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Egzemplarz bezpłatny

Rok I, Nr 1

W numerze m.in.:

Unijne pieniądze płyną do Gminy!!!

* rozmowa z przewodniczącą Rady Gminy Anną
Leżańską,
* umowy na budowę zalewu, I etap kanalizacji gminy
i rewitalizację Bliżyna już podpisane!
* jubileusz druhów z Mroczkowa,
* „Orlik” coraz bliżej,
* relacja z ostatniej sesji Rady Gminy,
* wizyta w Parlamencie Europejskim,
* droga nr 42 będzie modernizowana,
* lekcja tolerancji w Zespole Szkół,
* o wydarzeniach kulturalnych i najbliższych imprezach w „Zameczku”,
* gminne eliminacje TWP „Młodzież zapobiega pożarom”,
* o pracy naszych strażaków,
* będą wybory do Parlamentu Europejskiego oraz
referendum gminne,
oraz bieżące wydarzenia z życia gminy.
Zapraszamy do lektury.

Będziemy z Wami co miesiąc
Dzięki decyzji Rady Gminy od tego wydania gazety „Informator”
co miesiąc będzie gościł w Państwa domach.
Nawiązując do wydania sygnalnego zachęcam do współpracy
wszystkich, którym funkcjonowanie naszej społeczności jest bliskie:
radnych, nauczycieli, działaczy społecznych, kulturalnych…
Gazeta ukazywać się będzie ok. 5-go każdego miesiąca. Ze względów technicznych większe materiały do druku prosimy przekazywać
do 25-go każdego miesiąca, informacje krótsze do końca miesiąca na
adres Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną: jacenty.kita@wp.pl
Kontakt z redagującym gazetę: 0691/399-461.
Jeszcze raz zachęcam do współpracy i zapraszam do lektury nr 1
„Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn”.
Jacenty Kita

Tylko w ostatnim czasie Gmina Bliżyn podpisała z Zarządem
Województwa umowy opiewające na ponad 10 milionów złotych z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji gminnych. Ale to nie
wszystko. Wnioski, jakie złożone zostały przez gminę o pieniądze
unijne opiewają na ponad 38 milionów, zaś pozyskać możemy z różnych programów nawet 23 miliony dofinansowania!
Czytaj na str. 2-3 i 7

Miliony dla gminy
Ponad 9 milionów złotych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego już wkrótce trafi do naszej gminy.
– Na budowę
oczyszczalni ścieków w Wojtynowie
oraz
kanalizacji
w Wojtyniowie i
Bliżynie otrzymamy 4.035.000 zł
dofinansowania ze
środków unijnych
przy wartości zadania 10.664.193,72 zł.
Natomiast na odbudowę i rozbudowę zalewu Bliżyńskiego na rzece
Kamiennej od marszałka dostaniemy 5.340.000 zł, przy czym całość ma kosztować 8.901.220 zł. Na to ostatnie został już rozpisany
przetarg i wkrótce nastąpi jego rozstrzygnięcie mówi wójt gminy
M. Walachnia.
Czytaj na str. 3

Wizyta w Parlamencie
Grupa 45 osób z terenu naszej gminy: radni, sołtysi, prezesi straży pożarnej oraz pracownicy Urzędu Gminy skorzystała z zaprosze-

Pełnych spokoju, radości i miłości w gronie rodzinnym
Świąt Wielkanocnych,
wielu łask od Zmartwychwstałego Jezusa
oraz smacznego jajka
wszystkim mieszkańcom Gminy Bliżyn
składają

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

nia posła Andrzeja Pałysa (PSL) i w dniu 31 marca odwiedziła polski
Parlament.
Czytaj na str. 19
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Kolejne pieniądze
unijne dla gminy!

Zgoda wielkie rzeczy
czyni
Z przewodniczącą Rady Gminy Anną
Leżańską rozmawia Jacenty Kita.
Jacenty Kita: Na ostatniej sesji Rada
Gminy podjęła uchwałę o wydawaniu gazety samorządowej. Jakie są
względem niej oczekiwania Pani oraz Rady Gminy.
Anna Leżańska: Trudno mi wypowiadać się za całą Radę Gminy,
ale wiem, czego ja oczekuję. Na pewno rzetelności w artykułach, bieżącego informowania mieszkańców o tym, co się dzieje w naszej gminie.
Uważam, że doinformowanie rzetelne społeczeństwa zlikwiduje chociaż
częściowo niedomówienia.
J. K.: Jaką, pani zdaniem, rolę gazeta winna pełnić w funkcjonowaniu społeczności lokalnej?
A.L.: Na terenie naszej gminy ostatnio jest wiele imprez kulturalnych, w których jednak bierze udział mała ilość mieszkańców. Dlatego
uważam, że informacje zawarte w tej gazecie powinny zachęcać do integracji naszej społeczności. Cieszy mnie również fakt, ze zaprasza pan
do współpracy wszystkich: radnych, sołtysów, dyrektorów placówek a
zwłaszcza mieszkańców. Mam nadzieję, że to właśnie mieszkańcy poczują możliwość do wypowiedzenia się na łamach gazety.
J.K.: W ostatnim czasie gmina Bliżyn pozyskała ze środków unijnych ponad 10 milionów złotych . To chyba rekord w województwie.
A.L.: Powiem szczerze, że nie zastanawiałam
się czy to jest rekord w
województwie. Dla mnie
najważniejsze jest to, aby
pozyskać jak największą
liczbę pieniędzy z zewnątrz
i żeby po tylu latach marazmu i zastoju nareszcie drgnęło coś w naszej
gminie. I wiem, że zrobię
wszystko, aby te pieniądze
nadal do nas spływały.
J.K.: W czym upatruje
pani takiego sukcesu?
A.L.: Na sukces składa
się wiele czynników, ale zawsze w mojej głowie przyświeca stare powiedzenie:
„Zgoda z małych rzeczy
wielkie uczyniła, a niezgoda i te wielkie obaliła”. Rada na początku wytypowała priorytetowe sprawy i konsekwentnie się ich trzyma i to był
pierwszy ważny krok. Trzeba też współpracować nie tylko w radzie, z
wójtem i innymi ludźmi na szczeblu samorządowym, ale też trzeba mieć
świetny zespół pracowników w U.G., a w naszym przypadku spisał się
on na medal. Jednym słowem mówiąc, na sukces składa się wiele osób i
wiele działań. Korzystając z możliwości wypowiedzenia się na łamach
„Informatora” chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasza gminę.
J.K.: W jakim kierunku powinny iść przyszłe działania Rady i
Wójta Gminy?
A.L.: Priorytetową sprawą są miejsca pracy i promocja naszej gminy.
J.K.: Przyszłość Gminy Bliżyn to....
A.L.: Turystyka.
J.K.: Za rok piękne jubileusze: 600 lat Bliżyna i 100 lat bliżyńskiej
straży. Jak Rada Gminy włączy się w te obchody?
A.L.: Na obchody 600-lecia Bliżyna staramy się pozyskać pieniądze
ze środków UE i w tym celu wspólnie z Wójtem zostały podjęte już pewne czynności. Zostanie też powołany zespół do organizacji obchodów i
mam nadzieję, że radni czynnie włączą się w przygotowania.
100-lat bliżyńskiej straży Rada już uhonorowała przekazując pieniądze na nowy wóz strażacki, za co im bardzo dziękuje
J.K.: Dziękuję za rozmowę.
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Ponad 152
miliony złotych z
Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do miast i gmin województwa świętokrzyskiego.
Pieniądze przeznaczone będą na rewitalizację ośrodków
miejskich oraz siedzib gmin wiejskich. W Wojewódzkim Domu
Kultury pre-umowy z włodarzami świętokrzyskich miast i gmin w
dniu 2 kwietnia podpisał marszałek Adam Jarubas.
W ramach działań: 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków miejskich” oraz 6.2 „Rewitalizacja małych miast”
dofinansowanie z RPO otrzymają 42 projekty. 7 z nich dotyczy regionalnych ośrodków wzrostu, a 35 - rewitalizacji małych miast i siedzib
gmin wiejskich. Wśród nich znalazł się nasz wniosek.
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia oraz skarbnik gminy
Alina Ołownia działając w imieniu Gminy Bliżyn podpisali tego
dnia z zarządem Województwa
Świętokrzyskiego pre-umowę w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego
na
lata
2007 – 2013 dla projektu pn.
„Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn
– etap I”.
Szacunkowa wartość projektu wynosi: 1.190.104,11 zł.: w tym:
środki z unijne w kwocie 714. 062,47 zł, co stanowi maksymalnie 60%
kwoty całkowitych wydatków kwalifi kowanych projektu. Wkład własny Gminy wyniesie 476.041,64 zł.
W ramach projektu przewidziane jest m.in: wykonanie układu
komunikacyjnego dojść i dojazdów w otoczeniu Gminnego Ośrodka
Kultury i bloków mieszkalnych w Bliżynie, budowa drogi dojazdowej
do bloków mieszkalnych z kostki brukowej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów oraz droga dookoła placu gminnego przy budynku GOK z kostki granitowej. W pobliżu drogi zostanie wykonany
plac zabaw dla dzieci. Teren ten zostanie oświetlonym nowym oświetleniem parkowym. W ramach projektu planowane jest wykonanie
drugiego placu zabaw przy budynku przedszkolnym Zespołu Szkół
w Bliżynie. Projekt uwzględnia również dofinansowanie zagospodarowania przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bliżynie. Zagospodarowanie to zostało już wykonane w
ramach inwestycji „Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie, gmina Bliżyn w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów sanitarnych”. Ten zakres
robót zostanie przedstawiony do refundacji.
Miasta te otrzymają w sumie 70,5 mln zł z RPO. Natomiast grupa
małych miast i gmin otrzyma w sumie 82 mln złotych dofinansowania.
- Cieszę się, że projekty na dofinansowanie tych działań cieszyły
się tak dużym zainteresowaniem samorządów, które mają świadomość, że rewitalizacja ma znaczenie nie tylko estetyczne, ale także
podnosi atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną danej miejscowości. Co ważne, po raz pierwszy od początku konkursów ogłaszanych
w ramach RPO, pieniędzy wystarczyło dla wszystkich, czyli niemal
każdy zgłoszony wniosek, który otrzymał wymaganą minimalną liczbę punktów, otrzyma dofinansowanie - powiedział marszałek Adam
Jarubas.
Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i
ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający
się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
(jaki)
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„Orlik” coraz bliżej

Preumowy na prawie
10 milionów z marszałkiem
podpisane!!!
64 umowy wstępne na dofi nansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego inwestycji związanych z ochroną środowiska podpisane zostały 16 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w
Kielcach. Przedsięwzięcia związane z budową małych zbiorników retencyjnych, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych czy rekultywacją terenów
poprzemysłowych wsparte zostaną kwotą prawie 280 mln złotych. To największe z dotychczas przyznanych dofi nansowań w ramach RPO.
Dotacje zostały przyznane w ramach działań: „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz „Rozwój systemów
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. W ramach
pierwszego z działań podpisano 32 preumowy na inwestycje o znaczeniu
regionalnym. Dostały one w sumie prawie 145,5 mln złotych dofi nansowania z RPO (całkowity koszt inwestycji to 253,7 mln zł). Z kolei 32 lokalne inwestycje w ochronie środowiska Zarząd Województwa wsparł kwotą
133,5 mln zł (cały koszt tych przedsięwzięć to 233,5 mln zł).
W uroczystości podpisania umów uczestniczył wójt gminy Mariusz
Walachnia oraz skarbnik gminy Alina Ołownia. Podpisali oni z marszałkiem dwie preumowy. – Na podstawie podpisanych umów gmina otrzyma ponad 9 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego
– mówi wójt gminy Mariusz Walachnia. – Na budowę oczyszczalni ścieków w Wojtynowie oraz kanalizacji w Wojtyniowie i Bliżynie otrzymamy
4.035.000 zł dofi nansowania
ze
środków unijnych
przy wartości zadania 10.664.193,72
zł. Natomiast na
odbudowę i rozbudowę
zalewu
Bliżyńskiego
na
rzece Kamiennej
od marszałka dostaniemy 5.340.000
zł, przy czym całość ma kosztować
8.901.220 zł. Na to ostatnie został już rozpisany przetarg i wkrótce nastąpi
jest rozstrzygnięcie – dodaje M. Walachnia.
W tym dniu podpisano również końcową umowę na realizację budowy
drogi w Kucębowie.
– Cieszę się, że jeden z największych naborów skutkuje dziś podpisaniem preumów – powiedział podczas uroczystości w Wojewódzkim Domu
Kultury, marszałek Adam Jarubas. – 64 projekty na 280 mln złotych to
największa jak do tej pory alokacja. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne to
podstawowy standard we współczesnej gospodarce, dlatego na ten bardzo
ważny obszar przeznaczamy tak duże pieniądze. Tym bardziej, że na efekty
tych projektów czekają mieszkańcy – podkreślał marszałek. – Korzystając
z okazji, chciałbym poinformować, że zakontraktowaliśmy już ponad 60%
środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nieustannie
podnosimy ten procent i mamy dzięki temu szansę na dodatkowe środki,
które z krajowej rezerwy wykonania otrzyma pięć województw, najlepszych
w wydatkowaniu unijnych pieniędzy. Mam nadzieję, że uda się sięgnąć po
te dodatkowe fundusze – zapewniał Adam Jarubas i jak mówił - w tym
celu stale ogłaszamy nabory wniosków i podpisujemy kolejne umowy.
Kwoty, które nam przyznano tylko w tym jednym dniu, stanowią dokładnie tyle, ile wynosił cały budżet Gminy Bliżyn w 2003 roku.
Podczas spotkania marszałek Adam Jarubas zaprosił wójta gminy
Mariusza Walachnię do stołu prezydialnego, gdzie nastąpiło uroczyste
podpisanie i wręczania umów.
Wójt dziękując zarządowi województwa podkreślił znaczenie, jakie
dla Gminy Bliżyn stanowią przyznane dotacje oraz fakt, iż podczas referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Bliżynie
zanotowano 62% frekwencję, co dało gminie drugie miejsce (po Kielcach)
w całym województwie.
Jacenty Kita

- Nasza gmina znalazła się w pierwszej dziesiątce
gmin, które otrzymają pieniądze na realizację rządowego programu budowy
boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – mówi wójt
gminy Mariusz Walachnia.
Potwierdza to Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach: - Faktycznie, Wasza gmina znalazła się na liście podstawowej,
która 31 marca została już przekazana
do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Przypomnijmy, że w październiku 2008 r. gmina Bliżyn aplikowała
do Urzędu Marszałkowskiego o włączenie do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zgodnie z Uchwałą
Nr 1375/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2008 r. spośród samorządów, które złożyły wnioski na rok 2009 o
przyjęcie do programu budowy kompleksu boisk do realizacji przyjęte
zostanie 10 pierwszych wniosków. Gmina Bliżyn jako 7. złożyła kompletny wniosek.
W ramach programu na placu szkolnym w Bliżynie powstanie
kompleks boisk sportowych składający się z boiska do piłki nożnej z
trawy syntetycznej o wymiarach 62 x 30 metrów oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej
na którym znajdzie się boisko do piłki ręcznej, siatkówki, kort tenisowy i dwa boiska do koszykówki. Całość terenu będzie oświetlona,
ogrodzona i zabezpieczona piłkochwytami. Przewidziano również
budowę trybun na ok. 150 miejsc, chodników i adaptację pomieszczeń
w budynku szkoły na zaplecze sanitarno-szatniowe. Po oddaniu do
użytkowania obiekt będzie czynny codziennie do godz. 22-giej.
Wartość przedsięwzięcia oszacowano na 1 580 000 PLN. Będzie
ono realizowane ze środków urzędu marszałkowskiego w wysokości
333 000 PLN, dotacji z budżetu państwa w wysokości 333 000 PLN
oraz ze środków własnych gminy w wysokości 914 000 PLN.
Roboty budowlane prowadzone będą w okresie wakacji.
(jaki)

Prace przy zalewie rozpoczną się niedługo
W chwili, gdy to wydanie gazety oddane zostało do druku
upływał termin składania ofert w przetargu na realizację inwestycji pod nazwą „Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na
rzece Kamiennej w Bliżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
– Wstępne zainteresowanie udziałem w budowie zalewu wyrażało 9
firm z całej Polski, m.in. z Warszawy, Katowic, Olkusza i Końskich.
W związku z licznymi zapytaniami potencjalnych wykonawców
otwarcie ofert przesunęliśmy jednak na 16 kwietnia – mówi wójt
Mariusz Walchania.
Prace polegać będą na przebudowie istniejącego jazu wraz z dobudową przelewu stałego, odbudowie zapory ziemnej zniszczonej
w trakcie powodzi, odbudowie czaszy zbiornika z ukształtowaniem
brzegów i pogłębieniem płycizn o powierzchni 10,34 ha i pojemności
182 tys. m3 , wykonaniu pomostów przy kąpielisku, wykonaniu przepławki dla ryb, przebudowie istniejącego mostu kolejowego na most
drogowy. Powstaną ciągi piesze i pieszo – rowerowe wzdłuż brzegów
zbiornika, wykonana zostanie droga oraz odwodnienia. Zbiornik
będzie oświetlony. Dodatkowo prace polegać będą na przebudowie
i wykonaniu wodociągu, wykonaniu placów postojowych oraz przebudowie linii telefonicznej.
Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 grudnia 2011
roku.
(jaki)
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Pracowała Rada Gminy

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wniosek
o przyznanie środków na odtworzenie dwuoddziałowego przedszkola w Bliżynie wraz z fi liami w Mroczkowie,
Sorbinie i Odrowążku), zagadnienia remontowo – inwestycyjne.

Na kolejnej w tej kadencji sesji w dniu 24 marca
br. zebrała się Rada Gminy w Bliżynie.
Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca rady Anna
Leżańska, która zarazem powitała wszystkich przybyłych na obrady oraz zaproszonych gości w osobach: poseł
Marii Zuba, radnego powiatowego Zenona Nowakowskiego,
pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.
W dalszej części na obrady dotarli jeszcze Marek Gos – członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojciech Fąfara,
asystent Marszałka Województwa Adama Jarubasa.

Do przedłożonego porządku obrad wójt gminy Mariusz
Walachnia zaproponował wprowadzenie dodatkowych uchwał dotyczących: zmian w budżecie Gminy Bliżyn na rok 2009, wydawania
czasopisma samorządowego pod nazwą „Informator Samorządowy
Gminy Bliżyn” oraz przystąpienia gminy do Regionalnej Organizacji
Turystycznej z siedzibą w Kielcach.

Spośród tych ostatnich do najważniejszych należały:
• Decyzja Zarządu Województwa o dofinansowaniu dwóch kluczowych inwestycji na najbliższe lata tj. „Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn – I etap” (szerzej w tym wydaniu gazety
– red.);

•

Wójt informuje
W tej części obrad wójt Mariusz Walachnia przedłożył obecnym na sesji informację na temat swej pracy w okresie pomiędzy
sesjami. Do najważniejszych działań wójta w tym okresie należały
m.in.: sprawy dotyczące budżetu gminy (np. wprowadzenie do budżetu gminy kwoty 170.051 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym), sprawy
oświatowe (m.in. w okresie tym Zespół Szkół w Bliżynie złożył do
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•

•
•

W dniu 16 marca br. Gmina Bliżyn podpisała z Zarządem
Województwa docelową umowę na dofinansowanie projektu
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucębów
Górny” na odcinku ponad 1100 m. Całkowita wartość projektu
wynosi 452.152,31 zł, przy czym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 263.797,63 zł tj. 60%
kosztów kwalifi kowanych;
Starostwo Powiatowe w Skarżysku jest na etapie wydawania pozwoleń na budowę wodociągów w Wojtyniowie, ul. Spacerowa i
Bugaj oraz na budowę oświetlenia obok GOK, na osiedlu mieszkaniowym i do Sobótki;
Realizowane są projekty na budowę oświetlenia m.in. w miejscowości Nowki, Sorbin, Gilów, Brześciu Dolnym i na ul. Wąskiej w
Bliżynie;
Wykonane zostały mapy do celów projektowych pod place zabaw
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przy budynku przedszkola i na działce przy GOK;
W Urzędzie Marszałkowskim Gmina Bliżyn
złożyła wniosek o dofinansowanie wykonanego już remontu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie;
• Gmina złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim
na projekt budowy boiska w ramach programu „Orlik
2012”.
W okresie pomiędzy sesjami wójt wydał szereg zarządzeń
związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz odbył wiele
spotkań m.in. brał udział w zebraniach wiejskich, strażackich i w
radach pedagogicznych, na których informował m.in. o referendum
dotyczącym gospodarki odpadami.
•

Wystąpienia zaproszonych gości
W tym miejscu obrad głos zabrała poseł Maria Zuba, która poinformowała o pracach Parlamentu nad ustawami dotyczącymi naszego województwa. Dotyczą one m.in. odrolniania gruntów rolnych
położonych w miastach, jednorazowych dodatków do najniższych
rent i emerytur (projekt upadł w I czytaniu), dodatków prorodzinnych dla rolników i tworzenia tzw. funduszy sołeckich.

li chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Teraz jest
czas na składanie wniosków na tzw. projekty miękkie tj.
szkolenia, na prowadzenie oddziałów przedszkolnych.
Zachęcam więc do aktywności w tym względzie.
Zabierając głos wójt M. Walachnia powiedział:
- Chcemy podziękować Zarządowi za pieniądze, które dostaniemy na dwie duże inwestycje. Ale czekamy też na
dalszą pomoc m.in. na program rewitalizacji, budowę boiska,
remont drogi w Zagórzu, funkcjonowanie przedszkoli czy promocję gminy w związku z jubileuszem 600-lecia Bliżyna. Wartość
zadań, na które chcemy pozyskać dofinansowanie opiewa na ponad
35 milionów złotych!
Wójt podziękował również radnym za wsparcie jego działań w
tym względzie.
Podziękowania w imieniu Rady Gminy przekazała również
Anna Leżańska: - Nie ma takich słów, którymi można wyrazić naszą
wdzięczność. Będę wdzięczna Zarządowi do końca naszych dni. To
są historyczne chwile.
Wyrazem wdzięczności były wiązanki kwiatów i upominki wręczone gościom.
Interpelacje i zapytania radnych
W dalszej części obrad radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zadawania pytań.
Mieczysław Bąk pytał o budowę wodociągu w Górkach oraz
prosił wójta o interwencję w Agencji Nieruchomości Rolnych, która
wyprzedaje należące do niej działki na terenie gminy.
Elżbieta Karpińska korzystając z okazji podziękowała strażakom z Wołowa, dzięki którym udało się u źródeł zażegnać niebezpieczny pożar. Prosiła także Z. Nowakowskiego o interwencję w starostwie powiatowym w sprawie drogi w Wołowie. Ryszard Olejarz
pytał wójta o to, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek w Odrowążku.

Zenon Nowakowski poinformował z kolei o podjętej interwencji
w sprawie budowy drogi Bliżyn – Sorbin - Odrowążek. Stwierdził
także, że rolnicy z naszej gminy są w czołówce jeżeli chodzi o składanie wniosków o dopłaty rolnicze.
Z kolei Marek Gos, członek Zarządu Województwa, stwierdził w
swym wystąpieniu m.in.:
-Moja obecność na sesji jest wyrazem tego, iż Zarząd
Województwa chce słuchać głosu w terenie i poznawać problemy
lokalne na miejscu. Wasza gmina jest szczególnie aktywna jeże-

Aleksandra Milanowska prosiła o naprawę drogi w Brześciu,
zaś Halina Fidor wnioskowała o wykonanie poboczy od Bliżyna
do Odrowążka oraz o wykonanie zatok autobusowych. Jarosław
Bednarz interweniował z kolei w sprawie stanu technicznego drogi
w Kucębowie.
Odpowiedzi na postawione pytania udzielił w dalszej części obrad wójt M. Walachnia.
O pracy strażaków…
W kolejnym punkcie obrad sprawozdanie z działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie złożył komendant gminny
OSP Zdzisław Kuźdub (szerzej na str. 10 – red.).
- Najważniejsze jest to, iż nasze jednostki są mobilne, odznaczają
się dużą dyspozycyjnością – stwierdził komendant.
Działalność strażaków w roku ubiegłym wysoko ocenili rad-

dok. na str. 6
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ni. Zabierając głos w imieniu komisji oświatowej Halina Fidor w
sposób szczególny podkreśliła pomoc strażaków podczas skażenia
wody. Zwróciła także uwagę na działalność Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym dziewczęta z
MDP w Sorbinie zajęły III miejsce w województwie.
Z kolei Jacek Krzepkowski podkreślił fakt działań strażaków w
zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na funkcjonowanie świetlic.
… i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
O pracy GOPS-u w roku ubiegłym poinformowała radnych kierownik ośrodka Zoﬁa Nowak. W omawianym okresie z pomocy
GOPS-u skorzystało w sumie 861 osób, w tym pomocą jako zadania
własne objęto 783 osoby, zaś z zasiłków stałych wypłacanych jako
zadania zlecone – 78 osób. Z powodów losowych pomocy udzielono 4 rodzinom. Dożywianiem objęto w sumie 239 uczniów, zaś z

Poza pomocą finansową z 91 rodzinami prowadzona była praca socjalna, celem której było
przezwyciężenie problemów życia codziennego.
Gmina skorzystała w tym czasie z Programu
Integracji Społecznej. Dzięki pozyskanym pieniądzom zorganizowano szkolenia i kursy zawodowe,
ośrodek doposażono w sprzęt, zainicjowano działalność Klubu Seniora „Emeryt”. W ramach programu
„Uczeń na wsi” pomocą objęto 75 dzieci niepełnosprawnych. Na ten rok złożony został wniosek o 159.000 złotych na te działania, przy czym wkład własny gminy wyniesie nieco ponad 16.000
zł.
W imieniu komisji oświaty pozytywną opinię na temat działalności GOPS-u wyraziła jej przewodnicząca H. Fidor. Natomiast na
szczególną rolę Klubu Seniora zwróciła uwagę radna Ewa Łukomska.
Na potrzebę stworzenia takich klubów w innych sołectwach uwagę
zwrócił M. Bąk. Całemu zespołowi GOPS-u podziękowania złożył
Jacek Krzepkowski.
Także wójt docenił pracę ośrodka: - Robicie więcej niż musicie,
czego wyrazem są m.in. środki pozyskane spoza budżetu.
Rada uchwaliła
Podczas sesji rada podjęła uchwały, których treść prezentowała
sekretarz gminy Barbara Stachera, w sprawie:
• wprowadzenia regulaminu określającego wysokość dodatków i
innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżyn,
• zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gilów na lata 20092016”,
• zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mroczków na lata
2009-2016”,
• zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ubyszów na lata
2009-2016”,
• zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wołów na lata 20092016”,
• zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Płaczków na lata
2009-2016”,
• zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sorbin na lata 20092016”,
• ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
• zmian w budżecie Gminy Bliżyn na rok 2009, które przedstawiła
radnym skarbnik gminy Alina Ołownia,

•
usług opiekuńczych skorzystało 27 rodzin. – W bieżącej działalności
współpracujemy z Urzędem Gminy, policją, sądem, kuratorem sądowym, ośrodkiem zdrowia – mówiła Z. Nowak.
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•

wydawania
czasopisma
samorządowego
pod
nazwą
„Samorządowy Informator Gminy Bliżyn”,
przystąpienia Gminy Bliżyn do Regionalnej Organizacji
Turystycznej.
Jacenty Kita
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Unijne pieniądze szansą dla gminy
Okres programowania finansowego na lata 2007-2013 stanowi olbrzymią szansę, a zarazem wyzwanie dla samorządów wszystkich szczebli.
Gmina Bliżyn niezwykle aktywnie włączyła się w pozyskiwanie środków unijnych na realizację różnorakich inwestycji. Składa wnioski do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”
(RPO), „Europejskiego Funduszu Społecznego” (EFS) oraz „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” (PROW).
Ponadto gmina oraz organizacje i stowarzyszenia działające w gminie składają i będą składać wnioski na tzw. projekty „miękkie”, o nieco niższej wartości dofinansowania.
Są już pierwsze konkretne decyzje - podpisane umowy na realizację inwestycji. Kolejne wnioski są na różnym etapie realizacji, a o
postępach na bieżąco informować będziemy czytelników „Informatora”.
Poniżej publikujemy wykaz wniosków, jakie gmina złożyła w celu pozyskania środków unijnych.

Nazwa zadania

Koszty całkowite w zł

Kwota wniosko- Przyznane środwana w zł
ki w zł

Etap realizacji projektu/
wniosku

Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego (RPO)

8.901.220

6.663.669,70

5.350.000

Środki przyznane, podpisano preumowę, ogłoszono
przetarg

Budowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie oraz
kanalizacji sanitarnej w Wojtyniowie i Bliżynie (RPO)

10.664.193

7.075.958,78

4.035.000

Środki przyznane, podpisano preumowę

Przebudowa drogi gminnej w Kucębowie Górnym
(RPO)

452.152,31

439.662

263.797

Po przetargu, podpisano
umowę, zadanie w budowie

„Budowa drogi gminnej Zagórze” (RPO)

796.958,68

478.175,21 (60%)

-

W trakcie analizy merytorycznej

Przebudowa budynku SPZOZ w Bliżynie (RPO)

1.406.532,91

806.000

-

Inwestycja wykonana, złożono wniosek o refundację

Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – I etap (RPO)

1.190.104,11

714.062,47

714.062,47

Środki przyznane, preumowa podpisana

„Przystań Bliżyn” – promocja imprez (RPO)

ok. 600.000

ok. 480.000

-

Wniosek złożono 10.04.2009

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy
Zespole Szkół w Bliżynie (RPO)

2.692.185,47

1.615.311,28

-

Wniosek do ponownego
konkursu

Utworzenie przedszkola w Bliżynie oraz punktów fi lialnych w Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie (EFS)

1.920.450

1.800.450

-

Wnioski złożone w ŚBRR

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi
Bliżyn (PROW)

963.199,17

ok. 500.000

-

Wniosek złożono

Budowa wodociągu w miejscowości Górki Przysiółek,
Barwinek i Olszyny (PROW)

2.678.116,75

2.008.588

-

Nabór w kwietniu 2009r

„Moje boisko – Orlik 2012”

1.266.000

666.000

-

Wniosek zakwalifi kowany

LEADER w ramach LGD:

280.000

200.000

-

Nabór w miesiącach
sierpień/wrzesień

Warto także dodać, iż wiele inwestycji, przede wszystkim budowa dróg i chodników, wodociągów, oświetlenia ulicznego itp. realizowana będzie ze środków własnych gminy oraz wspólnie z powiatem skarżyskim. Poza tym remontowana w roku bieżącym będzie
droga krajowa nr 42 na odcinku od Skarżyska do Górek.
A więc w ciągu najbliższych kilku lat teren naszej gminy, podobnie jak i całej Polski, stanie się jednym wielkim placem budowy.
Jacenty Kita
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Konferencja w Kielcach
i w… Brukseli

Będzie droga w Górkach

Rolę mediów lokalnych w
funkcjonowaniu społeczeństw lokalnych dostrzegł poseł do Parlamentu
Europejskiego Czesław Siekierski, który
w ostatnim czasie zorganizował w Kielcach
konferencję poświęconą tym zagadnieniom
oraz wyjazdu studyjny do… Parlamentu
Europejskiego w Brukseli, w którym miał okazję uczestniczyć piszący te słowa.
W
dniach
od 14 do 18
marca grupa 46
dziennikarzy lokalnych z naszego województwa oraz taka sama z województwa
małopolskiego na zaproszenie europosła
Czesława Siekierskiego uczestniczyła
w wyjeździe studyjnym do Belgii. Poza
atrakcyjnym programem zwiedzania
(m.in. Bruksela, Antwerpia, Bruggia,
Ostedna nad Morzem Północnym)
grupa miała okazję nie tylko zwiedzić
siedzibę Parlamentu Europejskiego,
ale również zapoznać się z jego pracą.
Przewodnikiem po zawiłych korytarzach i strukturach PE był Cz. Siekierski
w towarzystwie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego.
Jacenty Kita

Modernizacja drogi krajowej już
wkrótce
W wyniku przeprowadzonych wiosną br. dwóch przetargów na
modernizację drogi krajowej nr 42 od Skarżyska Kamiennej (zjazd
z obwodnicy) do mostu na rzece Kamiennej w miejscowości Górki
już wkrótce rozpoczęte zostaną prace modernizacyjne o długości
niemal 10 kilometrów.
- Podczas robót, poza oczywiście remontem i modernizacją
nawierzchni asfaltowej, wybudowane zostaną nowe chodniki od
Bugaja do Gilowa. Stare zostaną rozebrane i przekazane przez inwestora tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nieodpłatnie gminie. Zostaną one przez nas wykorzystane w innych
miejscach na terenie gminy. Powstaną nowe zjazdy na posesję,
wykonane zostanie odwodnienie drogi i udrożnione przepusty
– mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.
Gmina już w tym roku zmodernizowała oświetlenie uliczne od
przejazdu kolejowego do Brześcia. To także nie wszystko.
W roku przyszłym i w latach kolejnych modernizować będziemy oświetlenie do Bugaja oraz na odcinku Płaczków – Sołtyków
– dodaje wójt.
W wyniku prac modernizacyjnych szerokość jezdni wynosić
będzie 7,5-8 metrów, poboczy – 1 metr. Istniejące zatoki autobusowe w liczbie 21 zostaną wyremontowane do wymiarów normatywnych. Remontowi poddane zostaną również istniejące wiaty
przystankowe i perony.
Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu cały remontowany odcinek
zostanie oznakowany poziomo i pionowo, w miejscach najbardziej
niebezpiecznych postawione zostaną bariery ochronne.
Termin zakończenia wszystkich robót to 30 września br.
Jacenty Kita
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W planach GDDKiA w Kielcach ujmowano na 2009r.
remont drogi krajowej nr.42 na dł.7,6 km od obwodnicy w
Skarżysku do Bliżyna, ewentualnie do Gilowa. Natomiast
odcinek krajówki na dł. około 2,1 km przechodzący przez
Górki nie był planowany do remontu.
Starania, które
rozpocząłem, aby odcinek krajówki w Górkach
wkleić do remontu na
2009r. tylko dzięki pomocy wielu ludzi tj. dyrekcji i pracowników
GDDKiA w Warszawie
oraz w Kielcach, Dyrekcji
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie, posłom, Wójta Gminy Bliżyn oraz innych osób zostały zakończone sukcesem.
W lutym br. w GDDKiA w Kielcach został rozstrzygnięty przetarg
na budowę odcinka krajówki Górki-Gilów na dł. 2,57 km. Przetarg
wgrała Firma „DROGOMEX” Pruszków.
W zakres robót wchodzą:
- poszerzenia drogi w terenie zabudowanym, gdzie są chodniki po
obu stronach jezdni o 0,3m,
- poszerzenia drogi, gdzie chodnik jest po jednej stronie jezdni o
0,5m,
- na pozostałym odcinku o 1m. /po 05 m po obu stronach jezdni/.
W miejscach poszerzeń zostanie wykonana podbudowa na głębokość około 0,4 m, na którą zostaną położone trzy warstwy masy
asfaltowej do grubości 22 cm. Cały odcinek drogi zostanie zfrezowany
na gł. 4 cm zostaną położone również trzy warstwy masy asfaltowej
do gr. 16 cm.
W Gilowie zostanie wykonany chodnik. Natomiast w Górkach
istniejący chodnik zostanie rozebrany i przebrukowany na nowy. Po
drugiej stronie ulicy na dł. około 1 km zostanie wykonany nowy chod-

Na drodze nr 42 dochodzi często do wypadków
nik, za posesją nr. 28 będzie przebiegał poza rowem. Zatoki zostaną
przebudowane do wymiarów o gł. 3 m i dł. 48 m. Ponadto w Górkach
powstaną dwie nowe zatoki. Pobocza zostaną utwardzone wraz ze
zjazdami, rowy pogłębione i oczyszczone. Wartość ogólna robót to
około 4 mln zł. Zostanie pokryta ze środków GDDKiA w Kielcach.
Gmina Bliżyn pokryła koszty wykonania dokumentacji technicznej
na chodniki.
Termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2009r.
Wykonane prace budowlane na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - głównie pieszych, a nowy odcinek
drogi będzie wizytówką Gminy.
Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc.
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Lekcja tolerancji

Czym jest Stowarzyszenie?
Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” skupia osoby
ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na
eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone do
ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia
II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w
czasie wojny.
W dniach 26 i 27 maja 1991 roku, odbył się w Nowym Yorku pierw-

Uczniowie Zespołu Szkół w Bliżynie mieli możliwość uczestniczenia we wspaniałej lekcji tolerancji. W szkole gościła prezes Stowarzyszenia „Dzieci
Holocaustu” w Polsce Anna Drabik. W spotkaniu uczestniczył również Artur Jarosz, syn znanego kieleckiego dziennikarza Zygmunta Jarosza pochodzącego z Bliżyna. Obecny
był również jego bratanek Janusz Jarosz.

Cenna inicjatywa
W jaki sposób szkole udało się nawiązać kontakt ze
Stowarzyszeniem? – pytam dyrektora szkoły Józefa Tomasza Nowaka.
– To zasługa naszego nauczyciela historii Romana Falarowskiego. Ale
wszystko zaczęło się w 2001 roku. Wówczas to jako nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie uczestniczyłem w szkoleniu w Sulejówku
zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Dyskutowaliśmy wówczas m.in. o tym,
w jaki sposób przekazywać młodzieży
wiedzę o Holocauście. Dla mnie było
to o tyle ciekawe, iż tematyka żydowska jest mi szczególnie bliska, zajmowałem się nią już na studiach. To moja
wewnętrzna pasja i zainteresowałem
nią Romana – mówi dyrektor Nowak.
W następstwie tego na początku
br. w podobnej konferencji uczestniczył R. Falarowski. Efektem tych zainteresowań było nawiązanie kontaktu
ze Stowarzyszeniem, a w konsekwencji
wizyta Anny Drabik.

szy Światowy Kongres Dzieci Ukrywanych, a już 27 czerwca zwołane
zostało zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w
Polsce.

Lekcja tolerancji
Goście w progach szkoły zostali powitani po staropolsku, czyli
chlebem i solą.
Ich wspomnień, młodzież bliżyńskiej szkoły słuchała w ciszy i
skupieniu. Wszak poruszana tematyka była bardzo bolesna. A. Drabik
przybliżyła młodzieży swoje losy i przeżycia. Mówiła o Holocauście i
podawała liczne przykłady.
Artur Jarosz wiele z kolei mówił
o swoim ojcu, który uhonorowany został medalem „Sprawiedliwy
wśród narodów świata”. Dyplom ten
zresztą został młodzieży pokazany.
Wspomnienia A. Jarosza były bardzo wyważone, spokojne, choć mówca był wyraźnie wzruszony.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkolna i nauczyciele. Obecni
byli również przewodnicząca Rady
Gminy Anna Leżańska i wójt gminy
Mariusz Walachnia.

Zrzeszające obecnie około 700 członków Stowarzyszenie „Dzieci
Holocaustu” w Polsce ma swoją siedzibę w Warszawie i posiada oddziały w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Ma także członków
honorowych i sympatyków mieszkających zagranicą, ale posiadających polskie i żydowskie korzenie. Wśród członków Stowarzyszenia
większość stanowią kobiety. Ilość zmniejsza się z latami, obecnie najstarsi mają 80 lat, najmłodsi - 62.
Jacenty Kita
PS
W konsekwencji nawiązanych kontaktów Roman Falarowski
przez 2 tygodnie przebywał w Izraelu. Refleksje z jego pobytu opublikujemy w majowym wydaniu gazety.
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Podsumowanie
strażackiej pracy w
gminie w 2008 roku

Działalność statutowa
Jak co roku w I kwartale 2008 roku we wszystkich
jednostkach przeprowadzone zostały zebrania sprawozdawcze. Spośród innych ważniejszych poczynań druhów
w ubiegłym roku wymienić należy:

Na ostatniej sesji Rady Gminy radni wysłuchali sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie w roku ubiegłym. Przedstawił je komendant gminny OSP
Zdzisław Kuźdub.
Działalność ratowniczo – gaśnicza
Do niedawna jeszcze straż kojarzyła się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Od lat sytuacja w tym względzie ulega zmianie i coraz
większą rolę odgrywają miejscowe zagrożenia.
Sytuacja w ostatnich latach w tym względzie na poziomie gminy
kształtowała się następująco:
Ilość zdarzeń
Rok

Razem

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

2004

69

38

1

108

2005

141

78

6

225

2006

120

65

1

186

2007

112

71

4

187

2008

96

85

5

186

- przeprowadzenie Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” (22 uczestników)
- gminne obchody Dnia Strażaka
- uczestnictwo w wojewódzkich
zawodach sportowo – pożarniczych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w Końskich, podczas
których nasz powiat reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców z
Sorbina. Dziewczęta zajęły III miejsce w województwie.
Dodać należy, iż jednostki z Bliżyna, Sorbina, Mroczkowa i
Wołowa skorzystały ze środków unijnych w ramach programu integracji społecznej, dzięki czemu udało się zorganizować wiele imprez.
Remonty i zakupy…

W sumie w roku ubiegłym nasi druhowie wyjeżdżali 224 razy, w
tym 5 poza teren gminy.
Pożary…
Do podstawowych przyczyn występowania pożarów należy specyfi ka naszej gminy tj. duża ilość obszarów leśnych (ponad 70% powierzchni), występowanie obszarów rolniczo nieużytkowanych (np. w
roku 2008 na ogólną ilość 96 pożarów aż 68 stanowiły pożary traw na
nieużytkach i poboczach dróg a 11 wystąpiło w lasach). Na powstawanie pożarów w lasach duży wpływ mają warunki atmosferyczne.
Odnotowano w 2008 roku 90 pożarów małych, 15 średnich i 1 bardzo duży. Większość z nich dotyczyła upraw rolnych (68), lasów (11),
budynków mieszkalnych (4) oraz innych obiektów (13).
Wśród przyczyn powstawania pożarów najwięcej to podpalenia
- aż 90.
… i miejscowe zagrożenia
Wśród miejscowych zagrożeń najwięcej zdarzeń dotyczyło usuwania zagrożeń związanych z nietypowym zachowaniem się owadów
(47), celowe działanie człowieka (9), wypadki drogowe (7) oraz warunki atmosferyczne tj. huragany, silne wiatry (7).
Spośród miejscowych zagrożeń najwięcej, bo 32 dotyczyły budynków mieszkalnych.
Kto najwięcej?
Patrząc na udział poszczególnych jednostek w łącznym zestawieniu akcji ratowniczo gaśniczych sytuacja kształtowała się następująco:
Jednostka

2004

2005

2006

2007

2008

Bliżyn

79

172

124

128

124

Sorbin

18

54

38

37

29

Mroczków

-

-

31

30

57

Nowy Odrowążek

2

17

15

10

14

Wołów

1

-

-

-

-

Razem:

100

243

208

205

224
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- rozegranie IV Mistrzostw
Gminy Bliżyn OSP w tenisie
stołowym (z udziałem 29 zawodników)

Dzięki pozyskaniu środków unijnych oraz przekazaniu przez
gminę 40.000 zł wykonano szereg prac remontowych w strażnicach.
W ramach programu „Odnowa wsi” wyremontowano kompleksowo
strażnice w Bliżynie, Sorbinie i Mroczkowie za kwotę 75.000 zł (jednostki we własnym zakresie pokryły tzw. udział własny tj. po 5.000 zł).
Ponadto w Nowkach pomalowano elewację, w Nowym Odrowążku
dokończono wymianę okien a w Wołowie wykonano drobne prace
remontowe.
Bieżącej naprawie i konserwacji poddawane są samochody bojowe
będące na wyposażeniu naszych strażaków.
Łącznie w roku 2008 wydatki poniesione na funkcjonowanie
wszystkich jednostek osiągnęły poziom 196.223,29 zł.
… i dalsze potrzeby
Choć w ciągu ostatnich lat sytuacja zarówno strażnic jak i wyposażenie jednostek ulega znaczącej poprawie, to jednak nadal potrzeby
w tym względzie są znaczne.
Trzeba uzupełnić odzież specjalną i buty. Na bieżąco trzeba uzupełniać zużywający się sprzęt. Choć jednostki nasze mają 6 samochodów, to jednak aż 4 liczą ponad 30 lat!
Konieczne jest również dalsze przeprowadzanie remontów i rozbudowy strażnic we wszystkich jednostkach, aby w pełni pokrywały
zapotrzebowanie w tym względzie.
Warto również dodać, iż w dniu 2 maja OSP Mroczków obchodzić
będzie jubileusz 50-lecia działania jednostki.
Na podstawie sprawozdania opracował:
(jaki)

Strażacy dostaną nowy samochód
Piękny prezent, i to jeszcze w tym roku, otrzymają strażacy z
OSP w Bliżynie. Będzie to nowy wóz bojowy. – To piękny prezent
na 100-lecie działalności jednostki. Choć o zakup auta ubiegało się
25 gmin, to Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Kielcach finansowo wesprze zakup tylko 6, w tym dla naszych strażaków – mówi
wójt gminy Mariusz Walachnia.
Auto kosztować będzie około 600.000 złotych.
(jaki)
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Zebranie
sprawozdawcze
strażaków w Bliżynie
Tradycyjnie pierwszy kwartał każdego roku to czas podsumowań pracy strażaków za rok poprzedni oraz kreślenia planów
na najbliższe miesiące. Także w naszej gminie, we wszystkich jednostkach odbyły się takie zebrania sprawozdawcze. Gościliśmy na takim
w OSP Bliżyn.

Goście dopisali. Za stołem prezydialnym zasiedli m.in. poseł
Marzena Okła – Drewnowicz, poseł a zarazem prezes struktur powiatowych ZOSP Andrzej Bętkowski, przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska i wiceprzewodniczący rady Jerzy Rams oraz wójt
Mariusz Walachnia, który od grudnia ubr. jest prezesem Zarządu
Gminnego OSP. Jednak moją szczególną uwagę zwróciła duża liczba
młodych strażaków, a redagując gazety samorządowe w trzech gmi-

nach w powiecie skarżyskim mam dobrą orientację w pracy i składach
poszczególnych jednostek. Na liczny udział młodzieży zwróciła uwagę
także M. Okła – Drewnowicz, zaś wójt w tym miejscu zażartował: Pani poseł też może być w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.
Na początek wybrano przewodniczącego obrad, którym został

Zdzisław Kuźdub. Protokolantem wybrano Joannę Krawczyk, zaś
komisji uchwał i wniosków przewodniczył prezes bliżyńskich druhów
Paweł Żak.
O pracy jednostki w 2008 roku mówił wiceprezes Zbigniew
Jedliński. Jednostka liczy w sumie 37 strażaków, w tym 5 kobiet. W zakresie działalności ratowniczo – gaśniczej jednostka uczestniczyła 124

razy. Było to 66 pożarów, 26 miejscowych zagrożeń. Dwa
alarmy okazały się fałszywe. Na podkreślenie zasługuje
udział bliżyńskich strażaków w dwóch dużych pożarach:
firmy „Wtórpol” w Skarżysku i tartaku w Bliżynie oraz
pomoc mieszkańcom podczas skażenia wody. Rekordziści
wyjeżdżali do akcji nawet 90 razy! Przy jednostce, która od
1995 roku jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym,
działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Z innych ważniejszych działań wymienić można m.in. remont
strażnicy, uruchomienie pracowni komputerowej w ramach programu
„Centra kształcenia na odległość na obszarach wiejskich”, pozyskanie
pieniędzy unijnych na program integracji społecznej dzięki czemu
udało się zorganizować szereg ciekawych imprez.

Prawdziwe święto druhowie z Bliżyna będą mieć w 2010 roku.
Jednostka obchodzić będzie 100-lecie działalności. Pięknym prezentem na ten jubileusz będzie pozyskany dzięki staraniom samorządu
gminy nowy wóz bojowy o wartości około 600.000 złotych. Dotrze on
do jednostki jeszcze w tym roku.

W dalszej części zebrania sprawozdanie finansowe złożył skarbnik
Henryk Przygoda, zaś o pracy komisji rewizyjnej mówił Grzegorz
Gołębiowski. On też w imieniu komisji złożył wniosek o udzielnie absolutorium, które zarząd otrzymał jednogłośnie.

W podsumowaniu i dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, którzy
podkreślali dobrą pracę jednostki.
Jacenty Kita
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Wielkopostne
śpiewanie

Program podsumowany

Zespół instrumentalno – wokalny „Ad Hoc” z Bliżyna
zdobył nagrodę podczas V Festiwalu Pieśni Wielkopostnych
„Lament na śmierć Jana Pawła II”, który odbył się w daleszyckim kościele parafialnym.
W finale wystąpiło łącznie piętnaście zespołów śpiewaczych i cztery chóry.
(jaki)

Koncert muzyki klasycznej

W dniu 18 lutego 2009 r. w Wojewódzkim Domu
Kultury odbyła się konferencja podsumowująca I etap
wdrażania „Programu Integracji Społecznej” w gminach
woj. świętokrzyskiego.
Organizatorem konferencji było Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski oraz Konsultanci
Regionalni: Stanisław Baska i Małgorzata Rudnicka.
Towarzyszyły jej prezentacje dobrych praktyk, występy artystyczne
zespołów powołanych w ramach Programu oraz wystawa zdjęć dokumentujących usługi społeczne.
W spotkaniu uczestniczył Marek Gos, członek Zarządu
Województwa.

W dniu 29 marca br. w bliżyńskim kościele parafialnym pw. św.
Ludwika odbył się koncert muzyki klasycznej, którego gwiazdą był
absolwent skarżyskiej szkoły muzycznej Tomasz Piętak. Dominowała
tematyka pasyjna, czego przykładem był m.in. fragmentu utworu
„Stabat Mater” Giovaniego Batisty Pergolesiego.
Podczas koncertu wystąpiła także solistka Izabela Jaszczułt
– Kraszewska i organista Adam Kuczewski oraz chór polifoniczny z
Bemowa pod dyrekcją Michała Białeckiego.
(jaki)

Zapowiedzi kulturalne na
kwiecień
Na miesiąc kwiecień Gminny Ośrodek Kultury w
Bliżynie przygotował szereg atrakcji kulturalnych.
IV Gminne Spotkania Teatrów Amatorskich
Impreza odbędzie się 17 kwietnia. Początek o godzinie
10.00 w świetlicy remizy OSP.
Spotkania mają charakter konkursu w trzech kategoriach wiekowych. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń, popularyzacja małych form teatralnych, przybliżenie oraz kultywowanie tradycji Teatru Amatorskiego

Dla naszej Gminy był to duży sukces ponieważ wspaniale zaprezentował się nasz rodzimy Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” z Sorbina,
który nie tylko śpiewał i tańczył, ale również w przerwie częstował
ciastami własnoręcznie upieczonymi i przywiezionymi wprost z naszej gminy. Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” był również usługodawcą w „Programie Integracji Społecznej”, a jego projekt był ciekawy i
nowatorski.
Na zakończenie konferencji przedstawiciele naszej gminy: Zoﬁa
Nowak i Marzena Jeżewska- Boczek otrzymały oficjalne podziękowania za pracę przy wdrażaniu Programu w gminie Bliżyn.

Mały Konkurs Recytatorski
W dniu 23 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury
o godz. 10:00 odbędą się eliminacje do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego.
Wystawa prac techniką „makramy”
GOK w Bliżynie zaprasza w dniu 24 kwietnia o godz.
17:00 do galerii „Na Parterze” na otwarcie wystawy
„Makramowe przeplatanki”.
Zameczkowe spotkanie
W dniu 25 kwietnia br. w cyklu „Zameczkowe spotkania kameralne” wystąpi kabaret „Weźrzesz” ze Skarżyska
Kamiennej.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do skorzystania
z oferty GOK na miesiąc kwiecień.
Początek o godzinie 18.00.
(jaki)
12 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

Nad całością konferencji czuwał Konsultant Regionalny
Stanisław Baska, któremu bardzo dziękujemy za merytoryczne i
fachowe wsparcie przy wdrażaniu Programu.
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W „Zameczku”
Od ostatniego wydania „Informatora” wiele ciekawych imprez w „Zameczku” zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury w Bliżynie. Wiele działo się podczas
ferii zimowych, kiedy to ośrodek przygotował ciekawą
ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży (zobacz fotografię na
str. 20). Odbyły się wystawy fotografii, były ciekawe koncerty.
„Ludzkie gadanie”
Kolejne spotkanie artystyczne w ramach „Zameczkowych spotkań
teatralnych” odbyło się w dniu 7 marca br.
Program
nosił
tytuł
„Ludzkie gadanie”. Piosenki i
wiersze Agnieszki Osieckiej
wykonywała solistka Karolina
Jończyk przy akompaniamencie Piotra Zaborowskiego.
Zebrani
w
bliżyńskim
„Zameczku” mogli wysłuchać
m.in. tak znanych piosenek jak
„Małgośka” czy też „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”.
Jak w przypadku poprzednich spotkań widzowie po
koncercie spotkali się na kawie,
herbacie i ciastku.
Karolina Jończyk pochodzi z Gowarczowa, obecnie studiuje pedagogikę na
Uniwersytecie Łódzkim. Jest
m.in. laureatką Konkursu Piosenek Katarzyny Gaertner – Talent 2007
oraz XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Pisze wiersze.
Natomiast Piotr Zaborowski jest instruktorem w GOK w
Gowarczowie, wstępuje w zespole „Panaceum”.

Republika Macedonii w fotografii
W dniu 13 marca odbył się wernisaż wystawy fotografii pod
tytułem
„Republika
Macedonii w fotograﬁcznych zapiskach dziennikarza „Rzeczypospolitej”
Ryszarda Bilskiego”.
W trakcie wystawy odbyło się także
spotkanie autorskie z
Ryszardem Bilskim - pisarzem, dziennikarzem,
korespondentem
wojennym, urodzonym w
Skarżysku-Kamiennej,

absolwentem
Szkoły
Głównej Planowania i
Statystyki w Warszawie.
Autor zdjęć był wieloletnim
korespondentem „Rzeczpospolitej” na
Bałkanach. Ryszard Bilski
pisze i fotografuje, a w wolnych
chwilach gra na fortepianie.
Na
spotkaniu
opowiedział
także o swojej nowej książce.
Współorganizatorem wystawy było
Towarzystwo Polsko – Macedońskie.
(jaki)

Będziemy na targach
Gmina Bliżyn aktywnie uczestniczyć będzie w
„Międzynarodowych Targach Agroturystyki Wiejskiej” , które
w dniach 17-19 kwietnia br. odbędą się Centrum Targowym
Kielce.
- Prezentować się będziemy w trzech obszarach: stoisko
kulinarne, wystawy rękodzieła artystycznego np. garncarstwo i rzeźba oraz w dziedzinie kultury i folkloru – wyjaśnia
Mariusz Walachnia, wójt gminy.
Przedsięwzięcie, którego głównym koordynatorem jest
Regionalna Organizacja Turystyczna, będzie realizowane
przy współpracy WTO – Światowej Organizacji Turystycznej
i Europejskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej
Eurogites oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
Organizatorami wydarzenia na szczeblu krajowym są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, a na szczeblu regionalnym: Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego, Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego oraz Targi Kielce i Wyższa
Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w
Kielcach.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszej w kraju
wyspecjalizowanej imprezy targowej pod kątem produktu lokalnego, agroturystyki i turystyki wiejskiej. Targi będą platformą wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych
wspierających rozwój turystyczny wsi. Najaktywniejszym
organizacjom pozarządowym dadzą możliwość prezentacji
oferty szerokiemu gronu odbiorców. Ważnym elementem
będzie towarzysząca targom Międzynarodowa Konferencja
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Perspektywy rozwoju i
promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce” , warsztaty branżowe oraz wizyty studyjne.
Zakłada się trzy główne komponenty przedsięwzięcia:
a) impreza wystawiennicza,
b) międzynarodowa konferencja popularnonaukowa
c) cykl warsztatów branżowych.
Jacenty Kita
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To był strzał
w dziesiątkę

XVII finał Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” w
Bliżynie

Od miesiąca lutego w bliżyńskiej strażnicy
OSP rozpoczęła działalność pracownia komputerowa w ramach programu „Centra kształcenia na odległość na terenach wiejskich”.

- Na wyposażeniu mamy sześć profesjonalnych stanowisk
komputerowych, projektor multimedialny, skaner, kserokopiarkę – mówi Zdzisław Kuźdub, komendant gminny Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Kto korzysta z
pracowni? – Przede
wszystkim młodzież
szkolna i studenci – mówi Paweł
Żak, prezes OSP w
Bliżynie.
Czynna jest ona
od poniedziałku do
piątku w godzinach
od 15.00 do 18.00.
(jaki)

Rośnie liczba bezrobotnych
Tak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy. Dyrektor
PUP Roman Białek zapoznał z danymi na temat bezrobocia w
powiecie w trakcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
w dniu 6 marca br. – Z przedłożonych danych wynika, iż liczba
bezrobotnych tylko w styczniu wzrosła o 400 osób i osiągnęła w
powiecie poziom 6567 osób. Stopa bezrobocia wzrosła o 1%, do
22,5%. W gminie Bliżyn nastąpił wzrost o 52 osoby tj. 5,5%. Liczba
zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 1005 osób – mówi członek
rady Mariusz Walachnia.
Poza wysłuchaniu informacji na temat bezrobocia rada zaopiniowała podział środków z Funduszu Pracy na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu w 2009 roku, zaopiniowała kierunki kształcenia w Technicznych Zakładach Naukowych oraz zaopiniowała
zmiany w regulaminie dotyczącym wspierania przedsiębiorczości.
(jaki)
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W dniu 6 marca
2009 r. w Zespole Szkół
w Bliżynie odbył się finał eliminacji gminnych
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom”. To już
XVII finał turnieju na terenie naszej gminy.
W finale wystartowało łącznie 23 uczestników
reprezentujących wszystkie szkoły z terenu gminy.
Prace oceniało jury, któremu przewodniczył st. kpt. Michał
Ślusarczyk z Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kam.
Wyniki turnieju były następujące:
Szkoły podstawowe:
1. Ada Szkurłat – SP Mroczków
2. Krzysztof Więckowski – SP Sorbin
3. Paweł Paduszyński – SP Mroczków
Gimnazjum:
1. Grzegorz Trzebiński
2. Marcin Kołek
3. Mateusz Galant
Zwycięzcy turnieju zostali uhonorowani
okolicznościowymi dyplomami oraz otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe, które otrzymali z rąk Barbary
Stachery - Sekretarz
Gminy Bliżyn oraz
Zdzisława Kuźduba Komendanta Gminnego
Ochotniczych
Straży
Pożarnych. Zwycięzcy
eliminacji
gminnych
będą reprezentować swoje szkoły oraz gminę Bliżyn podczas
finału powiatowego, który odbył się 3 kwietnia br. w KP PSP
Skarżysko Kam.
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Będziemy wybierać europosłów i… decydować o śmieciach
Po raz drugi w historii w dniu 7 czerwca br. w Polsce przeprowadzone zostaną wybory do Parlamentu Europejskiego. Tym
razem, w związku z poszerzeniem Unii o Bułgarię i Rumunie wybierać będziemy 50 posłów, czyli o 4 mniej niż 5 lat temu.
Województwo świętokrzyskie tworzy okręg wyborczy nr 10 obejmujący województwo małopolskie i świętokrzyskie.
W Dzienniku Ustaw nr 37 po poz. 287 zostało właśnie opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
„Referendum gminne”
Na terenie powiatu wybory do Parlamentu Europejskiego połączone będą z tzw. „referendum śmieciowym”. Głosować będziemy w tych
samych Obwodowych Komisjach Wyborczych, ale w odrębnych lokalach.
Na karcie do głosowania będzie postawione pytanie: „Czy jest Pan (i) za przejęciem przez Gminę Bliżyn obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – za odpłatnością, której wysokość ustalać będzie Rada Gminy?”.
Aby referendum było ważne musi w nim wziąć udział 30% uprawnionych do głosowania. Z kolei, aby można było wprowadzić „podatek śmieciowy” ponad polowa
z nich musi być „za”.
Jacenty Kita



W procesach spalania waŜną rolę odgrywa temperatura spalania, gdy jest niewłaściwa
(zbyt niska) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie róŜnego rodzaju
materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach
(200–500 °C). Spalaj ąc kartony po sokach, butelki plastikowe, opakowania po jogurtach,
śmietanie, maśle, torebki foliowe wprowadza się do atmosfery:



CzyjestPani/PanzaprzejęciemprzezGminęBliŜynobowiązkuwłaścicieli
nieruchomościwzakresiepozbywaniasięodpadówkomunalnychzterenu
nieruchomościzaodpłatnościąustalanąprzezRadęGminywBliŜynie?

pył,
związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity
tlenek węgla
nieorganiczne związki chloru
nieorganiczne związki fluoru
tlenki azotu
dwutlenek siarki metale cięŜkie: kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom.

Chcę, Ŝeby wszyscy płacili za wywóz śmieci, poniewaŜ:

Kominy domów i małych kotłowni są zbyt nisko, aby wiatr mógł daleko ponieść
wydobywający się z nich dym. Dlatego zanieczyszczenia zawarte w dymie opadają
w niewielkiej odległości od miejsca spalania. Wdychają je ci, którzy je spalają, ich dzieci
i sąsiedzi.

- ja płacę, a moi sąsiedzi wyrzucają worki ze śmieciami do rowów i do lasu,
- ja płacę a inni palą śmieci w piecu i w ognisku,
- ja płacę i dosyć mam oglądania pampersów, butelek czy opakowań po

Zanieczyszczenia opadają takŜe na ziemię lub są wchłaniane przez rośliny, których liście zostają
uszkodzone. Część trujących związków wdychają zwierzęta.

jogurtach w lesie.

,
,

To, Ŝe w tej chwili nic ci nie dolega nie oznacza, Ŝe trujące substancje zawarte w dymie nie
szkodzą. Ich wpływ na zdrowie człowieka moŜe objawić się nawet po kilkudziesięciu latach.
Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Ŝe robiąc zakupy przynoszę do domu równieŜ śmieci.

.

Ŝe zagospodarowanie śmieci, czyli
składowanie na wysypisku kosztuje.

przetworzenie

Zanieczyszczenie środowiska nie powstaje gdzieś daleko. Nie robi tego ktoś nieznany.
To my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, Ŝe:

lub

nasze dzieci chorują, a co raz częściej rodzą się juŜ chore,
jemy niezdrowe mięso i warzywa,

,

chorujemy na coraz trudniejsze do wyleczenia choroby,

Ŝe za swoje śmieci muszę płacić.

w róŜnym wieku zapadamy na alergie.

NARZEKASZ, śE JEST BAŁAGAN
- MOśESZ TO ZMIENIĆ

PALISZ ŚMIECI ?
- PRZYCZYNIASZ SIĘ DO TYCH NIESZCZĘŚĆ!

–

Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 261,
poz. 2603 ze zm.) wójt gminy Bliżyn ogłasza co następuje:
Z zasobu nieruchomości gminy Bliżyn przeznacza się do sprzedaży trybem przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlane położone w
obrębie wsi Nowy Odrowążek oznaczone w katastrze ewidencji gruntów Nr 327/5, 327/3, 327/2, 327/1, 326/11, 326/10, przy czym działki Nr 327/1 i
326/11 stanowią jedną działkę budowlaną.
l.p.

Numer
ewid.

Nr
KW

Pow.
mkw.

Położenie nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie miejscowym

Tryb sprzedaży
nieruchomości

Termin
zagospodarowania

Wartość rynkowa
nieruchomości zł.
/netto/

Cena wywoławcza nieruchomości

1.

327/5

10546

1672

Nowy
Odrowążek

Budowlana

Brak planu
miejscowego

Przetarg ustny
nieograniczony

-

20.566

25.000

2.

327/3

10546

1665

Nowy
Odrowążek

Budowlana

Brak planu
miejscowego

Przetarg ustny
nieograniczony

-

20.480

25.000

3.

327/2

10546

1661

Nowy
Odrowążek

Budowlana

Brak planu
miejscowego

Przetarg ustny
nieograniczony

-

20.430

25.000

4.

327/1
326/11

10546
10545

1327
332

Nowy
Odrowążek

Budowlana

Brak planu
miejscowego

Przetarg ustny
nieograniczony

-

16.322
3.961

25.000

5.

326/10

10545

1654

Nowy
Odrowążek

Budowlana

Brak planu
miejscowego

Przetarg ustny
nieograniczony

-

20.344

25.000

6.

326/9

10545

1651

Nowy
Odrowążek

Budowlana

Brak planu
miejscowego

Przetarg ustny
nieograniczony

-

20.307

25.000
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Śmieciarze będą mieli kłopoty!
W gminie Bliżyn opłata za wywóz śmieci z pojemnika 120 l
wynosi 12,00 zł., jednak część mieszkańców zamiast oddawać
śmieci firmie wywozowej wyrzuca je gdzie popadnie.
Szczególnie teraz, gdy stopniał śnieg okazało się, że nasze lasy
bardziej przypominają śmietnik, niż miejsce spędzania wolnego
czasu. Naszym oczom ukazał się obraz będący smutną pamiątką
po tych ludziach, u których nie tylko świadomość ekologiczna nie
istnieje ale ich moralność zmusza do
głębokiej refleksji
nad całym społeczeństwem.
Na
naszych
oczach ludzie, uważani powszechnie
za tzw. porządnych
obywateli,
często nieopodal
swych pięknych
posesji, wyrzucają
do lasu odpady bytowe. Niepokojący
jest też brak reakcji osób, będących
świadkami tych
haniebnych zachowań. Znieczulica
ekologiczna
to
ostatnia
maska
zasłaniająca nasze upośledzone estetycznie społeczeństwo. A gdzie nasza etyka?!
Czyż nie lepiej jest przebywać w czystym i pięknym otoczeniu?

Nie pomagają również organizowane przez gminę zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Nadal mieszkańcy wywożą do lasów
stare meble i zużyte urządzenia elektryczne.
Obecna sytuacja zmusiła urzędników do podjęcia bardziej radykalnych środków. Przeszukano więc kilkanaście wysypisk i znaleziono dowody rzeczowe wskazujące na pochodzenie śmieci.

Śmieciarze będą mieli kłopoty! Jeszcze w kwietniu zostaną
skierowane cztery zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia.
Karą za składowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczony jest areszt lub grzywna do 5000 zł. Fakty są takie, że nawet
ci, którzy mają podpisane umowy oddają tylko część śmieci, a resztę wynoszą do lasu lub palą. Tak naprawdę oszukują sami siebie,
bo nawet jeśli za sprzątanie „dzikich wysypisk” zapłaci gmina, to
przecież z pieniędzy podatników, które można byłoby przeznaczyć
np. na budowę drogi.
Agnieszka Stachoń

Remont mostu na Langiewicza
rozpoczęty
Z początkiem kwietnia rozpoczyna się przebudowa mostu
na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0446 T Bliżyn
– Sorbin – Odrowążek w Bliżynie. Wykonano już kładkę dla
pieszych, która służyć będzie mieszkańcom w czasie remontu.
Planuje się, że od dnia 15 kwietnia most zostanie zamknięty
dla ruchu kołowego. Objazd do Sorbina i Odrowążka przebiegał będzie od ul. Staszica przez ul. Zafabryczną i Skarajną
a następnie już zjazd na ul. Henryków. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina. Koszt
przebudowy mostu to 1,5 min. zł. Inwestorem budowy jest powiat skarżyski, gmina Bliżyn będzie współfinansować budowę
w wysokości 50 %.
Powiat skarżyski wystąpił do ministra infrastruktury z
wnioskiem o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na przedmiotowe zadanie. W przypadku przyznania dofinansowania, udział finansowy powiatu i gminy zostanie zmniejszony.
Powstałe oszczędności planujemy przeznaczyć na wykonanie
remontu nawierzchni ul. Langiewicza od drogi krajowej nr 42
do zakrętu za mostem.
Przebudowa drogi obejmować będzie wykonanie chodnika dla pieszych i włączenie go do planowanego chodnika przy
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zalewie Bliżyńskim. Sam most będzie również posiadał lewostronny chodnik.
Zgodnie z umową remont zakończy się 30 października,
jednak jak zapewniają przedstawiciele wykonawcy (górale spod
Nowego Targu) remont nie powinien trwać dłużej niż do końca
wakacji.
M.W.
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Konkurs na Logo z
okazji Jubileuszu 600lecia Bliżyna

Zbiórka zużytych urządzeń
elektrycznych
i elektronicznych

Wójt gminy Bliżyn ogłasza konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej w postaci logo
z okazji jubileuszu 600- lecia Bliżyna, dla uświetnienia
obchodów 600- lecia miejscowości, przypadającego na rok
2010.
Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych i korespondencyjnych podczas
roku jubileuszowego.
Prace konkursowe powinny uwzględniać specyfikę
Bliżyna i podkreślać jego 600-letnią tradycje.
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia powinny
być dostarczone do dnia 1 maja 2009 r. do godz. 15.00
Regulamin konkursu na logo z okazji jubileuszu znajduje się na stronie internetowej gminy: www.blizyn.pl

Apel
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych!!!
W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowujemy wzrost
liczny interwencji straży pożarnej związanych z wypalaniem
traw. Na terenie województwa świętokrzyskiego powstaje
średnio ok. 3 tys. pożarów rocznie.
Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Celowe podpalania
traw stanowią pond 80% wszystkich pożarów łąk i lasów.
W ubiegłym roku jednostki świętokrzyskiej straży pożarnej
interweniowały w tym zakresie 2424 razy, natomiast już od
początku roku odnotowano aż 89 interwencji przy pożarach
traw i pozostałości roślinnych.
Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno
dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru.
Wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz terenów o szczególnie cennych walorach
przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych,
rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i
użytków ekologicznych).
Ponadto gęsty dym, jaki powstaje podczas wypalania traw
w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja
taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków drogowych.
Pamiętajmy!!!
Wypalanie traw jest surowo zabronione! Co roku w
Polsce w trakcie takich pożarów ginie od kilku do kilkunastu osób!

W dniu 6 maja br. (środa) na terenie gminy
Bliżyn przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zużyte urządzenia w postaci lodówek, telewizorów,
drukarek, komputerów, suszarek, czajników, kalkulatorów itp. należy wystawić w widocznym miejscu - przed
posesje.
Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach 7.00 15.00.

„Rok 2009 – rokiem pracy socjalnej
w województwie”
Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba
bieżący rok ogłosiła „Rokiem pracownika socjalnego”.
W jego ramach ogłoszony został plebiscyt na
„Pracownika socjalnego roku 2009”. Celem konkursu jest
wzmocnienie pracy socjalnej w środowisku lokalnym i
roli pracownika socjalnego oraz podniesienie statusu
społecznego tego zawodu.
W wyniku konkursu wyłoniony zostanie laureat, który cieszy się zaufaniem osób korzystających z pomocy
społecznej, skutecznie pomaga wybrnąć z problemów
swoim podopiecznym, jest kreatywny, działa z inicjatywą i podejmuje nowatorskie rozwiązania.
Głosować można za pomocą kuponów (który publikujemy poniżej), które składać można w powiatowych
centrach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej na terenie całego województwa lub w Biurze Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do
30 września br.
(jaki)

KUPON
PLEBISCYT
WOJEWODY ĝWIĉTOKRZYSKIEGO
„PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2009”
imiĊ i nazwisko pracownika ………………………………………
miejsce pracy ………………………………………………………
krótkie uzasadnienie ………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kupony moĪna skáadaü do 30 wrzeĞnia 2009r.
w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, oĞrodkach pomocy spoáecznej
lub w Biurze Obsáugi Klienta ĝwiĊtokrzyskiego UrzĊdu Wojewódzkiego
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V MISTRZOSTWA GMINY
BLIŻYN OSP W TENISIE
STOŁOWYM
Tradycyjnie na zakończenie ferii zimowych w
dniu 1 marca 2009 r. w remizie OSP Bliżyn rozegrano V Mistrzostwa Gminy Bliżyn Ochotniczych Straży
Pożarnych w tenisie stołowym. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Na starcie stanęli reprezentanci
pięciu jednostek OSP (Bliżyn, Sorbin, Mroczków, Nowy
Odrowążek i Wołów), łącznie 32 uczestników, w tym 4
dziewczęta.

W podsumowaniu i zakończeniu turnieju
udział wzięli: Anna Leżańska – Przewodnicząca
Rady Gminy oraz Mariusz Walachnia Wójt
Gminy Bliżyn. Turniej przebiegał w miłej i
sportowej atmosferze, a uczestnicy zawodów
wyrazili chęć spotkania za rok podczas kolejnych
mistrzostw.
Wyniki turnieju:
Dziewczęta
1. Karolina Kołek – OSP Sorbin
2. Anna Korczak – OSP Bliżyn
3. Małgorzata Szymczak – OSP Sorbin
Chłopcy do 15 lat
1. Paweł Nowek – OSP Sorbin
2. Piotr Szymaczak – OSP Sorbin
3. Marcin Szymaczak – OSP Sorbin
Chłopcy 16 - 18 lat
1. Rafał Kopeć – OSP Mroczków
2. Dawid Sztukiecki – OSP Mroczków
3. Piotr Karlikowski – OSP Bliżyn
Chłopcy powyżej 18 lat
1. Piotr Nowek – OSP Sorbin
2. Łukasz Witkowski – OSP Mroczków
3. Adrian Gołębiewski– OSP Bliżyn
źródło ww.blizyn.pl

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP, OSP Bliżyn oraz Urząd Gminy, a sędzią głównym Zdzisław Kuźdub – Komendant Gminny
OSP.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe w
postaci sprzętu turystyczno-sportowego oraz pamiątkowe
dyplomy.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła OSP Sorbin
przed Mroczkowem i Bliżynem.

Radzili wójtowie i burmistrzowie
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w dniach 26-27 marca br.
gościło wójtów, burmistrzów i prezydentów z województwa świętokrzyskiego, którzy po raz kolejny spotkali się w ramach Związku
Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
Na początku przeprowadzone zostało szkolenie na temat:
„Nowa ustawa o pracownikach samorządowych – zasady naboru,
zatrudnienia, awansu i wynagrodzenia”. Kolejny punkt zdominowały sprawy oświatowe, przede wszystkim jej finansowanie w
gminach, w tym zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla
nauczyciela.
Dokonano również prezentacji portalu „Wrota Świętokrzyskie”
oraz wysłuchano uwag prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach wynikających z prowadzonych w ramach nadzoru kontroli realizacji zadań finansowanych przez gminy.
Uczestnikiem spotkania był wójt gminy Mariusz Walachnia.
(jaki)

Pół wieku OSP Mroczków
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w tym roku świętują
piękny jubileusz – 50 lecie działalności jednostki.
Uroczystości rocznicowe połączone z nadaniem sztandaru odbędą się w dniu 2 maja br.
Rozpoczną się one Mszą św. o godzinie 15.00. Następnie nastąpi przemarsz do strażnicy, gdzie obchody będą kontynuowane.
(jaki)
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WIZ Y Ta W SE JM IE

Wizyta w Parlamencie
Grupa 45 osób z terenu naszej gminy:
radni, sołtysi, prezesi straży pożarnej oraz
pracowników Urzędu Gminy skorzystała z zaproszenia posła Andrzeja Pałysa
(PSL) i w dniu 31 marca odwiedziło polski Parlament.

Tuż o 8.00 rano wyruszamy sprzed siedziby gminy. Za kierownicą sympatyczny kierowca – pan Marek. Podróż do granic
Warszawy przebiega szybko i sprawnie. W stolicy już gorzej.
Miasto jest okropnie zatłoczone. W
ostatniej
chwili docieramy do
biura przepustek,
gdzie chwilę później dociera poseł
Andrzej Pałys.
Po dopełnieniu formalności,
sprawdzanie na
specjalnej bramce bezpieczeństwa. W dobie powszechnego zagrożenia terroryzmem środki bezpieczeństwa zrozumiałe. Czy

aby nie mamy broni, ładunków wybuchowych czy też innych
niebezpiecznych narzędzi? Wcześniej w szatni trzeba zostawić
wszystkie aparaty telefoniczne i fotograficzne. Do Sejmu
wnieść możemy tylko jeden,
ale naszej grupie udaje się
„przemycić” drugi.
Pierwsze kroki kierujemy do Wszechnicy Sejmowej
(więcej informacji na stronie

www.edukacja.sejm.gov.pl). W sali napis: „Salus rei publice suprema lex”, czyli
tłumacząc z języka łacińskiego „Dobro
RP najwyższym prawem”.
W kilku wstępnych zdaniach A. Pałys
przedstawia obecny skład polityczny parlamentu, zapoznaje z pracami poszczególnych
komisji sejmowych, w szczególności tych, w których sam pracuje. – Praca w Sejmie to przede wszystkim praca w komisjach, a
nie na sali obrad i
w mediach. W tych
ostatnich najczęściej
występują ci, którzy
najmniej pracują lub
tzw. „harcownicy”
– mówi poseł.
Po chwili udajemy się na galerię,
gdyż trafia się wyjątkowa okazja ujrzeć
niemal cały polski
Sejm, jako że Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski właśnie
rozpoczyna obrady w tym dniu. Po
kilkunastu minutach sala niemal
pusta.
Posłowie
udają się na komisje, do restauracji,
mediów.
My na sejmowych korytarzach
spotykamy posłów
z naszego powiatu
tj. Marzenę Okłę
– Drewnowicz oraz Andrzeja Bętkowskiego. Krótka z nimi rozmowa i ponownie udajemy się do Wszechnicy.

Później jeszcze obiad ufundowany przez posła Pałysa, kilkunasto minutowe błądzenie po gmachu w poszukiwaniu wyjścia.
Jako, że pora dość wczesna a pogoda piękna zapada decyzja o
zwiedzeniu pobliskich Łazienek.
A potem już tylko podróż powrotna do Bliżyna.
Jacenty Kita
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