ISSN 2080-1327

Lipiec 2013 r.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Rok V, Nr 49

Egzemplarz bezpłatny

wizyta delegacji z Ukrainy,
groźne opady deszczu,
od 1 lipca inaczej ze śmieciami,
relacja z sesji rady gminy,
Dzień Matki, Dzień Dziecka,
wakacje z „Zameczkiem”,
wydarzenia kulturalne,
Noc w Muzeach i Parada Schumana z naszymi gimnazjalistami,
z Bliżyna na Świnią Górę.
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W y dar zenia

Sukces drugi rok z rzędu
W Kielcach odbył się Koncert Laureatów XXXVII Buskich Spotkań z Folklorem. Po prawie miesięcznych zmaganiach – eliminacjach rejonowych w Opatowie, Ciekotach, Nowym Korczynie i Ję-

drzejowie oraz dwudniowym konkursie finałowym w Busku Zdroju
– Rada Artystyczna uhonorowała najlepszych artystów ludowych
województwa świętokrzyskiego.
Duży sukces odniósł, dodajmy że drugi rok z rzędu, Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, który w kategorii zespołów pieśni i tańca zajął

swe plany na przyszłość. Marzy, aby
stworzona została kapela ludowa.
Katarzyna Skarus – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie - dodaje, że o skali sukcesu świadczy fakt, iż w eliminacjach rejonowych
w Jędrzejowie, gdzie występowały też
„Kuźniczanki” i „Sobótka” brało udział
ponad 200. twórców i podmiotów ludowych.
Przegląd miał na celu promocję
kultury regionu świętokrzyskiego, popularyzację muzykowania, śpiewu i obrzędów ludowych. To największa tego typu impreza w województwie świętokrzyskim i jedna
z największych i najbardziej prestiżowych w Polsce.
Jacenty Kita

I miejsce ex aequo z zespołem „Leśnianie” z Leśnej Starej Wsi gm.
Bodzentyn. –Zdobyliśmy aż trzy nagrody: Starosty Buskiego, Wójta Gminy Nowy Korczyn oraz Wójta Gminy Bliżyn, który przebił
wszystkich wręczając
nam czek na 1000 złotych – mówi Halina
Fidor, kierownik zespołu.
Dodajmy, że wójt
Mariusz Walachnia
wraz z rodziną uczestniczył w koncercie
finałowym w Muszli
Koncertowej
Parku
Miejskiego w Kielcach. Zespół ma też
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Wizyta delegacji z Ukrainy

Deszcz czyni spustoszenia

Przez kilka dni na terenie powiatu skarżyskiego przebywała delegacja Rejonu Kozowskiego na Ukrainie. Podpisano porozumienie
o współpracy. W imieniu powiatu skarżyskiego porozumienie
podpisali starosta Michał Jędrys i wicestarosta Waldemar Mazur. Ze strony Rejonu
Kozowskiego podpisy
złożyli Pudlyk Iurii – przewodniczący
Kozowskiej Rejonowej
Administracji Państwowej i Repela Petro – przewodniczący
Kozowskiej
Rady Rejonowej.
W powiecie skarżyskim delegacja ukraińska
spędziła trzy dni zwiedzając Skarżysko-Kamienną,
Bliżyn, Suchedniów i Skarżysko Kościelne.

Intensywne
opady deszczu w ostatnich
tygodniach
poczyniły
ogromne straty w całym
kraju. Choć gmina Bliżyn

Wizytę w Bliżynie
delegacja
rozpoczęła
23 maja od uroczystej
kolacji wydanej przez
starostwo w bliżyńskim
„Zameczku”. Dzień później w godzinach popołudniowych w towarzystwie radnej powiatowej
Anny Leżańskiej, wójta
Mariusza
Walachni
i przewodniczącego rady
Jerzego Ramsa zwiedzili ośrodek zdrowia, oczyszczalnię ścieków,
zalew oraz plac zabaw w Płaczkowie. 25 maja przybyli też na Świnią
Górę, gdzie biwakowali uczestnicy Wiosennego Marszobiegu Powiatowego.
Jacenty Kita

W asyście relikwii błogosławionego
Jana Pawła II
Proboszcz Parafii św.
Ludwika w Bliżynie ks.
Stanisław Wlazło obok
ks. infułata Józefa Wójcika asystował ordynariuszowi diecezji radomskiej JE ks. biskupowi
Henrykowi Tomasikowi
podczas procesjonalnego
wprowadzenia do suchedniowskiego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła relikwii błogosławionego Jana Pawła II.
Relikwia zawierająca kroplę krwi polskiego papieża to dar arcybiskupa Stanisława Dziwisza, sekretarza Jana Pawła II, dla suchedniowskiej parafii na okoliczność 150-lecia jej powstania.
(jaki)

szczęśliwie uniknęła większych strat, to
jednak woda swoje zrobiła.
-Po opadach w dniu 11 maja najtrudniejsza sytuacja była przy ul. Zgodnej
w Bliżynie. Problemy były również przy
drodze nr 42 od ul. Kościuszki w Bliżynie do Brześcia, gdzie został uszkodzony
chodnik. Także w Bugaju silny nurt uszkodził drogę i system odwodnienia. Szkody
te zostały już naprawione – wyjaśnia wójt
Mariusz Walachnia.
Jacenty Kita

OGŁOSZENIE
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych
zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w Naszej Gminie
informujemy, że Przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Bliżyn, zobowiązany jest do dostarczenia każdemu właścicielowi nieruchomości
harmonogramu odbioru odpadów.
Ponadto, Wykonawca usługi przekaże właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów, worki na odpady  selektywne w ilości trzy sztuki, po jednym w kolorze
żółtym – na odpady opakowaniowe z   tworzyw sztucznych, białym
– na szkło, i niebieskim – na papier i makulaturę.
Harmonogramy, jak i worki do selektywnej zbiórki Wykonawca
usługi zobowiązany jest dostarczyć do dnia 1 lipca 2013 r.
Dodatkowo przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości
we własnym zakresie bez względu na deklarowany sposób zbierania
odpadów, powinien wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik na
odpady zmieszane.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowego systemu
gospodarki odpadami w gminie Bliżyn, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 41 2541 104 wew. 39 bądź osobisty – Urząd Gminy pok.
nr 10.

Kładka nad zalewem będzie zamknięta
W związku z planowaną imprezą plenerową „Przystań Bliżyn
2013” informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2013 r.  nie będzie możliwości przejścia  nad zalew przez plac obok Zameczku.
Za utrudnienia przepraszamy.

Uzupełnienie

Pisząc w ostatnim wydaniu „Informatora” na temat Pikniku Kawaleryjskiego wśród delegacji składających wiązanki pod pomnikiem
nie wymieniłem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jastrzębi.
Zainteresowanych serdecznie przepraszam.
Jacenty Kita
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Z Pr ac R ady Gm iny

Sesja rady gminy
Już po raz 29. w tej kadencji zebrała się Rada Gminy w Bliżynie na
sesji, która odbyła się 27 maja br. Jako, że tego dnia przypadał Dzień
Pracownika Samorządowego rozpoczynając obrady przewodniczący

rady Jerzy Rams na początek złożył wójtowi, radnym, pracownikom
urzędu gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysom życzenia z tej okazji. –Życzę przede wszystkim wytrwałości i sukcesów
w pracy samorządowej i życiu osobistym - powiedział przewodniczący.
Również wójt gminy Mariusz Walachnia sprawozdanie ze swej
pracy pomiędzy sesjami rozpoczął od życzeń dodając, że za rok minie
25. lat odrodzenia samorządności w III Rzeczpospolitej. –Musimy to
wydarzenie godnie upamiętnić – dodał wójt.
Ze sprawozdania wynika, iż poza sprawami dotyczącymi budżetu
i oświaty, dominowały kwestie związane z realizacją przez gminę zadań inwestycyjno – remontowych. Gmina zleciła wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz dwukrotne koszenie poboczy
dróg gminnych. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania
pn. „Budowa drogi gminnej Zagórze I”, który został zakwalifikowany
do drugiego etapu, a także do LGD „U Źródeł” o dofinansowanie budowy Piekielnego Szlaku oraz budowy placów zabaw w miejscowości:
Odrowążek, Sobótka i Wojtyniów. Uzyskano pozwolenie na budowę
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap”.
W części przeznaczonej na wystąpienia gości członek zarządu powiatu Zenon Nowakowski podziękował wójtowi, radzie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w przyjęciu na terenie powiatu
delegacji samorządowców z Ukrainy. –To, co zobaczyli w waszej
gminie, zrobiło naprawdę duże wrażenie. Największe wrażenie zrobiły zrealizowane inwestycje: oczyszczalnia ścieków i zalew oraz Dom
Pomocy Społecznej. Może ta wizyta w przyszłości zaowocuje nawiązaniem wzajemnych kontaktów, na początek na przykład w zakresie
wymiany młodzieży – powiedział.
Katarzyna Skarus, dyrektor GOK-u, poinformowała o dużym
sukcesie ZPiT „Sorbin” podczas Buskich Spotkań z Folklorem (o czym
na str. 2 – red.).
Radni zwyczajowo zgłosili pod adresem wójta i urzędu szereg interpelacji i zapytań.
Tadeusz Łyjak odniósł się do odbywających się w Bliżynie 15 maja
odpustów, zwracając uwagę na zgłaszane przez mieszkańców ul. Kościuszki postulaty związane z ewentualnym przeniesieniem straganów
z ul. VI Wieków, Szkolnej i przystanku autobusowego na Plac Platerów
przed „Zameczkiem”. –Chodzi o bezpieczeństwo pieszych, możliwość
dojazdu karetki do przychodni czy też wyjazdu straży pożarnej – argumentował radny.
Krzysztof Krzepkowski pytał o przyszłość boiska w Kucębowie, a Halina Fidor o termin remontu drogi Wojtyniów – Jastrzębia
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– Zbrojów i drogi do Łazika. Zbigniew Ślęzak prosił o wyjaśnienie
informacji prasowych o tym, że gmina otrzyma pieniądze na modernizację drogi z RPO. Bogusław Bąk zwrócił uwagę na fakt, że powiat
jedynie pobieżnie wyremontował drogi w Mroczkowie i Rędocinie.
Sławomir Ferencz pytał z kolei o remont kładki oraz zgłosił potrzebę
ustawienia przenośnej toalety przy placu zabaw w Górkach. Wiesław
Gregiel prosił powiat o remont przejazdu kolejowego w Wołowie,
a Kazimierz Boruń – na podstawie doświadczeń z organizacji Pikniku Kawaleryjskiego – wniósł do wójta prośbę o porozumienie się
z Nadleśnictwem Suchedniów odnośnie uporządkowania terenu wokół pomnika przy Rogowym Słupie.
Odpowiadając na powyższe, wójt Mariusz Walachnia powiedział:
- stragany podczas odpustu w tym miejscu to tradycja sięgająca
dziesiątek lat; to temat do przemyślenia w porozumieniu z parafią;
- na zmodernizowanie boiska w Kucębowie gmina nie ma zabezpieczonych środków w budżecie, ale mamy deklarację właściciela składnicy, iż dostarczy we własnym zakresie ziemię do
wyrównania placu;
- dodatkowe środki z RPO dotyczą ul. Południowej w Zagórzu. Choć początkowo była ona daleko w rankingu, to jednak
w wyniku oszczędności Urząd Marszałkowski ma wolne pieniądze. Zadanie to jest do zrobienia, ale w przyszłym roku;
- kładka w Górkach będzie wykonana z pieniędzy z funduszy
sołeckiego, ale zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych na wszystkie zadania z FS gmina musi ogłosić przetarg (chodzi o 180.000 zł);
- toaleta będzie dostarczona, a na wszystkich placach zabaw
uzupełniony zostanie piasek;

Na koniec, odnosząc się do pomnika przy Rogowym Słupie wójt
dodał, że jest pomysł, aby wspólnie z parafią gmina poczyniła starania
o pozyskanie pieniędzy z zewnątrz na renowację 3-4 miejsc pamięci
narodowej i kultu religijnego. Uporządkowanie terenu wokół pomnika jest konieczne, jednak są tam bardzo trudne warunki terenowe.
Później rada podjęła uchwały dotyczące terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz zarządzania opłaty w drodze inkasa, w sprawie zmiany wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na
2013 rok.
Jacenty Kita
PS
Najbliższa sesja rady gminy rozpocznie się 26 czerwca o godz.
9.00, a wiodącym tematem obrad będzie udzielenie absolutorium dla
wójta z wykonania budżetu za 2012 rok.
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Nasi ekolodzy w czołówce

90. lat praw miejskich Skarżyska - Kamiennej

Rozstrzygnięty został powiatowy, ekologiczny konkurs plastyczny pod hasłem „Zielona Energia”. W minionym tygodniu laureatom
starosta Michał Jędrys
i członek Zarządu Powiatu Stanisław Dymarczyk
wręczyli nagrody i wyróżnienia.
Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowano 145 prac. Konkurs
przeprowadzono wśród
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w czterech kategoriach wiekowych. W komisji
konkursowej naszą
gminę reprezentował
Michał Pogodziński.
Komisja wyłoniła
12. laureatów konkursu i przyznała wyróżnienia.
Znaczący sukces
odnieśli nasi uczniowie. W I grupie wiekowej 6 – 9 lat wyróżnienie zdobyłaAleksandra Mościńska (lat 6,
opiekun Małgorzata
Siek, Szkoła Podstawowa  im H. Sienkiewicza
w Odrowążku). Z kolei w II grupie wiekowej 10 – 12 lat, gdzie
wpłynęło aż 69 prac 2.
miejsce zajął Nikodem
Jaślan (lat 11,   opiekun Małgorzata Siek,
Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza w Odrowążku). Natomiast
Sandra Mościńska z Zespołu Szkół w Bliżynie w III grupie wiekowej
13 – 15 lat zajęła 3. miejsce a Krzysztof Osóbka zdobył wyróżnienie
(opiekun Agnieszka Dzikowska).
Zwycięskie prace zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego.
Konkurs ma  celu rozwijanie świadomości ekologicznej, zwrócenie
uwagi dzieci i młodzieży na problem zużycia energii oraz możliwości
pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych oraz rozwijanie wrażliwości
na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.
Gratulując życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim.
(jaki)

W ramach obchodów jubileuszu 90. lecia miasta Skarżysko – Kamienna 3 czerwca odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Tym ra-

zem na sesji pojawili się nie tylko radni i nieliczni mieszkańcy, ale
również zaproszeni
goście:
posłowie,
przedstawiciele Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego,
włodarze sąsiednich
miast, władze powiatu. Gminę Bliżyn
reprezentowali wójt
Mariusz Walachnia
oraz przewodniczący
rady gminy Jerzy Rams.
Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i hymnu. Następnie prezydent Roman Wojcieszek przedstawił historię powstania
miasta.  
Sesję zakończył uroczysty koncert w wykonaniu muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej.
(jaki)

Dom Tkaczki już zaprasza
Po długiej zimie
sezon w Domku
Tkaczki został rozpoczęty.
11 maja gościł
uczestników kursu
na przewodników
świętokrzyskich organizowanego przez
PTTK w Kielcach.
Zwiedzanie
Mu-

Rok Tuwima
Do końca roku
szkolnego w holu Zespołu w Szkół w Bliżynie można oglądać
wystawę poświęconą
życiu i twórczości
Juliana Tuwima. Wystawa została przygotowana przez Wandę
Rokitę i Ewę Rams.
Przypomnijmy, że rok 2013 został ogłoszony rokiem tego literata.
(jaki)

zeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki”
było jednym z elementów szkolenia dla
przyszłych przewodników. Dodatkową
atrakcją była możliwość spotkania ze
Stanisławem Paszkielem, kolekcjonerem zabytkowych siodeł i kulbak.
14 maja Domek odwiedziła  grupa
harcerek z ZHR Skarżysko, które wcieliły się w role mieszkanek dawnej wsi.
Ula Jędrzejczyk
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Naszym Mamom
Serce Matki jest perłą, która zdobi świat.
Pokorne i czułe, pozbawione wad.
W sercu Matki nie ma myśli złych.
Ono tryska miłością i mocno bije dla swych dzieci.
				
Z. Karpińska
-Drogie Mamy. Możemy sobie życzyć miłości, cierpliwości, ciepła,
uśmiechów i życzliwości oraz miłości od swych dzieci przez całe życie

niak, Ala Mikołajczuk
i Maja Kaluga.
Później dwa skecze
– „Skecz w szkole” oraz
„W bibliotece” – przedstawiły Magda Wydra i Ula
Krzemińska. Znane dotychczas jako bardzo dobre recytatorki sprawdziły
się w pełni w nowej roli.

– tymi słowami dyrektor GOK-u Katarzyna
Skarus powitała liczną
grupę pań na spotkaniu
z okazji Dnia Matki. 26
maja za sprawą wychowanków placówki oraz
pracującej w niej kadry
zebrane przeżyły piękne

chwile, a uśmiech bardzo często gościł tego dnia na ich twarzach.
Na początek grupa teatralna „Przygoda bajkowa” prowadzona przez K. Skarus przedstawiła nagrodzony gromkimi
oklaskami spektakl zatytułowany „Oto nasza bajka”. Grupę
tworzą: Angelika Ziarkowska,
Amelia Stachera, Ola Anto-
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Przyszedł wreszcie czas na debiut
zespołu
tanecznego
prowadzonego
przez
Marzannę
Godlewską,
który
zaprezentował układ
„Czarownice”. Zespół
tworzą: Magda Bernat, Amelia Misiowiec, Ola Antoniak
i Mateusz Fornal.
Na koniec mocno liryczny, ale i trafiający do serc program „Serce
Matki” przedstawiła grupa „Perły z lamusa” w składzie: Anna Tchórzewska, Bożenna Winiarska – Kasprzyk, Danuta Głogowska,
Anna Siemiączko, Bożenna Fijałkowska, Maria Wołosiewicz, Dorota Grudniewska, Mieczysław Siemiączko, Ryszard Siedlak i Bogusław Zieliński.
Dzień ten zapewne na długo zapadł w serca zgromadzonych na
uroczystości mamom.
Jacenty Kita
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Mistrzowie Pięknego Czytania

Deszcz nie zniechęcił dzieciaków

Dawid Jasiński i Dawid Winiarski zostali Mistrzami Pięknego Czytania
2013 w konkursie, który 13
czerwca odbył się w bliżyńskim Zameczku.
Uczestników rywalizacji na słowo powitała dyrektor GOK-u Katarzyna
Skarus dokonując zarazem
prezentacji jury, które tworzyły: Marzanna
Godlewska, Justyna Reguła oraz Elżbieta Gronek.
W
wyniku
zmagań wyłonieni
zostali Mistrzowie
Czytania w dwóch
kategoriach wiekowych:

Festyn z okazji Dnia Dziecka przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w dniu 1 czerwca, mimo chłodu i padającego co chwila
deszczu, uznać można za udany. –Na scenie w kulminacyjnym momencie zgromadziło się około 150. dzieciaków. Nie licząc rodziców –
mówi Katarzyna Skarus, dyrektor placówki.

Imprezę otworzył przewodniczący rady Jerzy Rams, który następnie w towarzystwie Tomasza Peli ruszył z koszem pełnym cukierków
w kierunku bawiących się dzieciaków.
Mimo takiej aury odbyły się wszystkie zaplanowane punkty festynu.

Na scenie wystąpił młodzieżowy zespół wokalno
– instrumentalny „Bright
Side” z Bliżyna oraz teatrzyk
dziecięcy „Przygoda Bajkowa” z przedstawieniem „Oto
nasza Bajka”.
Blok artystyczny zatytułowany „Nasz kolorowy
świat” wykonała Scena JUNO z Lublina. Były liczne gry, konkursy,
zabawy, zespół muzyczny, zabawy z chustą imitacyjną, klauni, szczudlarz i żywe pluszowe maskotki.
Kielecki Klub Karate „Kyokushin” wykonał pokaz karate, widzieliśmy roztańczone czarownice, a na zakończenie odbyła się zabawa dla
każdego z zespołem „Players”.

Klasy I-III
I miejsce – Dawid Jasiński – kl. I – SP Bliżyn
II miejsce – Łukasz Stępień - kl. III – SP Odrowążek
III miejsce – Marek Jędrzejczyk – kl. I – SP Bliżyn
Klasy IV-VI
I miejsce – Dawid Winiarski – kl. V – SP
Bliżyn
II miejsce – Karolina
Jędrzejczyk – kl. VI
– SP Bliżyn
III miejsce – Michalina
Okła – kl. VI – SP
Sorbin
Wyróżnienia:
Piotr
Gurowski (kl. IV – SP
Bliżyn), Oliwia Sońta
(kl. IV – SP Bliżyn), Ola
Jakubowska (kl. VI – SP Sorbin).
Od organizatorów laureaci otrzymali nagrody i upominki, a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodycze.
Jacenty Kita

Dzień Dziecka wsparli Bank Spółdzielczy w Suchedniowie i Firma
„ZELKO” Jarosław Kowalczyk, a współorganizatorami obok GOK-u
byli wójt i rada gminy.
(jaki)
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Jubileusz 85. lecia strażaków w Sorbinie
Gminne obchody Dnia Strażaka
Rok 1928 na trwałe zapisał się w historii Sorbina. Wówczas z inicjatywy grupy społeczników powstała Ochotnicza Straż Ogniowa,
z czasem nazwana Pożarną. Trzy lata później zakupili pierwszą sikawkę i węże pożarnicze. Od tego czasu do dziś służą pomocą wszystkim

Prezes OSP Sorbin Józef Dąbrowski dokonał powitania obecnych
na placu szkolnym, po czym poprosił księży o sprawowanie liturgii
mszy św., którą koncelebrowali: ks. Jerzy Karbownik, powiatowy kapelan strażaków, ks. Stanisław Wlazło, proboszcz parafii w Bliżynie
będący zarazem gminnym kapelanem strażaków oraz ks. kanonik Julian Olejarz.
W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści: Mirosław Pawlak

potrzebującym, przez ostatnie 10 lat funkcjonując w elitarnym Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Historię
jednostki, która swój jubileusz
świętowała 8 czerwca,
przypomniał w homilii ks. Julian Olejarz,
ongiś również strażak.
Obchody
jubileuszowe połączone zostały
z gminnym Dniem Strażaka.
Tuż przed 14.00
na plac szkolny weszła
kolumna marszowa składająca się z 13. pocztów sztandarowych, gości obchodów oraz druhen i druhów z terenu gminy Bliżyn, powiatu
skarżyskiego, a także zaproszeni druhowie spoza powiatu: z Majdowa,
Odrowąża, Szałasu i Zagnańska.

– Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP,
Andrzej Bętkowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Marzena
Okła-Drewnowicz
i Maria Zuba, Ireneusz Żak
- Wiceprezes ZOW ZOSP
RP w Kielcach, Eugeniusz
Cichoń – przewodniczący rady powiatu, Michał Jędrys – Starosta
Skarżyski, Stanisław Dymarczyk – członek zarządu powiatu, Anna
Leżańska – radna powiatowa, bryg. Marcin Machowski – Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP, kom. Rafał Pakuła – przedstawiciel

Tutaj dowódca uroczystości dh Jacek Michałowski na ręce wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP Michała Jędrysa złożył meldunek o gotowości do ich rozpoczęcia, po czym odegrany został „Mazurek Dąbrowskiego”, a na maszt wciągnięta została flaga państwowa.
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KP Policji, Ryszard
Rupala reprezentujący prezydenta Skarżyska – Kamiennej,
Jan Stojek – Dyrektor
MPWiK. Obecne były
władze samorządowe
Bliżyna z wójtem Mariuszem Walachnią,
Jerzy Rams – przewodniczący Rady Gminy
Bliżyn i radni: Jacek Krzepkowski, Aleksandra Milanowska, Halina Fidor, Tadeusz Łyjak, Tomasz Pela, Wiesław Gregiel, Bogusław
Bąk, Kazimierz Boruń, Sławomir Ferencz, Krzysztof Krzepkowski,
Józef Wróbel i Zbigniew Ślęzak. Nie zabrakło przedstawiciel Lasów
Państwowych: Sławomira Urbaniaka, Jan Bernatka i Witolda Ożóga, przybyła Beata Michta z BS Suchedniów O/Bliżyn, dyrektorzy SP
Sorbin Bożena Święs i Henryk Żak.
W uroczystości uczestniczyli sołtysi Sorbina Monika Solarz,
Zbrojowa Beata Żak oraz
licznie przybyli mieszkańcy Sorbina i okolicznych
miejscowości, co nadało
uroczystości bardziej podniosłego charakteru.
Po Mszy Świętej prowadzący
uroczystość
Zdzisław Kuźdub – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych
poprosił Wójta Mariusza
Walachnię o dokonanie oficjalnego otwarcia uroczystości. W swym
wystąpieniu wójt stwierdził: -Druhowie strażacy nie jeden raz udowadniali, że zawsze w trudnych chwilach, w potrzebie, w sytuacji zagrożenia mienia i życia  można na nich liczyć. Spośród prawie 200. pożarów,  
większość (95%) ugasiły nasze jednostki bez udziału PSP. Aktywność
strażaków to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także działalność dla dobra   lokalnych społeczności.
Ta działalność sprawia, że strażnice OSP
to dziś centra kultury
wiejskiej, które żyją
aktywnie. Ze strażackich świetlic korzysta
powszechnie młodzież
i mieszkańcy, odbywają  się tam  imprezy
sportowe, kulturalne,
środowiskowe i integracyjne.   Gmina Bliżyn na miarę możliwości wspiera te działania
poprzez dofinansowanie podejmowanych społecznie inicjatyw oraz
zadań ochrony przeciwpożarowej. Bardzo się cieszę, że od pewnego czasu systematycznie działalność strażaków wspierają także rady
sołeckie. Efekty tego
wsparcia to systematycznie ulegający poprawie wygląd strażnic, ich
otoczenie i wyposażenie
świetlic.     
Po wystąpieniu wójta nastąpiło wręczenie
odznaczeń i wyróżnień.
Najwyższym
od-

znaczeniem związkowym - Złotym Znakiem
Związku - został odznaczony Jan Kuliński
– Prezes OSP Nowki.  
Złotymi medalami ,,Za
zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni:
Domagała Zbigniew,
Gołębiewski Wojciech,
Gurzyński
Zdzisław
i Nowek Stanisław.   Srebrne medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymali: Stojek Jan – Dyrektor MPWiK oraz druhowie: Dąbrowski
Łukasz i Ślusarczyk Adam. Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Fidor Mariusz, Majos Piotr, Michałowski Krzysztof, Mróz Michał, Kołek Karolina i Kopeć Magdalena. Odznakami
,,Strażak Wzorowy” zostali uhonorowani: Fidor Krzysztof, Jarosz Paweł, Kowalik Marcin, Lisowski Cezary, Młodawski Krzysztof, Żak
Emilian i Żak Mateusz.

Odznakami za wysługę lat w społecznej działalności zostali uhonorowani: Odznaką 55 lat honorowi członkowie OSP Sorbin: Jan Jedynak i Józef Lisowski;  Odznaką 40 lat: Boruń Kazimierz, Dąbrowski Józef i Młodawski Henryk; Odznaką 30 lat: Kołek Jan i Kopeć
Ryszard; Odznaką 25 lat:
Żak Sławomir i Żak Szymon.
Później odbyło się
uroczyste wbijanie pamiątkowych
gwoździ
w specjalnie przygotowaną na ten cel tablicę pamiątkową.
Po
wystąpieniach
zaproszonych
gości
kilka wierszy własnego autorstwa oraz
humorystycznych scenek zaprezentowały
uczennice SP Sorbin:
Michalina Okła, Dorota Żak, Julia Zbroja i Ola Jakubowska.
W dalszej części Zespół Pieśni i Tańca
„Sorbin” wykonał kilka przyśpiewek autorstwa Danuty Młodawskiej,
po czym ponownie kolumna udała się pod strażnicę, gdzie uroczystości dobiegły końca.
Jacenty Kita
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Kult ur a

„Gdy pasja w duszy gra…”
Gimnazjum im. Stanisława Maczka oraz Gminny Ośrodek Kultury przygotowali interesującą wystawę młodych twórców, uczniów
szkoły – Anity Banaś oraz Sebastiana Kabały.
W jej otwarciu 11 czerwca uczestniczyli wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, nauczyciele, koledzy ze
szkolnej ławy.

Kim są młodzi twórcy wyjaśnia nam instruktor GOK-u Ula Jędrzejczyk.
Anita Banaś jest uczennicą klasy IIIa Gimnazjum im. gen. St.
Maczka w Bliżynie. Pasją Anity jest wykonywanie prac plastycznych
oraz zdobienie przedmiotów techniką decoupage.

Sukcesy Sebastiana to:
- powiatowy konkurs fotograficzny „HIV/AIDS widziany moimi
oczami” (2012), zajął II miejsce,
- powiatowy konkurs fotograficzny „Człowiek – najwyższą wartością” (2013), uzyskał wyróżnienie,
- udział w seminarium „Gdy pasja w duszy gra…” zorganizowanym w ramach XXI Tygodnia Kultury Języka w dniu 9 kwietnia 2013 w Kieleckim Centrum Kultury. Sebastian pokazał
swe umiejętności i osiągnięcia fotograficzne.
Występy naszych gimnazjalistów należały do najciekawszych prezentacji.
Wystawę można oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury.
(jaki)

Komers III klas gimnazjalnych

Wyraźne wzruszenie i nostalgię widać było na twarzach rodziców
87. uczniów klas III bliżyńskiego gimnazjum patrzących na swe pociechy, pięknie ubrane, dziewczęta z różami w ręku, podczas balu, który
w miniony piątek odbył się w szkole.
Dotychczasowe sukcesy Anity:
- konkurs plastyczny pod hasłem „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna” (grudzień 2012), zajęła III miejsce,
- powiatowy konkurs plastyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”
(2012), zajęła III miejsce,
- powiatowy konkurs plastyczny „Różowa wstążeczka – profilaktyka raka piersi” (2012), zajęła III miejsce,
- udział w seminarium „Gdy pasja w duszy gra…” zorganizowanym w ramach XXI Tygodnia Kultury Języka w dniu 9
kwietnia 2013 w Kieleckim Centrum Kultury. Anita zaprezentowała swe zdolności plastyczne
oraz w zakresie
zdobienia przedmiotów techniką
decoupage.
Sebastian
Kabała
jest uczniem klasy IIIa
Gimnazjum im. gen.
St. Maczka w Bliżynie.
Pasją Sebastiana jest fotografowanie.
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To fakt. W życiu uczniów kończy się
pierwszy ważny okres życia. Przed nimi ważne wybory dotyczące dalszego kształcenia
i drogi zawodowej.
Na razie jednak bal upłynął im na doskonałej zabawie, którą koordynował dyrektor
Grzegorz Jędrzejczyk, a przygotowała Rada
Rodziców oraz dyrekcja szkoły.
Komersy w gimnazjum to już kilkuletnia tradycja.
(jaki)
Zdjęcia: Martyna Gębska

LIPIEC 2013

W Zespo le Szkó ł
odkrywała Wiktoria Rozwadowska, a nietypową
lekcję historii i europejskości Paulina Wrona. Mile
i pożytecznie czas w Warszawie spędziła Weronika
Bednarz. Największe wrażenie na Piotrze Kołodzieju i Michale Płatku zrobił
Stadion Narodowy. –To
był bardzo udany pomysł

Gimnazjaliści na Paradzie Schumana
W bliżyńskim gimnazjum od ponad dekady działa Szkolny Klub
Europejski „Przeszłość i Przyszłość”, którego opiekunem jest Roman
Falarowski. Jednym z elementów jego działalności są rokroczne wy-

jazdy na majową Paradę Schumana w Warszawie. Inicjatywa ta to
wyraz poparcia młodych Polaków dla idei integracji europejskiej. Od
początku wyjazdy te wspierane są finansowo przez gminę Bliżyn.

W tym roku, 11 maja, do Warszawy pojechała grupa 54. uczniów
pod opieką R. Falarowskiego, Jagny Kucewicz, Ryszarda Kucewicza
i Tomasza Durlika. –W czasie tych wyjazdów manifestujemy swą europejskość przy okazji zwiedzając stolicę – mówi R. Falarowski. Tym

razem młodzież zwiedziła Stadion Narodowy, Muzeum Kolejnictwa
i Motoryzacji, Muzeum Żydów Polskich, Cmentarz Powązkowski. Pod
pomnikiem 1 Dywizji Pancerniej oddali hołd jej dowódcy, a patronowi swej szkoły gen. Stanisławowi Maczkowi.
Kilku uczestników wyjazdu poprosiliśmy o podzielenie się wrażeniami z pobytu stolicy. Czym dla nich był tegoroczny wyjazd? –Wielką
przygodą – mówi Wiktoria Urban. Daria Mastalerz twierdzi, że to
przede wszystkim zwiedzanie ciekawych miejsc. Nowe przestrzenie

pracy szkoły – kończy Roman Falarowski.

i cenna inicjatywa.
Gdy zaczyna się nowy
rok szkolny, młodzież
już pyta o wyjazd.
Mało tego, chcieliby
z nami jeździć nawet
absolwenci.
Dlatego
chcę w imieniu własnym i młodzieży podziękować wójtowi za
wspieranie tej formy
Jacenty Kita

Spędzić noc w… muzeum
Tę nietypową, choć lansowaną od kilku lat modę w całej Polsce,
formę poznawania polskiej kultury wybrało ok. 50. bliżyńskich gimnazjalistów i 18 maja już
po raz trzeci uczestniczyło
w akcji „Noc w muzeum”.
Tym razem zwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz
muzea kieleckie: Muzeum
Narodowe, Muzeum Zabawek, Więzienie Kieleckie, Muzeum Stefana Żeromskiego oraz wystawy
i archiwum kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Klaudiusza Sołtysiaka i Patryka Głowaczewskiego zachwyciła
nowa ekspozycja muzeum w Oblęgorku. Piotrkowi Komarowi odpowiadała atmosfera skupienia. A wszystkim smakowała grochówka
serwowana w IPN.
Opiekunami wyjazdu byli: Agata Adamczyk, Elżbieta Kowalik –
Szpiech, Roman Falarowski oraz Ryszard Kucewicz.
(jaki)
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Z Ż ycia Szkó ł

„Kapitalna szkoła” w Mroczkowie

Dzieci Rodzicom, Rodzice Dzieciom

Kosztem ponad 600 tys. zł, niemal w całości ze środków europejskich, Szkoła Podstawowa w Mroczkowie realizuje projekt mający na
celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio-

które 4 czerwca zorganizowały
wspólną zabawę dla dzieci
i ich rodziców.
Najpierw
dzieci
przy pomocy pań, które wcieliły się w rolę
narratorek, zaprezentowały bajkę „Grymaśna stokrotka”. Co
ważne, stroje dzieci

Nietypowy sposób
upamiętnienia Dnia Dziecka
i Dnia Matki przyjęły
Małgorzata
Tomaszewska i Izabela
Strachowska,
nauczycielki bliżyńskiego przedszkola
i filii w Mroczkowie,

i pań zostały odpowiednio przystosowane do jej treści.
Później rodzice zrewanżowali się krótką
scenką zatytułowaną
„Jaś i Małgosia”. Za
te występy i trud aktorzy oraz ich goście
zasłużyli na słodki
poczęstunek i wspa-

niały tort.
We wspólnej zabawie
uczestniczyli: wójt Mariusz
Walachnia, dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie Józef Nowak, dyrektor szkoły
w Mroczkowie Sylwester
Koźiński, główna księgowa
przedszkola Anna Ośóbka
oraz koordynatorki projektu „Przedszkolaki z kapitałem” Beata Bąk i Ewelina Jedynak.
Jacenty Kita
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nym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych. Dzięki
projektowi szkoła wzbogaciła
się o nowoczesną pracownię językową.
W klasach I-III odbywają
się zajęcia wzmacniające sprawność ruchową oraz umiejętności
fizyczno-sportowe oraz zajęcia
z języka angielskiego. Dodatkowo dzieci mają spotkania z logopedą, a obecnie przebywają
na tygodniowej wycieczce językowej w Łebie.
Wcześniej uczniowie klas
IV-VI byli na dwóch obozach
językowych. W Kotlinie Kłodzkiej w roku ubiegłym szlifowali język
angielski, a w kwietniu tego roku swe umiejętności w zakresie języka
rosyjskiego rozwijali w Poznaniu.
Na każdym obozie dzieci mają określoną liczbę godzin nauki
danego języka. Poza tym na wszystkich obozach językowych dzieci
mnóstwo zwiedzają.
Dodatkowo organizowane są przez cały rok szkolny dla wszystkich uczniów wyjazdy na basen z nauką pływania. Odbyły się również
wyjazdy do kina, teatru i muzeum.
(jaki)

Wakacje z „Zameczkiem”
Podczas zbliżających się wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zaprasza na:
-

rajdy rowerowe i piesze,
wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
turniej szóstek piłkarskich,
turniej siatkowej piłki plażowej.

Szczegółowy harmonogram i terminy ukażą się na stronie internetowej GOK, gminy i na plakatach.
Będzie rekreacyjnie, turystycznie i kulturalnie!!!
Zapraszamy
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„Wiosna, ach to Ty…”

W sobotę zakończenie rundy wiosennej GLPN

Na konkurs fotograficzny przeprowadzony wśród gimnazjalistów
powiatu skarżyskiego przez Stowarzyszenie „Co-arto” wpłynęły łącznie 43 prace od 15.
autorów z 4. szkół.
Jury wyłonione
spośród   fotografów
związanych z grupą
„Co-arto” spośród
nadesłanych
prac
wybrało 11 fotografii
wykonanych przez  
9. autorów i nagrodę główną postanowiło
przyznać
Martynie Gębskiej
z Gimnazjum w BliEwa Wudarczyk
żynie. Wyróżnienia
otrzymały: Klaudia Kamionka - Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym, Damian Warwas Gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym, Anna Zep
-  Gimnazjum w Bliżynie,
Klaudia Durlik - Gimnazjum w Bliżynie.
W finale znalazła się
także Ewa Wudarczyk
z naszego gimnazjum.
Zwyciężczyni i osoby
wyróżnienie otrzymają
książki o tematyce fotograficznej, które pozwolą
im doskonalić i rozwijać swoje umiejętności.
Wszyscy finaliści otrzymają poplenerowy album
grupy „Co-arto”, a pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Klaudia Durlik
Dodatkowo jako że regulamin
nie przewidywał
nagrodzenia kilku
prac tego samego
autora, jury przyznało dodatkowe
wyróżnienie dla
Martyny Gębskiej
za
wyróżniający się styl i dobrą
technikę nadesłanych prac.
Martyna Gębska
Nagrodzona
i wyróżnieni otrzymają jeszcze jedną nagrodę w postaci możliwości
uczestniczenia wraz  z grupą „Co-arto” w projekcie „Powiat skarżyski
romantycznie” i wykonania fotografii ilustrującej wiersze skarżyskich
twórców w tomiku poezji.
Nagrody i dyplomy będą wręczone w poszczególnych szkołach
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Koordynatorem konkursu był Andrzej Adamczyk.
(jaki)

Za nami IX, przedostatnia kolejka rundy wiosennej Gminnej Ligi
Piłki Nożnej. –Znamy już zwycięzcę, gdyż przewaga Kordiana Bliżyn
jest wystarczająca, aby być pewnym pierwszego miejsca – mówi Sławomir Młodawski, koordynator rozgrywek.
W meczach rozegranych 16 marca odnotowaliśmy następujące
wyniki: Płaczków – Sołtyków 1:3, bramki: Patryk Mastalerz – Piotr
Bąk, Konrad Zarzycki 2; Alpaga Gilów – ZELKO 3:5, Jacek Bilski,
Paweł Łuczyński 2 – Mikołaj Cukrowski 2, Robert Jurkiewicz 2, Andrzej Tkaczyk; Kucębów – Bad Boys 4:3, Paweł Bernatek 2, Patryk
Grzela, Marcin Zatorski – Artur Barosik 2, Artur Żak; Ubyszów –
L%R Mroczków 4:5, Karol Karpeta 2, Robert Minda, Konrad Nowak
– Kamil Fabiański 2, Albert Jurczyk 2, Mateusz Mastalerz; Sorbin –
Odrowążek 1:3, Dariusz Mastalerz – Mateusz Bednarz, samobójcza,
Arkadiusz Sołty; Kordian Bliżyn – pauza.
Tabela po X kolejce
Lp.

Drużyna

Mecze

Pkt

Bramki

Bilans

1.

Kordian

9

27

49:15

+ 34

2.

Kucębów

9

21

39:18

+ 21

3.

Bad Boys

9

21

36:22

+ 14

4.

L5R Mroczków

10

18

30:37

-7

5.

ZELKO

9

16

26:25

+1

6.

Gilów

9

15

36:30

+6

7.

Sołtyków

9

10

21:37

- 16

8.

Ubyszów

9

7

29:34

-5

9.

Sorbin

9

6

24:30

-6

10.

Odrowążek

9

4

14:31

- 17

11.

Płaczków

9

3

17:40

- 23

Najlepsi strzelcy
Nazwisko

Imię

Drużyna

Bramki

Dudek

Michał

Kordian

16

Bernatek

Paweł

Kucębów

13

Rut

Kamil

Bad Boys

11

Łuczyński

Paweł

Alpaga Gilów

10

Durlik

Andrzej

Kordian

8

Janik

Dariusz

Kucębów

8

Mastalerz

Patryk

Płaczków

8

Grabusiński

Paweł

Alpaga Gilów

7

Grabusiński

Piotr

Alpaga Gilów

7

Mastalerz

Dariusz

Sorbin

7

W najbliższą sobotę o godz. 15.00 rozpoczną się mecze ostatniej
kolejki rozgrywek rundy wiosennej. –Rozpoczęcie zmagań jesiennych
planujemy w sierpniu – zapowiada Sławomir Młodawski.
Jacenty Kita
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Spo r t - Rek r e acja

Z Bliżyna na Świnią Górę czyli…
Powiatowy Marszobieg Wiosenny
W sobotę 25 maja ponad 200 osób wzięło udział w Powiatowym
Marszobiegu Wiosennym. Tym razem na trasę licząca ok. 8 km start

Na koniec trwającej kilka godzin udanej zabawy odbyło się losowanie dwóch rowerów ufundowanych przez stałego sponsora powiatowych marszobiegów – firmę WTÓRPOL.
Jacenty Kita

Zabawa z wędką
nastąpił sprzed Pominka Jagiełły w Bliżynie. Tutaj na trasę „wyprawili” marszowiczów wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady
gminy Jerzy Rams oraz Katarzyna Bilska, członek zarządu powiatu.
Wójt zachęcał do wysiłku obiecując czekający na miejscu przepyszny
bigos. Trasę na Świnią Górę w sposób najprostszy wytłumaczył Jerzy

Najmłodsi adepci wędkarstwa skorzystali z zaproszenia bliżyńskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego i w dni 1 czerwca mimo
niesprzyjającej aury
w liczbie 17. wzięło
udział w zawodach
wędkarskich z okazji
Dnia Dziecka.
Mimo złej pogody zabawa była doskonała. A choć nie
wszystkim sprzyjało
wędkarskie
szczęście, to emocji nie
zabrakło. Zdaniem
organizatorów
za

Rams: -Cały czas pod górkę. Jak będzie inaczej, to znaczy że zabłądziliście. Maszerujących zabezpieczał patrol policji: Paweł Wodziński
i Rafał Góźdź.

zwycięzców można uznać
wszystkich. Otrzymali oni
nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy i zanętę wędkarską.   
Wyniki zmagań były następujące: Eryk Adamczyk,
Adrian Kopeć, Julia Wrona, Oliwia Wrona, Tomasz
Kusiak, Julian Wesołowski,
Jan Zawadka, Kacper Kowalik, Ola Wrona, Kacper
Zygmunt, Kacper Kowalik, Kacper Ciura, Dawid Ostaszewski, Ola
Boczek, Łukasz Ozan,
Dominika Olesińska,
Bartosz Antoniak.
Sponsorami zawodów byli Tomasz Chojnacki („Sklep Na Pętli”)
i Marek Bilski (Drukarnia STELLA).
(jaki)
Zdjęcia: Andrzej
Adamczyk

Po wysiłku na miejscu czekał smaczny posiłek i wiele dobrej zabawy. Do konsumpcji było np. 160. litrów bigosu „a la państwo Leżańscy”, chleb ze smalcem i ogórkiem, pieczone kiełbaski. Przybyłych
zabawiał skocznymi przyśpiewkami Wacław Pejas.
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