Łączna – 100.
Ogółem we wszystkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w powiecie skarżyskim uczestniczyło 1710 zastępów strażackich, angażując w akcjach ratowniczych 8537 ratowników.
W 2012 roku skarżyscy strażacy odnotowali kilka charakterystycznych
zdarzeń. Pierwsze z nich to pożar dyskoteki „Tokarnia”, do którego doszło
w miesiącu lutym. Był to pożar zaliczany do pożarów dużych. W akcji ratowniczo-gaśniczej zostały zaangażowane niemal wszystkie siły
i środki straży pożarnej powiatu
skarżyskiego. Do walki z pożarem zostały zaangażowane również jednostki z Kielc. Inne
trudne zdarzenie to likwidacja
skażenia ekologicznego w Ostojowie.
Szczególnie pracowity dla
skarżyskich strażaków okazał
się miesiąc grudzień, w którym
to doszło do szeregu zdarzeń w komunikacji drogowej. Między innymi na
drodze krajowej nr 7 doszło do wypadku samochodu ciężarowego z autobusem. Ratownicy podczas tej akcji byli zmuszeni użyć specjalistycznego sprzętu
hydraulicznego aby dostać się do poszkodowanego kierowcy ciężarówki. Na
szczęście pasażerowie autobusu nie odnieśli poważniejszych ran. Końcówka
roku obfitowała również w liczne interwencje do zdarzeń podtrucia tlenkiem
węgla. Niestety, jedna z takich interwencji w miejscowości Wojtyniów zakończyła się tragicznie dla dwojga osób, które zatruły się czadem śmiertelnie. Na
pomoc było już za późno...
Podczas dyskusji głos zabrał wójt Mariusz Walachnia, który zaproponował obecnym na spotkaniu przedstawicielom straży pożarnej i policji podjęcie
działań mających na celu ukrócenie zgubnej procedury wiosennego wypalania traw. –Mam pewien pomysł i przemyślenia w tym względzie – powiedział
wójt. Z kolei Zdzisław Kuźdub odniósł się do zbyt wysokich - jego zdaniem
– wymagań, jakie stawiane są strażakom ochotnikom biorącym udział w szkoleniach. Odnosiło się to na przykład do konieczności „zaliczania” tzw. komory dymowej.
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Rok 2013 to na pewno rok olbrzymich wyzwań - głównie ze względów
finansowych. Budżet PSP to niecałe 6 mln złotych i kwota ta nie zmienia się od
czterech lat. Strażacy zapowiadają jednak, że nadal będą starali się, aby ochrona przeciwpożarowa na naszym terenie funkcjonowała na nie gorszym poziomie niż dotąd - tak by mieszkańcy powiatu skarżyskiego mogli spać spokojni.
Jacenty Kita

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP
W dniu 1 marca 2013 r. w Sorbinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP z udziałem Gminnej Komisji Rewizyjnej Związku
OSP. Tematyka posiedzenia obejmowała m.in.: podsumowanie działalności
OSP, w tym finansowej za 2012 r., podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy za 2013 r., przyjęcie głównych
zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej do realizacji w 2013 r. z uwzględnieniem funduszu sołeckiego, ustalenie kalendarza imprez sportowych na
2013 r. oraz przyjęcie założeń do organizacji gminnych obchodów „Dnia Strażaka”.

Posiedzenie otworzył Mariusz Walachnia - Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego. W dalszej części Zdzisław Kuźdub - Komendant Gminny OSP
podsumował działalność ochotniczych straży pożarnych za 2012 r. wystawiając wysoką ocenę jednostkom OSP za działalność ratowniczo-gaśniczą,
za podwyższanie kwalifikacji na kursach szkoleniowych, za pełną realizację
zadań statutowych, za obecność
podczas uroczystości religijnych, patriotycznych, kulturalnych i sportowych. Przedstawił
także wyniki działalności gospodarczej i finansowej OSP.
Omawiając kampanię zebrań
sprawozdawczych Z. Kuźdub
stwierdził, że zebrania odbyły
się we wszystkich jednostkach
OSP w wyznaczonych terminach oraz zwrócił uwagę na dalszą poprawę poziomu merytorycznego zebrań.
W zebraniach udział wzięło: 2 parlamentarzystów, 15 członków władz
Oddziału Gminnego ZOSP RP, 7 członków oddziału powiatowego, 6 przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku, 9 radnych Gminy Bliżyn,
5 sołtysów. We wszystkich zebraniach uczestniczył wójt Mariusz Walachnia.
Jak wynika ze sprawozdań przedstawionych podczas zebrań, strażacka organizacja na terenie Gminy Bliżyn na dzień 1 stycznia 2013 r. liczy łącznie 200
członków, w tym: 162 członków czynnych (140 mężczyzn oraz 22 kobiety), 22
członków wspierających oraz 16 członków honorowych. Ponadto w OSP Sorbin działają Kobieca Drużyna Pożarnicza oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców.
W trakcie posiedzenia Zarząd Oddziału Gminnego w Bliżynie:
- przyjął główne zadania do realizacji na 2013 r. w zakresie remontów
strażnic i zakupów wyposażenia oraz sprzętu pożarniczego,
- ustalił miejsce oraz termin gminnych zawodów sportowo pożarniczych (Bliżyn – wrzesień 2013 r.) oraz IX mistrzostw gminy w tenisie
stołowym (Bliżyn – 24 marzec 2013 r.),
- w uzgodnieniu z przedstawicielami OSP Sorbin ustalił, że gminne
obchody Dnia Strażaka odbędą się w dniu 8 czerwca 2013 r. w Sorbinie i połączone będą z obchodami jubileuszu 85. lecia działalności
sorbińskiej OSP.
(jaki)
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Seniorzy znów w akcji

nym życzenia okolicznościowe, a na koniec dzielnicowi powiedzieli
kilka zdań na temat zagrożeń,
przede wszystkim dla osób
starszych, związanych z pojawiającymi się próbami wymuszeń pieniędzy.
12 marca seniorzy spotkali się ponownie – tym razem
w Bliżynie. Witała ich Halina
Relidzyńska, a wśród gości

Dla członków klubu „Senior” w Bliżynie
i
Mroczkowie
każda
okazja jest dobra, aby
się wspólnie spotkać, porozmawiać, zintegrować,
a przy tym dobrze zabawić. Tym razem tą okazją
stał się Dzień Kobiet.

byli ponownie nasi włodarze,
dyrektor GOK-u Katarzyna
Skarus, panie z GOPS-u: Zofia Nowak – Walachnia, Wioletta Brzózka i Monika Łukomska, goście z Mroczkowa.
Również w tym przypadku nie
zabrakło życzeń, dodatkowo

Najpierw w Mroczkowie seniorzy
spotkali się 7 marca, a zebranych powitali Wacław Pejas oraz sołtys Lech
Adamczyk. Publiczność nie zawiodła,
podobnie jak goście z wójtem Mariuszem Walachnią, przewodniczącym
rady gminy Jerzym Ramsem, pracownikami GOPS-u Wiolettą
Brzózką i Moniką Łukomską, prezes klubu z Bliżyna Haliną Relidzyńką oraz naszymi dzielnicowymi Emilem Sadzą i Pawłem Jelonkiem.
Po występie organizatorzy i władze samorządowe złożyli zebra-

wzbogaconych o pogawędkę na temat tradycji Świąt Wielkiej Nocy.
Podczas obu spotkań doskonały
nastrój, wspaniałą atmosferę i zabawę zapewniły „Perły z Lamusa”, czyli
grupa artystyczna pod kierunkiem
Anny Tchórzewskiej, którą tworzą
także Danuta Głogowska, Bożenna
Winiarska – Kasprzyk, Mieczysław
Siemiączko oraz Bogusław Zieliński. Już dziś z niecierpliwością czekamy na ich kolejny gościnny występ
w naszej gminie.
Jacenty Kita

Uroczystość Złotych Godów. Przyjmujemy
zgłoszenia
Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1963
i w latach wcześniejszych (1962, 1961…), na stałe zameldowane w gminie Bliżyn, proszone są o dokonywanie zgłoszeń Jubileuszu Pięćdziesięciolecia w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kościuszki 79a.
Zgłoszenie nie musi być dokonane osobiście przez jubilatów, można dokonać zgłoszenia przez członków rodziny lub sąsiadów.
Na podstawie dokonanych zgłoszeń sporządzone zostaną wnioski
o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
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Jesteśmy czytelnikami
„Z niej w szkole i w domu nauczysz się wiele.
Szanuj ją i kochaj, jest twoim przyjacielem”

O tym, jak ważna jest książka w życiu człowieka trzeba uczyć dzieci od najmłodszych lat, a szczególnie teraz, w dobie wszechobecnej telewizji i Internetu, kiedy to dzieci i młodzież coraz rzadziej sięgają po
książkę. Jeśli uda się ukształtować pozytywny stosunek do czytania,
będzie to na pewno procentowało w przyszłości. W niezwykły świat
książek wprowadzają rodzice, nauczyciele, bibliotekarze.
Tradycją w Zespole Szkół w Bliżynie jest to, że na początku drugiego semestru uczniowie pierwszych klas
udają się z wizytą do
szkolnej biblioteki.
Tak było i tym razem.
Dwie oddzielne lekcje
biblioteczne zorganizowane miały klasy:
I „a” i I „b” prowadzone przez Grażynę
Kij i Dorotę Bernas.
Dzieci zostały serdecznie przyjęte przez panie bibliotekarki Ewę Rams i Wandę Rokitę.
Ewa Rams przeprowadziła wspaniałe zajęcia z dziećmi, podczas
których uczniowie zwiedzali całe pomieszczenie z jej wyposażeniem.
Chodząc między wysokimi regałami wszyscy podziwiali mnóstwo
pozycji książkowych.
Były rozmowy na temat obchodzenia się
z książkami, ich zalety, baśniowe zagadki,
pokaz zeszytów lektur
starszych kolegów i koleżanek oraz inne ciekawostki.
Aby dzieci lepiej
mogły zobaczyć jak
liczny jest księgozbiór,
pani Rams poprosiła
ich o ustawienie się w pociąg, a wówczas wyruszono w podróż pomiędzy regałami.
Później bibliotekarka pokazała największą oraz najmniejszą książkę oraz książki, które dostały się w ręce brudasów i niszczycieli. Smutny był ich widok.
Nad wielką encyklopedią odbyło się ślubowanie, którego tekst recytowała cała klasa:
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„My uczniowie pierwszej klasy,
Tobie książko przyrzekamy,
Że szanować Cię będziemy,
Krzywdy zrobić Ci nie damy.
Obowiązków czytelnika,
Przestrzegać będziemy pilnie,
Z twych rad i mądrości,
Korzystać usilnie”.
Po złożeniu ślubowania dyrektor Józef Nowak pasował dzieci na
czytelnika. Dowodem tego był wypisany dla każdego dyplom oraz
znak rozpoznawczy biblioteki - Exlibris.
Na koniec spotkania klasy podziękowały laurkami paniom bibliotekarkom za mile spędzone chwile i wprowadzenie w świat książek.
Chodź klasy pierwsze nie poznały jeszcze wszystkich literek, jednakże do biblioteki szkolnej uczęszczają od początku roku szkolnego
i są w czołówce klas o największej liczbie wypożyczonych książek na jednego
ucznia. Niektórym pomagają rodzice, co też bardzo
dobrze wpływa na rozwój
dziecka. Jeśli nawet pociechy umieją już same czytać
nie należy zaprzestawać
tego rodzinnego rytuału.
Nikt od razu nie rodzi się czytelnikiem. Potrzeba na to wielu lat pracy i właściwego ukierunkowania zarówno w domu, jak
i w szkole. Jeśli nie wykształcimy w dziecku odpowiednich nawyków
kulturowych, to w dorosłym życiu nie będą wcale odczuwać ich braku.

O zaletach książki można pisać wiele:
- rozwija język i wyobraźnię,
- buduje i umacnia więź między rodzicami i dzieckiem,
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Kamil Olesiński drugi w powiatowym
konkursie informatycznym

-

pomaga w wychowaniu,
ułatwia naukę w szkole,
kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,
- uczy myślenia,
- pomaga w zrozumieniu ludzi, świata, siebie,
- chroni przed uzależnieniem od telewizji,
- uczy nieagresywnych sposobów
rozwiązywania problemów i konfliktów,
- jest najlepszą „instytucją” kształtującą pomyślną przyszłość dziecka.
Sukces odniesiony na samym początku kariery szkolnej zapadnie
małemu człowiekowi głęboko w pamięci i zbuduje solidny fundament
wiary w siebie i we własne możliwości. Umiejętność czytania to prawdziwy skarb na całe życie.
Dorota Bernas
Grażyna Kij

Organizatorzy Mistrzostw Polski dziękują
Marek Sorbian, prezes Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów,
jako organizator pragnie podziękować następującym osobom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu i organizacji Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym Bliżyn 2013:
- Wójtowi Gminy Mariuszowi Walachni za wsparcie przy pracach przygotowawczych (przygotowanie toru) oraz wsparcie
finansowe, zapewnienie opieki medycznej oraz obsługi sędziowskiej, a także ufundowanie pucharów;
- Staroście Skarżyskiemu Michałowi Jędrysowi za patronat
i wsparcie finansowe - ufundowanie koszulek oraz medali Mistrzów Polski.
- Marszałkowi Województwa Adamowi Jarubasowi za patronat
i przekazanie upominków;
- Patronom medialnym: TVP Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia, Telewizja Dami, Tygodnik Skarżyski;
- Dyrektor GOK-u Katarzynie Skarus za zapewnienie nagłośnienia, a Sebastianowi Siudakowi za całodzienną obsługę;
- Jerzemu Ramsowi i radnym Rady Gminy Bliżyn za obecność
na zawodach;
- OSP Bliżyn za udostępnienie sprzętu AGD;
- Radnej Rady Powiatu Annie Leżańskiej za wsparcie;
- Policji za nadzór nad bezpieczeństwem – oraz wszystkim osobom, które w dniu zawodów okazały swoją pomoc na czele z sołtys Bliżyna Anną Gołębiewską i sekretarz BSC Justyną Regułą.

Duży sukces odniósł Kamil Olesiński z naszego gimnazjum
w powiatowym konkursie informatycznym. Spośród 16. uczestników
zmagań – Kamil zajął
II miejsce. Laureata do
konkursu przygotowywała Ewa Paluszek.
Podsumowanie XI
Regionalnego Konkursu Informatycznego dla
Szkół Gimnazjalnych
i wręczenie nagród laureatom miało miejsce
w dniu 5 marca w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.
W ramach XI Regionalnego Konkursu Informatycznego dla Szkół
Gimnazjalnych swoją wiedzę informatyczną sprawdzali m.in. uczniowie z Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, a także uczniowie z Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym i Gimnazjum im. Stanisława Maczka w Bliżynie.
Gimnazjaliści musieli rozwiązać przygotowane zadania praktyczne na temat: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w UE”
(m.in. praca w arkuszu kalkulacyjnym
Excel i przygotować
prezentację
multimedialną w PowerPoint), po czym
musieli rozwiązać
test z wiedzy informatycznej.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy informatycznej w życiu codziennym, pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej,
a także kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej.
(jaki)

Pasjonaci sportu
Grupa młodzieży z Gimnazjum w Bliżynie to prawdziwi pasjonaci sportu. Z pomocą Romana Falarowskiego, Jarosława Pydyna i ks. Marcina Zielińskiego oraz Ryszarda Kucewicza cyklicznie
uczestniczą w ligowych
rozgrywkach kieleckich
drużyn – Korony Kielce oraz VIVE. Mieliśmy
możliwość spotkać ich
23 lutego, gdyż wyjeżdżali na mecz Korony
z Legią Warszawa. Młodzi ludzie wyrażali pewne obawy, gdyż akurat
ks. Marcin jest fanem
Legii, ale wszystko skończyło się dobrze, gdyż przezornie zabrał on na mecz szaliki… obu drużyn.
(jaki)
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W Szko ł ach

Janina Kołek wśród najmłodszych uczniów

Uczniów klasy Ia Szkoły Podstawowej w Bliżynie odwiedził niezwykły gość – pani Janina Kołek, znana artystka ludowa, która od
dziesiątek lat robi na szydełku, drutach, haftuje krzyżykami, a z bibuły
wykonuje kwiaty, ozdoby choinkowe, wielkanocne. Od 30. lat wykonuje też wieńce dożynkowe.
Zaproszonego gościa powitała wychowawczyni klasy Grażyna
Kij. Po przywitaniu z dziećmi pani Janina opowiedziała o dawnych
zwyczajach i tradycjach wielkanocnych, demonstrując własnoręcznie
wykonane stroiki, pisani, kurczaczki, zajączki, piękne szydełkowe serwetki, wyszywane makatki oraz różnorodne barwne kwiaty.
Uczniowie byli zachwyceni tymi cudeńkami i z zapałem przystąpili do pracy, gdyż
spotkanie miało również część praktyczną.
Uważnie słuchając instrukcji gościa, zaczęli
od wykonania pisanki
- oklejanki. Nie od razu
wszystkim wychodziło. Niektórzy musieli skorzystać z pomocy pani Janiny i wychowawców - Grażyny Kij
i Grzegorza Smardzewskiego. Kiedy pisanki-oklejanki były gotowe,
pani Janina pokazała, jak zrobić wielkanocną palmę. Uczyła robienia
z bibuły kwiatów, które zostały wkomponowane do palm. Owocem
trzygodzinnej pracy wszystkich uczniów były piękne pisanki oraz palmy, które razem utworzyły piękną dekorację świąteczną. Jak zgodnie

twierdzili uczniowie, zajęcia wszystkim bardzo się podobały. Dzieci
dopytywały się jeszcze, kiedy ponownie przyjedzie. Pani Janina usatysfakcjonowana tym, że udało jej się zainteresować dzieci i czegoś na-
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uczyć, zaprosiła wszystkich do Izby Regionalnej
w Sorbinie na kolejne
zajęcia z twórczości ludowej.
Z wielką radością
uczniowie przyjęli zaproszenie, a prezes Towarzystwa
Przyjaciół
Dzieci zapewniła, że to
nie jest ich ostatnie spotkanie. Grażyna Kij podziękowała również
gościowi za przybycie i piękną lekcję, a dzieci w podziękowaniu wręczyły laurkę.
(jaki)

Jarmark Wielkanocny w „Zameczku”
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Błotnica, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej, Joanna Pela, Danuta Kozłowska i Urszula
Sepioło z Bliżyna, Janina
Kołek z Sorbina oraz Wioletta Wójcik ze Stąporkowa
prezentowały swą twórczość
podczas I „Jarmarku Wielkanocnego”, który 23 marca można było odwiedzać
w „Zameczku”.
Oprócz palm można
było zakupić jajka zdobione różnymi technikami,
stroiki wielkanocne, baranki z masy solnej, kartki świąteczne, obrazki haftowane i malowane,
kwiaty z bibuły czy
koszulki szydełkowe
na jajka oraz wiele
innych ozdób związanych ze Świętami
Wielkiej Nocy. Dwie
autorki prac tj. Joanna Pela oraz Danuta
Kozłowska obecne
podczas kiermaszu
chętnie udzielały informacji nt. swoich
prac. Miłym akcentem była obecność starosty Michała Jędrysa
oraz radnej powiatowej
Anny Leżańskiej. Starosta, jak się okazało,
potrafi wyplatać koszyki z wikliny.
- To był pierwszy
jarmark
świąteczny,
ale już cieszył się sporym
zainteresowaniem. Planujemy więc
następne w przyszłości, ale wzbogacone na
przykład o występ zespołu – mówi dyrektor placówki Katarzyna Skarus.
Marzanna Godlewska
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Eliminacje gminne turnieju wiedzy
pożarniczej

nagrody w postaci sprzętu sportowego, których fundatorem był Urząd
Gminy w Bliżynie, wręczył przewodniczący rady gminy Jerzy Rams,
Zdzisław Kuźdub i dyrektor Józef Nowak. Pozostałe osoby uhonorowane zostały dyplomami.

Już po raz 21. w Bliżynie przeprowadzone zostały eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. –Mogliśmy, jak zawsze zresztą skorzystać z gościnności dyrektora Zespołu Szkół Józefa Nowaka, za co chcę serdecznie podziękować – mówi komendant gminy OSP Zdzisław Kuźdub,
główny koordynator eliminacji szczebla gminnego, a zarazem członek jury.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Szkoły Podstawowe
I miejsce – Dawid Rożek (Sorbin)
II miejsce – Dariusz Domagała (Sorbin)
III miejsce – Bartłomiej Siek (Odrowążek)
Łącznie do testu eliminacyjnego przystąpiło 24. uczestników,
z tego 11. to gimnazjaliści (przygotowani przez Beatę Jabłońską), a 13.
to uczniowie szkół podstawowych z Sorbina (opiekun Halina Fidor)
oraz z Odrowążka (opiekun Danuta Zarzycka).

Gimnazjum
I miejsce – Hubert Zygmunt
II miejsce – Karol Wilkosz
III miejsce – Łukasz Fidor
Oni wezmą udział w eliminacjach szczebla powiatowego, które 5
kwietnia o godz. 10.00 rozpoczną się w KP PSP w Skarżysku – Kamiennej.
Jacenty Kita

Szczepienia lisów

Test poszedł bardzo sprawnie i jury, w skład którego obok Zdzisława Kuźduba, wszedł przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej st. kap. Michał
Ślusarczyk, mogło podać wyniki końcowe. –Zdecydowanie najlepszy okazał się Hubert Zygmunt, który na 20 możliwych do zdobycia punktów,
uzyskał ich 18. Świadczy to
o tym, że poziom był bardzo
wysoki – mówił na gorąco
Z. Kuźdub.
Po ogłoszeniu wyników

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii powiadamia, że
na terenie województwa przeprowadzone zostanie w dniach od 4 do
13 kwietnia ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie. Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny
w ampułce, zatopionej w niewielkim, prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 15g, koloru brązowo – czarnego. Pakiety
zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu.
Celem akcji jest profilaktyka oraz likwidacja wścieklizny u lisów
wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia
wścieklizną ludzi.
Apeluję do mieszkańców województwa o niedotykanie i niepodnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzki na pakiecie
powoduje, że lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia uodpornienie.
Bogdan Konopka
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Kielcach
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S t ud i o D o br ego Smaku

Z kuchni wójta... i jego żony
Studio
Dobrego
Smaku to cykliczna impreza kulinarna, która
już od lat organizuje
bliżyński „Zameczek”.
Podczas ostatniej edycji, 23 lutego, swe ulubione potrawy wspólnie
z uczestnikami zajęć
przygotowywali
wójt
gminy Mariusz Walachnia wraz z małżonką Moniką. Co nam zaserwowali? Wójt danie bardziej konkretne, a mianowicie sushi maki,
z kolei pani Monika coś na słodko – kasuterę i banany w tempurze.
Po kilkudziesięciominutowych przygotowaniach, w których aktywnie brali udział pozostali uczestnicy Studia, dania były gotowe –
i trzeba przyznać – znakomite w smaku.
A oto przepisy:
Kasutera (castella)– Japońskie ciasto miodowe
Składniki: 7 jajek, 1,5 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 3 łyżeczki
proszku do pieczenia, 4-6 łyżek płynnego miodu, 2 łyżeczki cukru pudru
(do posypania).
Przygotowanie: Żółtka ubijamy z cukrem
aż masa stanie się biała
i puszysta bez kryształków
cukru, po czym stopniowo dodajemy miód. Mąkę
przesiewamy, mieszamy
z proszkiem do pieczenia
i dodajemy do masy jajecznej. Tak zmiksowane
ciasto można dosładzać miodem wg uznania tak jak i dodać troszkę
mleka jeżeli ciasto jest za tępe (wszystko zależy od gęstości i rodzaju
miodu). Na koniec dodajemy ubite białka i delikatnie mieszamy ciasto
łyżką. Tak przygotowaną masę przelewamy do formy (25x30) wyłożoną pergaminem.
Pieczemy 30-40 minut w piekarniku rozgrzanym do 170˚C (termoobieg). Ciasto po wystygnięciu opruszamy cukrem pudrem.
Banany w tempurze
Składniki: 3 duże banany, ok. ½ szklanki mąki, 1 jajko, 3 łyżki
przegotowanej wody, olej do smażenia.
Składniki do polewy czekoladowej: 3 łyżki wody, 3 łyżki cukru pudru, 2 łyżki ciemnego kakao, 100g margaryny lub masła.
Przygotowanie bananów: Banany obieramy ze skórki, przekrajamy wzdłuż, a następnie na krótsze części (1banan = 4 części). Z podanych składników przygotowujemy ciasto, które nie może być za gęste
ani też za rzadkie aby dobrze oklejało zanurzane w nim banany. Poszczególne części bananów
na początek obtaczamy lekko
w mące po czym w cieście.
Smażymy w rondelku na rozgrzanym oleju ok. 5min. do
uzyskania lekko złotego koloru.
Tak przygotowane banany można podawać polane
czekoladą.
Przygotowanie polewy
czekoladowej: Do rondelka wlewamy wodę i rozpuszczamy w niej cukier puder (kolejność rozpuszczania poszczególnych składników jest
ważna i gwarantuje nam, że poszczególne składniki nam się nie zważą
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i nie „rozwarstwią”). Następnie dodajemy masło lub też margarynę
i rozpuszczamy. Zdejmujemy z ognia i dodajemy kakao. Energicznie
mieszamy by powstała gładka polewa którą następnie studzimy i polewamy banany.
Sushi maki
Składniki (porcja na 3 osoby):, 250g łososia wędzonego plastrowanego, 200g paluszków surimi o smaku krabowym, 2 szklanki specjalnego ryżu do sushi, 1 sushi sos do ryżu, 12 szt. listków prasowanych alg
morskich (Nori do sushi), 1
owoc awokado, 1 słoiczek
pędów, bambusa w zalewie wodnej (paski), 1 tubka
chrzanu wasabi (polecamy
TOKYOTO), 1 słoiczek kawioru, marynowany imbir,
150 ml japońskiego sosu sojowego (KIKKOMAN), ser
pleśniowy (LAZUR błękitny), ½ zielonego ogórka, czarny sezam do sushi.
Przygotowanie ryżu: Ryż płuczemy w naczyniu, w bieżącej wodzie
tak długo aż będzie ona przejrzysta. Po wypłukaniu pozostawiamy ryż
w wodzie na 30 minut. Po ostatnim płukaniu, przed wstawieniem na
ogień dodajemy w naszym przypadku do 2 szklanek ryżu 4 szklanki
wody i szczyptę soli (proporcje zawsze 1:2, czyli np. 3 szklanki ryżu –
6 wody). Gotujemy pod przykryciem na wolnym ogniu
ok. 15 min. często mieszając
aż ryż napęcznieje i wchłonie
całą wodę. Po ostygnięciu
ryżu dolewamy trochę sosu
sushi do ryżu. Bardzo ważne,
żeby ostudzić ryż, gdyż listki
nori przy klejeniu gorącym
ryżem robią się gumowate (wchłaniają wodę z ryżu).
Przygotowanie rolek sushi: Przygotowujemy wszystkie składniki krojąc na odpowiednie porcje oraz miseczkę z wodą do maczania
palców. Tak naprawdę do sushi możemy włożyć praktycznie wszystko to zależy od naszego upodobania. Na 2/3 powierzchni listka nori
układamy cienko ryż, tak, żeby prześwitywały przez niego wodorosty
(pamiętamy aby przed smarowaniem ryżem liść ułożyć szklącą stroną do dołu). Moczymy często ręce bowiem ryż jest klejący, uważając
jednak przy tym, żeby nie przemoczyć ryżu i co bardzo ważne nie
zamoczyć wodorostów. Dalej, w połowie ryżu, poziomo układamy
nasze pokrojone w cienkie paski
składniki. Następnie niewielką
ilością chrzanu wasabi i kawioru
smarujemy linię wzdłuż krawędzi wodorostów. Zawijamy algę
od dołu w kierunku do środka.
Aby nasza rolka sushi skleiła się
delikatnie wodą moczymy górną
część listka. Tak sklejoną rolkę
ostrym nożem kroimy na 2 cm
krążki, które posypujemy dla smaku i ozdoby sezamem.
Sushi podaje się z miseczką sosu sojowego i wasabi.
Jeżeli serwujemy różne rodzaje sushi należy także podać marynowany imbir, który czyści kubki smakowe dzięki czemu smaki różnych
kęsów nie mieszają się ze sobą.
Smacznego!
(jaki)
PS.
Dziękujemy pani Monice Walachni za nadesłanie szczegółowych
przepisów. Składniki oraz ich proporcje można dowolnie różnicować
w zależności od upodobań kulinarnych.
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Andrzej Adamczyk laureatem konkursu
fotograficznego
Andrzej Adamczyk został laureatem powiatowego konkursu fotograficznego pod hasłem „Powiatowe Fotocięcia”. Główna nagroda
została mu wręczona podczas jednej z ostatnich sesji rady powiatu.
„Powiatowe Fotocięcia” to konkurs o charakterze fotozagadki,
który polegał na odgadnięciu miejsc lub obiektów na podstawie fragmentów fotografii
oraz na wykonaniu
zdjęcia tego miejsca
lub obiektu tak, aby
prezentowany fragment był na nim
widoczny. Łącznie
w trakcie trwania
konkursu zaprezentowanych zostało
osiem charakterystycznych obiektów
w powiecie skarżyskim takich jak: Kościół św. Ludwika w Bliżynie, Figurka św. Floriana,
która znajduję się przed dziewiętnastowiecznym dworkiem, będącym
siedzibą Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach, Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Ostrobramskiej, Kościół pw. św. Zofii w Bliżynie,
wieża ciśnień stalowni hrabiego Platera w Bliżynie, Triangul na Lipowym Polu.
Ponadto przyznano wyróżnienia m.in. Przemysławowi Bodo za
fotografię „Wieża ciśnień Stalowni hrabiego Platera w Bliżynie” oraz
Grzegorzowi Gałczyńskiemu za fotografię „Filar w kościele św. Ludwika w Bliżynie”
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, które wraz z dyplomami
wręczyli starosta Michał Jędrys i przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Cichoń.
Jacenty Kita

Twórcza Wielkanoc w „Zameczku”
Panie intensywnie malowały, wycinały, tworzyły różnorodne kompozycje
i ozdoby wielkanocne
podczas warsztatów
twórczych zorganizowanych na początku
marca przez Gminny Ośrodek Kultury.
Każda z nich mogła
się podzielić swą wiedzą i umiejętnościami
w tym zakresie, a efekty
– przynajmniej po części – ich wysiłku można
było nie tylko obejrzeć,
ale także kupić podczas
„Kiermaszu Wielkanocnego”, który z kolei odbył
się 23 marca.
(jaki)

Udany sezon narciarzy
Długa,
śnieżna i mroźna zima,
a do tego doskonałe
warunki terenowe,
liczne lasy, pagórki,
podbiegi i zjazdy
wyjątkowo sprzyjają amatorom narciarstwa biegowego
w naszej gminie.
Przez kończący się
sezon zimowy moż-

na ich było spotkać dosłownie na każdym kroku.
23 lutego mieliśmy okazję
taką grupę zastać podczas
odpoczynku na polu biwakowym na Świniej Górze,
gdzie podczas odpoczynku, regenerowali energię
kiełbaskami pieczonymi
na ognisku.
(jaki)

Policja apeluje i ostrzega!
Szanowni Mieszkańcy powiatu skarżyskiego
Od pewnego czasu skarżyska policja z niepokojem obserwuje
wzrost liczby przestępstw, których ofiarami padają ludzie starsi.
Najczęściej są to oszustwa, wymuszenia i kradzieże.
Oszuści podszywają się pod krewnych lub znajomych, pracowników socjalnych, przedstawicieli ZUS-u, zakładu energetycznego, osoby zajmujące się tzw. handlem domowym lub pracowników
organizacji charytatywnych. Wykorzystując nieuwagę i zaufanie,
dokonuję kradzieży pieniędzy i innych wartościowych rzeczy.
Często osoby starsze za swoją nieufność i szczere intencje płacą
utratą dorobku całego życia.
Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
1. Nie każdy, kto dzwoni lub puka, ma uczciwe zamiary.
2. Zanim otworzycie drzwi nieznajomemu, zadbajcie o to, by towarzyszyła Wam osoba zaufana (rodzina, sąsiad).
3. W przypadku osób podających się za przedstawicieli instytucji, zawsze żądajcie legitymacji lub identyfikatora.
4. Nie udzielajcie przez telefon żadnych informacji dotyczących
danych osobowych, numerów kont bankowych, haseł do nich
oraz stanu majątkowego.
5. Nigdy nie przekazujcie żadnych pieniędzy osobom obcym.
6. Nie wierzcie Państwo w żadne fantastyczne okazje! Nie ma takich!
7. Zapamiętajcie jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu
i zachowania osoby, która wzbudza Państwa niepokój.
8. W razie jakichkolwiek podejrzeń lub wątpliwości – powiadomcie Policję.
W trosce o bezpieczeństwa Wasze i Waszych bliskich prosimy
o ostrożność i rozwagę w podobnych sytuacjach.
Życzę Państwu zdrowia i spokoju.
kom. Paweł Zalewski
Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku Kamiennej
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szachy kobiet – Katarzyna Rek - 3, Karolina Żak – 15, Weronika Żak – 16,
- szachy mężczyzn - Łukomski Łukasz - 6, Łukasz Fidor – 13,
Mariusz Fidor – 15,
- warcaby kobiet – Anna Jaworska – 14,
- warcaby mężczyzn – Sławomir Łukomski – 2, Sławomir Bednarzyk – 5, Zdzisław Sztykiel – 6.
Zgodnie z regulaminem w dyscyplinach indywidualnych zawodnicy i zawodniczki otrzymali medale i dyplomy.
(jaki)
-

Tenisiści grali o Puchar Wójta

Nasi ministranci górą!
W sobotę, 23 lutego, w suchedniowskiej hali sportowej odbył się
pierwszy halowy turniej piłki nożnej ministrantów. Organizatorem
zawodów był Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza oraz Parafia Suchedniów. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn piłkarskich.
Rywalizacja zespołów była niezwykle zacięta i emocjonująca,
a nasza reprezentacyjna drużyna zajęła ostatecznie trzecie miejsce.
Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary i upominki,
a w trakcie zawodów ich uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego przez organizatorów słodkiego poczęstunku.
W ostatecznej klasyfikacji I miejsce zajęła 2 drużyna z Parafii św.
Ludwika w Bliżynie, a IV - 1 reprezentacja naszej parafii. Najlepszym
zawodnikiem zawodów został Kacper Trzebiński z Parafii pw. św.
Ludwika w Bliżynie, a najlepszym bramkarzem wybrany został Maciej Piętak z Parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku
Kamienna. Zawodnik tej samej parafii – Bartosz Świtakowski został
królem strzelców zdobywając 9 goli.

Już po raz III w Bliżynie
23 lutego rozegrany został
III turniej tenisa stołowego
o Puchar Wójta Gminy Bliżyn. Zawodnicy grali w trzech
kategoriach uzyskując następujące wyniki:
Kobiety
I – Magdalena Kopeć
II – Karolina Kołek
III – Urszula Ślusarczyk
IV – Natalia Młodawska
V – Bogumiła Młodawska
Mężczyźni do lat 40

(jaki)

I – Damian Paszkiel
II – Krzysztof Więckowski
III – Damian Młodawski
IV – Paweł Żak
V – Michał Pogodziński
VI – Robert Wróbel
VII – Kamil Bilski

Mistrzostwa Polski za nami
Trzeba być naprawdę fanem kolarstwa przełajowego, aby mimo
siarczystego
mrozu,
zarwanej nocy (zawodnicy przyjechali np.
ze Słubic, Przemyśla,
Gdańska,
Szczecina,
Wrocławia,
Poznania) i trudów podróży
przyjechać do Bliżyna,
aby 24 marca stanąć
na starcie Mistrzostw

Mężczyźni powyżej 40 lat
I – Andrzej Banaszewski
II – Robert Jurkiewicz
III – Sławomir Młodawski
Puchary i dyplomy zawodnikom wręczyli wójt Mariusz
Walachnia oraz Sławomir
Młodawski, który wspólnie
z Damianem Młodawskim
i Andrzejem Banaszewskim
byli organizatorami zawodów.
Jacenty Kita

LZS Bliżyn drugi w województwie
W dniu 16 marca 2013 roku na Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu i obiektach Zespołu Szkół w Staszowie odbyły się wojewódzkie zawody sportowe pn. „Od Sportu do Zdrowia”, w których
uczestniczyło 276 osób. Zawody rozegrane zostały w następujących
dyscyplinach: szachy kobiet i mężczyzn, warcaby kobiet i mężczyzn,
tenis stołowy kobiet i mężczyzn.
Nasi zawodnicy w łącznej punktacji zajęli II miejsce w województwie, a wyprzedził nas tylko LZS Czarnocin. Indywidualnie sportowcy LZS Bliżyn zajęli następujące miejsca:
- tenis stołowy kobiet – Anna Podstawka – 1,
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Polski w Kolarstwie Przełajowym. Na trasie w kilku kategoriach wiekowych zmagało się 77. zawodników. Przełajowcy BSC Bliżyn start
uznać mogą za udany. Mistrzem Polski została Justyna Reguła a na
III miejscu uplasował się Marek Sorbian w kategorii 50 „B”.
Pełna i obszerna relacja za miesiąc.
(jaki)

k wiecień 2013
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Bliżyn Ski 2013
Amatorów białego szaleństwa nic nie jest w stanie zniechęcić
do uprawiania swej pasji
sportowej. Mimo padającego chwilami intensywnego deszczu 24 lutego kilkunastu biegaczy
(panie tym razem nie
dopisały) stanęło na starcie VIII Otwartych Mistrzostw Bliżyna w Biegach Narciarskich.

Po trzykilometrowym, trudnym biegu, zawodnicy dotarli na
metę i ogłoszono wyniki zmagań.
W kategorii do lat 40. pierwszy na metę dotarł Cezary Białkowski, drugi był Paweł Żak, trzeci Karol Żak a czwarty Daniel
Maciejski. Powyżej 40 lat najszybciej pobiegli: Marek Sorbian,
Zbigniew Lisowski i Jerzy Rupniewski, a kolejne miejsca zajęli: Tomasz Pela, Mariusz Walachnia, Damian Drobniak, Tadeusz Biber
i Wacław Wiśniewski. Najlepsi
z rąk wójta Mariusza Walachni
i przewodniczącego rady gminy Jerzego Ramsa otrzymali
puchary, a wszyscy zawodnicy
dyplomy oraz kalendarze od
obecnego na zawodach starosty
Michała Jędrysa.

Tradycyjnie zawodnikom serwowano gorącą herbatę i kiełbaski,
a sprawami kulinarnymi zajęły się Anna Gołębiewska i Justyna Reguła. Organizatorem zawodów było Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów z prezesem Markiem Sorbianem oraz Urząd Gminy w Bliżynie.
Jacenty Kita
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z aproszenie

godz. 800
• rajd pieszy: Bliżyn - Jastrzębia - Świnia Góra - Rosochy - pomnik
koło Rogowego Słupa
(START: pomnik Króla Jagiełły)

godz. 900
• rajd rowerowy: Bliżyn - Drożdżów - Sorbin - Odrowążek - Szałas Rosochy - pomnik koło Rogowego Słupa (START: pomnik Króla Jagiełły)
• „gwiaździsty” rajd konny - Rogowy Słup

godz. 1200
• polowa Msza św. przy pomniku na Rogowym Słupie
(w okolicach dawnej gajówki Rosochy)
• złożenie wieńców i zapalenie zniczy
• parada w wykonaniu ułanów Kieleckiego Ochotniczego
Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich

godz. 1300
• przemarsz pod leśniczówkę na Świniej Górze

godz. 1400
• inscenizacja bitwy pod Rosochami w wykonaniu ułanów
Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku
Ułanów Wileńskich
• ponadto: popisy władania szablą, pokaz musztry,  pokaz
szarży kawaleryjskiej XX wieku, prezentacja wyposażenia
kawaleryjskiego XX wieku, konkursy sprawności wojskowej
• wspólne śpiewanie  pieśni patriotycznych i partyzanckich przy
ognisku

NA ŚWINIĄ GÓRĘ MOŻNA DOTRZEĆ
TYLKO PIESZO, ROWEREM LUB KONNO!
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