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Egzemplarz bezpłatny

Prezentacje jak się patrzy z naszym
udziałem

W numerze m.in.:
* suchedniowski Bank Spółdzielczy ma 100 lat,
* zabrakło 68 głosów,
* sukces bliżyńskiej policji,
* relacja z sesji Rady Gminy,
* oferta „Zameczku” na lato,
* zmieni się centrum Bliżyna,
* w Sorbinie powstanie Izba Tradycji,
* inauguracja obchodów 600-lecia Bliżyna,
* nowe biuro poselskie w Skarżysku,
* to była zabawa, czyli relacja z Dnia Dziecka,
oraz inne, aktualne informacje z życia gminy.

O tym, że II Prezentacje Zespołów Śpiewaczych pod nazwą
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” odbyte w Skarżysku Kościelnym
w dniu 21 czerwca br. były bardzo udane i mają coraz większą rangę,
nie tylko w powiecie, najlepiej chyba świadczyła o tym liczba wystę-

Zapraszam do lektury.
Jacenty Kita

Sukcesy naszych artyst—w
Wacław Pejas, Czesław Adamczyk, kapela „Bliżej Serca”, stowarzyszenie „Rdest”. To oni w sferze kultury rozsławiają naszą
gminę. O ich ostatnich sukcesach informacje w aktualnym wydaniu „Informatora”.
(jaki)

Kolejarze z Bliżyna z medalami

pujących zespołów oraz apel jednego z wykonawców, naszego solisty
Wacława Pejasa, który do obecnych na sali przedstawicieli ze starostwa powiatowego zwrócił się słowami: - Muszę tu coś powiedzieć
do panów z powiatu. Patrzcie, ile tu macie wspaniałych zespołów.
Dlaczego w naszym powiecie nie organizujecie powiatowego przeglądu zespołów ludowych?
O tym, że trafi ł w sedno, najlepiej chyba świadczyły gromkie brawa, jakie otrzymał za wypowiedziane słowa. Owacjami nagrodzono
także występ naszych zespołów.
Czytaj na str. 2

Nasze tkactwo na podbój stolicy

W dniach 29-31 maja w Międzyzdrojach odbyły się Mistrzostwa
Polski Kolejarzy w lekkoatletyce. W reprezentacji Zakładu Linii
Kolejowych w Skarżysku znaleźli się mieszkańcy naszej gminy w
osobach: Klaudia i Urszula Ślusarczyk oraz Sebastian i Sławomir
Młodawscy. Odnieśli duży sukces, zdobywając kilka medali.
Czytaj na str. 9

Stowarzyszenie „RDEST” w ramach Programu Integracji
Społecznej PPWOW integrowało mieszkańców gminy Bliżyn,
kontynuując
projekt „Świętokrzyska
Stolica Chodnika”. W
dniu 15 czerwca wielopokoleniowa grupa
wyjechała na jednodniową wycieczkę do Warszawy.
Dwugodzinny rejs po
Wiśle na drewnianej
krypie pod opieką
Fundacji „Ja Wisła”
był niezapomnianym
przeżyciem. Prezentowane były także wyroby naszych twórców.
Czytaj na str. 15
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W y dar zenia

Prezentacje jak się patrzy z naszym udziałem

Rozbawiliśmy publiczność

O tym, że II Prezentacje Zespołów Śpiewaczych pod nazwą
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” które odbyły się w Skarżysku
Kościelnym w dniu 21 czerwca br. były bardzo udane i mają coraz
większą rangę, nie tylko w powiecie, najlepiej chyba świadczyła licz-

ba występujących zespołów oraz apel jednego z wykonawców, naszego solisty Wacława Pejasa, który do obecnych na sali przedstawicieli ze starostwa powiatowego zwrócił się słowami: - Muszę tu coś
powiedzieć do panów z powiatu. Patrzcie, ile tu macie wspaniałych
zespołów, dlaczego w naszym powiecie nie organizujecie powiatowego przeglądu zespołów ludowych?
O tym, że trafił w sedno, najlepiej chyba świadczyły gromkie
brawa, jakie otrzymał za wypowiedziane słowa.
Faktycznie. Impreza była bardzo udana. Zgromadziła dużą liczbę zespołów z całego województwa (i nie tylko), dopisała także publiczność.
Ale na początku wszystkie zespoły, gości i mieszkańców gminy powitał duet prowadzący całą prezentację w osobach Krystyny
Staszewskiej i Szymona Płusy, któremu humor i cięty język tego
dnia wyjątkowo dopisywał.
Oni też powitali obecnych na imprezie jej uczestników, publiczność, przedstawicieli organizacji i instytucji funkcjonujących w
gminie oraz gości.
Na początek wystąpiły zespoły z gminy Mirzec, które na scenę wkroczyły w rytm „Poloneza”. Na scenie wystąpiły więc: zespół
„Jutrzenka” z Ostrożanki, „Trębowianki” z Trębowca, „Tychowanie”
z Tychowa, „Kumosie” z Gadki, „Osianeczki” z Osin oraz „Gromada”
z Tychowa Starego. Na zakończenie zespoły z tej gminy przypomniały zapomniany już dziś nieco hymn Kół Gospodyń Wiejskich.

Jako kolejny na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca „Romano”
z gminy Skarżysko Kościelne, który swój występ rozpoczął walczykiem „Chcę kochać, marzyć i śnić”. Zespół zachęcił również do
wspólnego zaśpiewania piosenki autorstwa Romana Gładysia
„Nasza piłka futbolowa”.
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I wreszcie na scenie pojawiły się zespoły z naszej gminy, których
występy wzbudziły niezwykle głośne brawa i aplauz publiczności.

Ich prezentacji na wstępie dokonała Halina Fidor. Wystąpił więc
najpierw zespół „Sobótka”, następnie „Kuźniczanki”, zatańczył i zaśpiewał zespół „Sorbin” a na koniec popis dał solista Wacław Pejas,
którego występ, oparty na utworach Józefa Myszki, rozbawił całą

salę, a ich wykonawcę nagrodzono olbrzymimi oklaskami.
Odskocznią od tańców i śpiewu była recytacja czterech wierszy
przez młodego, utalentowanego mieszkańca Skarżyska Kościelnego
Przemysława Skrzypczyńskiego. Później swój repertuar prezentowała grupa z Zespołu Placówek Oświatowych z Nagłowic, ponownie zespół
„Romano”, liczący sobie już 100
lat zespół ludowy z Krasocina
oraz wykonawcy z województwa mazowieckiego, z Gąsaw
Rządowych. Na
koniec zaś wystąpiły „Grzybowianki” z Grzybowej Góry.
Na zakończenie prezentacji ich uczestnicy zostali uhonorowani
przez organizatorów i sponsorów okolicznościowymi pucharami,
dyplomami i upominkami. W holach szkoły można było również
obejrzeć wystawy rękodzieła ludowego, uczestnicy prezentacji mogli także skosztować pysznych potraw i wypieków przygotowanych
przez organizatorów.
Do zobaczenia za rok – powtarzano sobie w kuluarach
imprezy.
Celem przeglądu była integracja zespołów z różnych zakątków
województwa oraz prezentacja i promocja ich dorobku artystycznego.
Jacenty Kita
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Stulecie suchedniowskiego Banku
Spółdzielczego
Suchedniowski Bank Spółdzielczy (choć wcześniej funkcjonujący pod
innymi nazwami), który swój oddział już od 1951 roku ma w Bliżynie,
świętował jubileusz 100-lecia powstania.
Ten piękny jubileusz został godnie uczczony. Odprawiona została
uroczysta Msza św., miało
miejsce spotkanie okolicznościowe, wydana została
monografia placówki, która m.in. za naszym pośrednictwem trafiła do Państwa
domów.
Uroczystości
rozpoczęła uroczysta Msza
św. odprawiona w suchedniowskim kościele parafialnym przez arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Dziękując za ofiarę
Mszy św. prezes Zarządu Banku Agnieszka Fąfara Markiewicz powiedziała: - Przed 100 laty wśród założycieli banku był ks. Czapiński, czwarty
proboszcz suchedniowskiej parafii. Przez ten czas historia banku wplatała
się w historię miasta i okolic.
Po Mszy św. uczestnicy rocznicowych uroczystości przenieśli się do
hotelu „Paradiso”. Zebrali się tutaj byli i obecni pracownicy banku, jego
klienci, przedstawiciele różnych instytucji finansowych i zaprzyjaźnionych banków, władze samorządowe gminy i powiatu. Obecna była poseł
Maria Zuba i przedstawiciel Marszałka Województwa Wojciech Fąfara.
Tą część obchodów prowadziła Monika Kowalczyk z
domu kultury w Mostkach, która powitała wszystkich w imieniu przewodniczącego Rady
Nadzorczej Banku Stefana
Miernika oraz prezes A. Fąfara
– Markiewicz. Ta ostatnia witając przybyłych, szczególne słowa skierowała do swej poprzedniczki na tej funkcji Marianny Węgrzyn: Jestem taką kontynuatorką obranego przez moją poprzedniczkę kierunku,
że nawet dziś obie mamy jednakowe żakiety – zażartowała prezes banku.
Dalsza część spotkania to prezentacja multimedialna historii banku, której towarzyszył występ teatru „Czarna Owca” działającego przy
Wiejskim Domu Kultury w Mostkach.
Odznaczenia, medale, wyróżnienia
Każde spotkanie rocznicowe, a stulecie działania instytucji w szczególności, jest okazją do uhonorowania osób związanych z jej funkcjonowaniem. Tak było i tym razem.
Odznaczenia państwowe „Medal za długoletnią służbę” nadane przez
Prezydenta RP otrzymali: Marianna Jankiewicz, Anna Żołądek, Jerzy
Dorobczyński, Janina Ołownia i Alicja Biskup. Ich wręczenia dokonała
poseł Maria Zuba.
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych „Złote Honorowe Odznaki
im. Franciszka Stefczyka”
przyznał dla: Kazimierza
Matli, Andrzeja Kyclera,
Jana
Karpińskiego
i
Krzysztofa Króla.
Złote „Krzyże Zasługi
im. ks. Piotra Wawrzyniaka”
otrzymali: Urszula Ciura,
Grażyna Głowala, Jolanta
Komorowicz, Beata Michta
i Ewa Chrzan zaś srebrne Edyta Klimczak, Agnieszka Furmańczyk i
Aleksander Wikło.
Zrzeszenie Bank Polskiej Spółdzielczości SA przyznał odznaczenia
„Za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” dla: Stefana Miernika,
Krystyny Kowalik, Jerzego Rogalskiego, Wojciecha Gałczyńskiego,
Joanny Wójcik i Piotra Miernika,
Z kolei Krajowa Rada Spółdzielcza odznaką „Zasłużony Działacz

Ruchu Spółdzielczego” uhonorowała: Wojciecha Gałuszkę, Gabriela
Głowalę i Annę Piasta.
Natomiast Bank Spółdzielczy w Suchedniowie otrzymał Statuetkę
„Za zasługi dla Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości” oraz „Złoty
Medal im. Franciszka Stefczyka” za zasługi dla spółdzielczości bankowej
od Krajowego Związku Banków Spółdzielczych za 100-letni wkład pracy
w dzieło umacniania bankowości spółdzielczej, aktywną służbę społeczną
i bankową w obsłudze swoich członków i lokalnych społeczności.
Następnie miały miejsce okolicznościowe wystąpienia i wręczanie
kwiatów i okolicznościowych upominków. Po wzniesieniu okolicznościowego toastu ze specjalnym repertuarem wystąpił Andrzej Sikorowski
wraz z córką. Gminę Bliżyn na uroczystościach reprezentowali przewodnicząca rady gminy Anna Leżańska i wójt Mariusz Walachnia. Ten ostatni na ręce prezes banku złożył gratulacje i życzenia.
Jacenty Kita

Oszustka namierzona

Bliżyńskiej policji udało się namierzyć i zidentyfikować oszustkę, która wyłudziła od starszej mieszkanki Wojtyniowa kwotę 500,00 złotych.
Sprawa swój finał wkrótce znajdzie w sądzie, przed którym stanie młoda,
30 letnia mieszkanka powiatu kieleckiego.
– Początek sprawy zaczął się w marcu. Wówczas
to mieszkanka Wojtyniowa została „odwiedzona”
przez kobietę, która postanowiła się „zatroszczyć”
o zdrowie staruszki – mówi kierownik posterunku policji w Bliżynie aspirant sztabowy Sławomir
Buczek.
Owa młoda kobieta zasugerowała mieszkance
Wojtyniowa, iż jest chora, ale ona jej pomoże, pod
warunkiem zapłaty. 89-letnia kobieta położyła na
stole 500,00 złotych, które miała przygotowane na zakup opału na zimę.
„Uzdrowicielka” zgarnęła pieniądze i rzekomo udała się pod krzyż, aby modlić się o zdrowie staruszki. I ta tyle ją widziała, ale do czasu.
- Moi policjanci uzyskali operacyjne informacje o tym, że kobieta poruszała się samochodem marki polonez. Ustalono również jego numery
rejestracyjne oraz fakt, że młoda kobieta zameldowana jest w Kielcach, ale
mieszka w jednej z gmin powiatu kieleckiego. Choć wezwana na przesłuchanie wszystkiemu zaprzeczyła, to jednak na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator zdecydował o skierowaniu akt do sądu,
gdzie sprawa znajdzie swój finał – uzupełnia S. Buczek.
Zgromadzenie całej dokumentacji oraz pracę operacyjną wykonali policjanci z naszego posterunku.
Oszustce, matce czwórki dzieci pozostającej na utrzymaniu męża, grozi teraz nawet do 8 lat więzienia.
Jacenty Kita

Zabrakło 68 głosów!
Tylko 68 głosów zabrakło, aby w naszej gminie wprowadzić tzw. „podatek śmieciowy”. Frekwencja wyniosła 29,06% i na podstawie wyników z
poszczególnych obwodów sądzić można, że byłoby ono skuteczne, gdyby…
Właśnie. Gdyby nie owe kilkadziesiąt głosów. Mimo to, był to najlepszy
wynik wśród kilkunastu gmin w województwie, gdzie takie rozwiązanie
chciano wprowadzić.
W referendum w sprawie zmiany systemu odbioru śmieci wzięło udział
2081 osób na 7 162 uprawnionych, czyli 29,06 %. Z tego na TAK zagłosowało 1784 – 86,39%, a na NIE 281 – 13,61% mieszkańców.
Najwyższa frekwencja była w OKW Nr 2 Bliżynie 40,07% na najniższa
w OKW Nr 4 w Odrowążku19, 36%.
W poszczególnych obwodach sytuacja kształtowała się następująco:
OKW Nr 1 w Bliżynie: frekwencja: 27,39 %, na TAK 89,83 %, na NIE
10,17 %,
OKW Nr 2 w Bliżynie: frekwencja: 40,07 %, na TAK 89,24 %, na NIE
10,76 %,
OKW Nr 3 w Mroczkowie: frekwencja: 26,37 %, na TAK 85,59 %, na
NIE 14,41 %,
OKW Nr 4 w Odrowążku: frekwencja: 19,36 %, na TAK 70,43 %, na
NIE 29,57 %,
OKW Nr 5 w Sorbinie: frekwencja: 30,03 %, na TAK 85,34 %, na NIE
14,66 %.
(jaki)
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Rada Gminy przed wakacjami

W dniu 18 czerwca zebrała się bliżyńska Rada Gminy. Powitania
przybyłych na obrady radnych, przedstawicieli samorządów wiejskich, pracowników Urzędu Gminy dokonała przewodnicząca rady
Anna Leżańska.
Po stwierdzeniu quorum przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.
Wójt informuje o swej pracy
Wójt Mariusz Walachnia tradycyjnie przedłożył radnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie pomiędzy sesjami oraz z realizacji podjętych przez radę uchwał (te ostatnie zostały w pełni zrealizowane- red.).

Z. Nowakowskiego, radnego powiatowego, z prośbą o ich przekazanie
staroście i jego służbom.
Ewa Łukomska zwracała uwagę na stan przejazdów kolejowych w
Gilowie i w Bliżynie przy ul. Szydłowieckiej przy drogach powiatowych.
Elżbieta Karpińska dodała do tego przejazd
w Wołowie oraz stan
nawierzchni drogi w
Wołowie do Starego
Gostkowa. Radna poruszyła także kwestię
wykaszania poboczy,
drożności przepustów
drogowych oraz dużej
ilości śmieci w rowach. Józef Wróbel zwrócił uwagę na dziury znajdujące się na drodze w Rędocinie. Na ten sam problem, ale w Kucębowie
Dolnym i Nowym Odrowążku zwracał uwagę Jarosław Bednarz, zaś
na odcinku Brzeście – Zagórze Aleksandra Milanowska. O przyszłość
drogi Bliżyn – Sorbin – Nowy Odrowążek pytała Halina Fidor.
Podjęte uchwały

Jako, że o wielu działaniach wójta pisaliśmy już w poprzednim
wydaniu „Informatora”, w tym miejscu ograniczmy się do najważniejszych. Dotyczyły one m.in. budżetu gminy i dokonanych w nim przesunięć, spraw oświatowych oraz zadań remontowo – inwestycyjnych.
Dotyczyły one m.in.:
- zlecono i wykonano wodociągi w Wojtyniowie na ul.
Spacerowej i w Bugaju,
- zakończono remont oświetlenia w Sorbinie, w trakcie realizacji jest remont w Płaczkowie Piechotnym,
- złożony został wniosek o pozwolenie na budowę kompleksu
„Orlik 2012”,
- zlecono opracowanie studium wykonalności projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap”,
- rozpoczęły się remonty cząstkowe dróg gminnych.
Poza tym wójt poinformował zebranych o wydanych w tym czasie zarządzeniach oraz przedstawił szczegółowy harmonogram swej
pracy.

Coraz mniej wniosków
W punkcie dotyczącym wystąpienia gości głos zabrał radny powiatowy Zenon Nowakowski, zarazem kierownik biura powiatowego
ARiMRR. Z ubolewaniem stwierdził on, iż z roku na roku spada liczba
wniosków składanych przez rolników o dopłaty bezpośrednie. O ile
w 2005 w skali powiatu złożono ich 1400 to w roku 2009 już tylko
1043. Winą za taki stan rzeczy obarczył bardzo liczne kontrole w tym
względzie oraz stwierdzone nieprawidłowości. Na przykład w roku
2008 skontrolowano aż 80% wniosków.
Wnioski i zapytania radnych
Wyjątkowo podczas tej sesji większość wniosków i interpelacji radnych dotyczyły dróg powiatowych, a adresowana była do
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Rada podczas sesji podjęła uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnego
Ośrodka Kultury w Bliżynie,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
- zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Zmień swoje życie”,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Jacenty Kita
PS
O innych sprawach omawianych na sesji informację znajdą
Państwo na dalszych stronach „Informatora”.

Pieniądze dla sołectw
Na mocy wejścia w życie przepisów ustawy z lutego br. pojawiła się
możliwość tworzenia przez samorządy tzw. „funduszy sołeckich”, czyli
wyodrębnienia pieniędzy, które z budżetu gminy trafią do poszczególnych sołectw z przeznaczeniem na realizację ich potrzeb.
Rada Gminy w Bliżynie zdecydowała o tym na sesji w dniu 18
czerwca. W przypadku naszych 23 sołectwa kwota dotacji wahać
się będzie od 5.000 zł w przypadku sołectw małych do ok. 20.000 zł
(Bliżyn, Mroczków). Kwota dotacji jest bowiem uzależniona m.in. od
liczby mieszkańców.
Fundusz zacznie obowiązywać w 2010 roku, ale już jesienią sołectwa muszą opracować projekty działań, na które chcą te pieniądze
wydać.
- Myślę, że sołtysi się chyba cieszą – mówi wójt Mariusz Walachnia.
I dodaje: - Te pieniądze mogą być przeznaczone na drobne rzeczy np.
poprawę estetyki danej miejscowości, tworzenie placów zabaw, montaż progów zwalniających. Mogą jednak być także przeznaczone jako
tzw. „wkład własny” podczas ubiegania się o dofinansowanie z innych
źródeł np. programu Odnowy czy Lider+. Sądzę, że dzięki tym pieniądzom zwiększy się aktywność mieszkańców i zostaną one dobrze
wykorzystane.
Jacenty Kita
Koleżance

Barbarze Stachera

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

składają
Rada Gminy, Wójt Gminy i pracownicy Urzędu Gminy
w Bliżynie
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„Zameczek” podsumowuje pracę
4930 osób skorzystało w 2008 roku z oferty programowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie. Tak wynika ze sprawozdania, które przedłożyła radnym na ostatniej sesji Katarzyna
Skarus, szefowa placówki.
Budżet ubiegłoroczny placówki to 363.000 zł, z czego 40.000
zł pozyskano z różnych programów. Co za te pieniądze udało
się zrobić? Sądzę, że wiedzą to najlepiej osoby, które korzystają
z oferty.
Niemniej
jednak trochę statystyki się może
przydać.
I
tak w 2008
roku GOK
zorganizował warsztaty teatralne
dla 8 grup, 4
koncerty, 3 festyny, 3 programy rozrywkowe, 2 konkursy plastyczne, 3 konkursy recytatorskie, 7 turniejów szachowych, 7
wystaw oraz dwie duże imprezy: „Zima u nas” i „Lato u nas”.
Razem 48 imprez o różnym charakterze. Do tego trzeba dodać
współorganizację imprez sportowych, jak Sportowy Turniej
Miast i Gminy. W GOK prowadzone są m.in. zajęcia wokalne, teatralne, taneczne, rzeźbiarskie, rytmiczne, plastyczne. W
roku ubiegłym placówka realizowała również dwa programy:
„Świetlica twórcza” oraz „Sobą być, zdrowo żyć”.
- Niestety. Choć w Ministerstwie Kultury złożyliśmy 2
wnioski na kwotę 109.200 zł na infrastrukturę kulturalną, to
jednak nie udało się tych pieniędzy zdobyć. Ale będziemy składać kolejne wnioski – stwierdziła K. Skarus.
Jacenty Kita

„Zmień swoje życie”
Taką nazwę nosi systemowy program adresowany do bezrobotnych i osób z ubogich środowisk, który w latach 20092013 realizował będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bliżynie. Taką decyzję radni podjęli na ostatniej sesji decydując zarazem o przeznaczeniu na ten cel z budżetu gminy
16.074 zł. Stanowi to jedynie 10% wartości projektu. Pozostała
kwota tj. 137.015 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu
Społecznego na mocy umowy podpisanej przez GOPS z Urzędem
Marszałkowskim.
- To kontynuacja projektu
z roku 2008, który teraz tylko aneksujemy. Na ten rok dokonaliśmy
już rekrutacji i wkrótce przystąpimy do szkoleń – mówi kierownik
GOPS Zofia Nowak.
Koordynatorem projektu jest
Beata Żak, która z kolei stwierdziła: - Sądzę, że wytypowane osoby
przeprowadzimy przez nową ścież-

kę. Z doświadczeń ubiegłorocznych wynika, że efektywność
tych działań jest bardzo wysoka.
Programem objętych zostanie 15 osób: 5 uczących się w wieku 18-25 lat oraz 10 osób bezrobotnych w wieku 20-40 lat. Jego
realizacja ma trzy zasadnicze cele: zmniejszenie barier społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie
skuteczności pracy socjalnej poprzez stworzenie przy GOPS
jednego stanowiska pracy.
W ramach działań edukacyjnych przeprowadzone zostaną kursy
zawodowe m.in. kurs prawa jazdy, kucharz – kelner, kosmetyczka,
sprzedawca.
Jacenty Kita

Ośrodek zdrowia na plusie
I to dużym. Zysk za rok ubiegły wyniósł 328.841 złotych!

Podczas przedkładania na ostatniej sesji Rady Gminy informacji z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej za rok 2008 dyrektor placówki Anna Jaros
– Urbaniak powiedziała m.in.: - Nasza placówka stała się słynna w całej okolicy dzięki wykonanym pracom remontowym i

modernizacyjnym. Często odwiedzają nas przedstawiciele innych placówek służby zdrowia i są nieco zdziwieni odważną
kolorystyką. Ale im się podoba. Zadowoleni są jednak przede
wszystkim pacjenci, którzy mówią, że w takich warunkach to
nawet w kolejce siedzą z przyjemnością. Ale – na szczęście tych
ostatnich, dzięki komputeryzacji, prawie nie ma.
Placówka obsługuje blisko 7000 pacjentów. Po godzinie
18.00 i w dni wolne opiekę medyczną zapewnia pogotowie.
Organizowane są bezpłatne badania specjalistyczne: okulistyczne, holterowskie, laryngologiczne. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. Jako jedyna placówka służby zdrowia
w powiecie nasz ZOZ nie zrezygnował z opieki pielęgniarskiej
w szkołach.
Tegoroczny zysk przeznaczony zostanie m.in. na zakup
nowych wag oraz innych sprzętów medycznych oraz komputerów.
Podczas dyskusji wielu radnych (Halina Fidor, Ewa
Łukomska, Jacek Krzepkowski) wnioskowali o zakup aparatu
USG oraz o zatrudnienie lekarza radiologa. Pytali również o to,
w jaki sposób zagospodarowany zostanie zysk.
Odpowiadając na postawione pytania A. Jaros – Urbaniak
powiedział: - Mam taki charakter, że lubię mieć coś na czarną
godzinę. Tym bardziej, że ze względu na kryzys w przyszłym
roku mogą być niższe kontrakty z NFZ. Poza tym mamy także
inne plany inwestycyjne.
Niemniej jednak zakup aparatu USG zostanie rozważony
przez dyrekcję.
Jacenty Kita
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Na sesji o minionym roku szkolnym
Jednym z ważnych punktów ostatniej sesji Rady Gminy było podsumowanie minionego roku szkolnego. Stąd na sali obrad znaleźli się
dyrektorzy naszych placówek oświatowych po to, aby przybliżyć zebranym te zagadnienia.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze wątki z przedłożonych sprawozdań oraz głosy, które padły w czasie dyskusji.
Odrowążek
Jako pierwszy głos zabrał Mirosław Owczarek, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Odrowążku. W kierowanej przez niego szkole w roku
szkolnym
2008/2009
naukę pobierało 94
uczniów, z którymi pracowało 8 nauczycieli.
Szkoła w tym czasie była
beneficjentem
trzech
projektów.
Pierwszy
z nich, realizowany
wspólnie z Zespołem
Szkół w Bliżynie, to
cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Prowadziła je Danuta Zarzycka. Kolejne dwa projekty powstały we
współpracy z Ulą Jędrzejczyk, instruktor GOK w Bliżynie. Były to
projekty środowiskowe mające na celu podtrzymanie i kultywowanie
tradycji tkackiej pod nazwą „Wernisk, cołnek i wisinka”.
Dyrektor w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na bardzo dobrą
współpracę z instytucjami funkcjonującymi w gminie: GOK, GOPS,
TPD, Nadleśnictwem Suchedniów. – Za pracę w minionym roku
szkolnym chciałbym wyróżnić dwóch nauczycieli: Adelę Gębską i
Annę Jakubowską. Mamy też w szkole prawdziwą perełkę. To uczennica Ula Krzemińska, która z powodzeniem startuje w konkursach
recytatorskich, nawet na szczeblu krajowym – stwierdził dyrektor.
Dyrektor zwrócił również uwagę na bardzo dobrą współpracę z Radą
Rodziców, której przewodniczy Kinga Gębska.
Mroczków
O pracy tej placówki mówił jej dyrektor Sylwester Koziński.
Pracuje w niej 15 nauczycieli, którzy w minionym okresie uczyli 125
uczniów. Na podkreślenie zasługuje funkcjonowanie w szkole Koła
Młodych Dziennikarzy (przy okazji zapraszam do współpracy po
wakacjach – red.) oraz zebranie największej w powiecie kwoty podczas akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Szkoła pozyskała wiele
pomocy naukowych dzięki
realizacji projektu „Pierwsze
uczniowskie doświadczenie
drogą do wiedzy” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Na
podkreślenie zasługuje także współpraca z Fundacją „ING Bank – Dzieciom”, dzięki której we
wrześniu br. grupa 50 uczniów wyjedzie na „Zieloną Szkołę” na 2 tygodnie do Wisły. - Mam nadzieję, że programem tym w ciągu dwóch lat
objęci zostaną wszyscy uczniowie szkoły – stwierdził dyrektor.
Sorbin
Jako kolejny głos zabrał Henryk Żak, dyrektor SP w Sorbinie. Tutaj
naukę w właśnie zakończonym roku szkolnym pobierało 56 uczniów.
Zatrudnionych było 10 nauczycieli. H. Żak dużo uwagi w swym wystąpieniu poświęcił sprawom wychowawczym. – Daje się zauważyć
smutne zjawisko, że komputer zastępuje dzieciom książkę. Dzieci lekceważą swoje obowiązki. Mają po prostu za dobrze, stąd takie a nie
inne zachowanie – stwierdził H. Żak.
Szkoła realizowała projekt zajęć sportowo – rekreacyjnych, czego efektem był m.in. wyjazd na pływalnię. W szkole funkcjonuje
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Centrum Kształcenia
na Odległość na Wsiach,
a już wkrótce, dzięki
20.000 zł pozyskanym
przez
Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi „Nad
Kuźniczką” z programu
„Odnowa wsi” stworzona zostanie Izba
Tradycji.
Zespół Szkół w Bliżynie
Niewątpliwie najwięcej do powiedzenia miał Józef Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie, największej naszej placówki obejmującej
szkołę podstawową i gimnazjum.
W SP pracuje 32 pedagogów. Także w tej szkole był wdrażany projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”. Chlubą
dla szkoły jest uczennica Dorota Jedynak (opiekunka Halina Kopeć),
która pokonując 190 „konkurentów” zajęła I miejsce w diecezjalnym
konkursie „Święty Paweł Apostoł”. Do wielu konkursów swych wychowanków przygotowywała także Elżbieta Żak, a dużą pomoc w tym
względzie okazywały bibliotekarki Ewa Rams i Wanda Rokita. – Choć
szkoła współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami to jednak
chciałabym w szczególności podkreślić bardzo dobrą
współpracę z naszą policją
– stwierdził J. Nowak.
Zwrócił także uwagę
– podobnie jak pozostali dyrektorzy – na słabe wyniki
egzaminacyjne klas VI.
Gimnazjum zatrudnia 30
nauczycieli, którzy pracowali
z 279 uczniami. Dzięki projektowi „Szkoła równych szans” organizowane były liczne zajęcia dodatkowe. – Chcę wyróżnić jeszcze jednego
nauczyciela. Człowieka – Instytucję. To Roman Falarowski, któremu
za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły chcę publicznie podziękować – powiedział dyrektor.
Dyskusja
Po wystąpieniach szefów naszych placówek oświatowych wywiązała się dyskusja. Komisja oświaty słowami jej przewodniczącej
Haliny Fidor oceniła te sprawozdania pozytywnie, ale wnioskowała, aby dyrektorzy przygotowali podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Z kolei Ewa Łukowska, szefowa komisji budżetowej,
zasugerowała dyrektorom większą aktywność w poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania prac remontowych.
Radni wskazywali na nauczycieli i ich pracę, jako jedną z przyczyn
słabych wyników egzaminacyjnych.
Radni zwracali również uwagę na patologie występujące wśród
młodzieży (Jacek Krzepkowski), zbyt liczne klasy (Anna Leżańska),
eurosieroctwo (Mieczysław Bąk).
Podsumowując dyskusję głos zabrał wójt Mariusz Walachnia:
- Z przyjemnością dziś wspominamy „łapy” od dyrektora Nowaka
i Jerzego Ramsa. Mimo występujących problemów widać, że sytuacja w małych szkołach, na wsiach jest lepsza. Bliżyn jest trudny
wychowawczo. Stąd władze gminy kładą duży nacisk na poszukiwanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów.
Tą alternatywą – mam nadzieję – będzie sport. W tym roku w Bliżynie
powstanie kompleks boisk „Orlik”. Są warunki ku temu, aby w 2010
roku taki sam powstał w Mroczkowie. W pozostałych szkołach będziemy się starać o pieniądze w Ministerstwie Sportu na budowę
boisk wielofunkcyjnych. W roku przyszłym budowę sali sportowej
w Bliżynie spróbujemy wprowadzić na listę wojewódzką i wówczas,
przy szacunkowym kosztorysie 2,7 mln złotych, byłaby szansa na pozyskanie 60% tej kwoty. Mimo zgłoszonych uwag mamy dobrych dyrektorów, dobre szkoły. Życzę Wam udanych wakacji.
Jacenty Kita
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Zmieni się centrum Bliżyna

Powstanie Izba Regionalna w Sorbinie

Gmina rozstrzygnęła przetarg zorganizowany w formie
trzech zleceń na projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn”, który realizowany będzie
w ramach programu „Odnowa wsi” współfinansowanym przez
Unię Europejską. – Konieczność rozpisania przetargu na trzy
odrębne części wynikła ze względu na różne projekty budowlane
przewidziane do realizacji – wyjaśnia Anna Miernik – kierownik referatu Strategicznego Rozwoju Gminy.

W I części zamówienie dotyczyło budowy parkingu na 30
miejsce postojowych i zjazdów na ul. Piaskowej w kierunku
szkoły na placu obok Urzędu Gminy. Wykonane zostanie także oświetlenie parkingu, przy ul. Kościuszki powstanie skwer
z ławeczkami i oczkiem wodnym. Stare ogrodzenie zostanie zdemontowane, a w jego miejsce, przy granicy z posesjami prywatnymi wybudowane zostanie nowe. Tą część prac wykona firma
„Freedom” ze Skarżyska Kościelnego za 472.170,06 zł.
Prace polegające na remoncie istniejącej wiaty przystankowej
przy ul. Kościuszki obejmuje II część przetargu. Wymieniona zostanie konstrukcja wiaty, położony nowy tynk, okładzina z piaskowca oraz pojawią się nowe ławki. Roboty te wykona „Makpol”
za Zagnańska za 15.631,20 zł.
I wreszcie trzeci etap obejmuje remont zjazdów i zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bliżynie. Powstaną nowe dojazdy, chodniki itp. Ta część pochłonie 176.043,68 zł, a ich wykonawcą będzie firma „Trans” ze
Skarżyska za 176.043,68 zł.

- Łącznie projekt kosztował będzie ponad 663.000 zł, z czego
zrefundowane zostanie nam ok. 444.000 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych. Prace mają zakończyć się do końca października, a
ich rozliczenie do końca listopada – zapewnia A. Miernik.
Jacenty Kita

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi „Nad Kuźniczką” otrzymało właśnie 20.000 złotych na realizację projektu pod nazwą „Ocalić od zapo-

mnienia – utworzenie Izby Regionalnej”. Izba zostanie zlokalizowana
w Szkole Podstawowej w Sorbinie.
To pieniądze z III edycji programu „Świętokrzyski Program
Odnowy Wsi”. Łącznie wartość projektu opiewa na 25.003,11 złotych,
przy czym brakujące 5.000 zł Towarzystwo musi pokryć we własnym
zakresie.
Uroczyste podpisanie umów miało miejsce w sali lustrzanej
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w dniu 4 czerwca br.
Uczestniczyli w tym wydarzeniu wójt Mariusz
Walachnia, skarbnik
Towarzystwa Agnieszka
Boczek oraz jego prezes
Henryk Żak, z którymi umowę na wspólną
realizację zadania podpisał marszałek Adam
Jarubas.
Na tegoroczną edycję programu wpłynęło aż 131 wniosków.
Zarząd Województwa na dofinansowanie dla 79 z nich przeznaczył
1,5 miliona złotych.
„Świętokrzyski Program Odnowy Wsi” realizowany jest po raz
trzeci w formie konkursu przedsięwzięć. Skierowany jest on do organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej, kulturowej,
rolniczej, rekreacyjnej, turystycznej czy sportowej, które posiadają
osobowość prawną oraz prowadzą działalność non profit. W programie mogą uczestniczyć stowarzyszenia z terenu województwa, działające w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Maksymalne dofinansowanie,
które mogą otrzymać
na zgłaszane przez
siebie projekty to 20
tysięcy złotych.
Jak co roku najbardziej aktywne były
Ochotnicze
Straże
Pożarne, które ubiegały się głównie o dotacje na modernizacje
strażnic i stworzenie
w nich świetlic wiejskich.
- Cieszę się, że co roku wpływa więcej wniosków. Ten program
to wsparcie najbardziej aktywnych społeczności i samorządów. Dzięki
tym pieniądzom powstają obiekty infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej – powiedział do zebranych A. Jarubas.
W dotychczasowych II edycjach wsparcie kwotą 4,5 mln złotych
uzyskały 234 projekty.
Jacenty Kita
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„Kolorowe Piosenki” w Bliżynie
Sala w bliżyńskiej remizie strażackiej w minionym miesiącu

gościła uczestników przesłuchań VI Wojewódzkiego Festiwalu
Wokalnego „Kolorowe Piosenki”.
Festiwal
„Kolorowe
Piosenki” ma na celu popularyzację polskiej piosenki rozrywkowej z okresu lat 50, 60 i 70tych. Impreza jest konkursem
przeznaczonym dla solistów
i zespołów wokalnych w trzech
kategoriach wiekowych: 10-12
lat, 13-15 lat, 16-19 lat.
Obecna edycja, do której
zgłosiło się ponad 60 uczestników, była już szóstą z kolei, ale
po raz pierwszy odbywającą się w Bliżynie.
Na wstępie uczestników, gości oraz jurorów powitali gospodarze festiwalu: Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia i dyrektor GOK Katarzyna Skarus.
W jury festiwalu zasiadły: Lora Szafran, Jolanta Bańbura
i Dominika Kasprzycka.
Występy konkursowe we wszystkich kategoriach wiekowych przypomniały słuchaczom stare przeboje
sprzed lat. Każdy wykonawca zaraz
po swoim występie otrzymywał dyplom pamiątkowy i pachnącą miodem, woskową świecę.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury wytypowało zwycięzców.
W kategorii 10 – 12 lat:
• I miejsce Klaudia Hendel (Dom Kultury „Zameczek” Kielce)
za piosenkę „Walc Embarras”,
• II miejsce Karolina Żołądek (Szkoła Podstawowa w
Morawicy) za piosenkę „Człowieczy los”,
• III miejsce Karolina Szeleś (Staszowski Ośrodek Kultury)
za piosenkę „Rudy rydz”,
• Wyróżnienie Katarzyna Rodak (Szkoła Podstawowa w
Mroczkowie) za piosenkę „Czas nas uczy pogody”.
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W kategorii 13 – 15 lat:
• I miejsce nie przyznano,
• dwa
II
miejsca ex aequo Izabela Majewska
(Klub
Osiedlowy
KAESEMEK
Końskie) za piosenkę
„Zakochani są wśród
nas” i Elwira Rejnowicz (Staszowski Ośrodek Kultury) za
piosenkę „Pamiętasz była jesień”,
• III miejsce Magdalena Chołuj (Szkoła Podstawowa
w Morawicy) za piosenkę „Tańczące Eurydyki”,
• Wyróżnienie Kalina de Roover (MDK Kielce) za piosenkę
„List do matki”.
W kategorii 16 – 19 lat:
• I miejsce Wioletta
Kaczmarczyk (MDK
Kielce) za piosenkę
„Nie wierz mi”,
• dwa II miejsca ex
aequo – Zespół
Wokalny
„Trio”
(Dom Kultury w
Małogoszczu)
za
piosenkę „Nie ma jak pompa” i Martyna Łuczyńska (Klub
Osiedlowy KAESEMEK Końskie) za piosenkę „Papierowe
ptaki”,
• III miejsce nie przyznano,
• Wyróżnienie Aleksandra Niewęgłowska (Klub Osiedlowy
KAESEMEK Końskie) za piosenkę „Jesienny pan”.
Organizowany po raz szósty festiwal „Kolorowe Piosenki”
ma na celu popularyzację polskiej piosenki rozrywkowej
z okresu lat 50, 60 i 70-tych.

Imprezę prowadziła Marzena Godlewska z bliżyńskiego GOK, za światło i dźwięk odpowiadał Sebastian Siudak.
Patronat nad konkursem objęła poseł Marzena Okła –
Drewnowicz.
Nagrody dla najlepszych ufundowali: poseł Marzena
Okła-Drewnowicz, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Wójt
Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia i Dyrektor GOK Katarzyna
Skarus.
(jaki)
zdjęcia: M. Bolechowski, www.skarzysko.org
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Sukces naszych solistów w Busku Zdroju
Nasi soliści Wacław Pejas
oraz Czesław Adamczyk odnieśli duży sukces podczas
tegorocznej, XXXIII edycji
Buskich Spotkań z Folklorem.
Pierwszy z nich zajął III miejsce w kategorii solistów śpiewaków, zaś drugi zwyciężył
w kategorii solistów instrumentalistów. W nagrodę uzyskał nominację do festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Nad Wisłą.

Finał
XXXIII
Buskich
Międzynarodowych
Spotkań
z
Folklorem odbył się w słoneczną
niedzielę 14 czerwca i zgromadził w
buskim parku zdrojowym tłumy widzów – buskowian i kuracjuszy. W
finale tym uczestniczył wójt Mariusz
Walachnia.
Grand Prix oraz nominację
do Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
przyznano kapeli „Działoszyczanie”
z Działoszyc zaś Nagrodę im. Haliny
Szelestowej dla najlepszego solisty
odebrała Marianna Śmiłowska z
Marzysza.

• 23 sierpień – Wakacyjny Turniej Plażowej Piłki
Siatkowej,
• 30 sierpień – Festyn „Pożegnanie wakacji” oraz II
Letni Piknik Szachowy w Bliżynie.
Biblioteka proponuje
W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00
dla wszystkich zainteresowanych konkursy, zabawy czytelnicze, quizy.
Podczas wakacji w każdy wtorek i czwartek o godz. 16.00
odbywać się będą treningi piłki nożnej.
Oferta wakacyjna jest współfinansowana w ramach
Programu Integracji Społecznej.
Informacje i zapisy w „Zameczku” - tel. 041/24-42-676.
Zapraszamy!!!

Kolejarze z Bliżyna z medalami

(jaki)

Lato z „Zameczkiem”
Gminny Ośrodek Kultury proponuje w okresie
wakacji:
Lipiec
• 01-08 lipca – Letnie Spotkania Plenerowe z GOK;
plener malarski dla młodzieży,
• 06-23 lipca – Wakacyjny Turniej Szóstek
Piłkarskich,
• 15 lipca – Wycieczka do „Krainy Wrażliwości” w
Kapkazach,
• 19 lipca – I Letni Piknik Szachowy w Ubyszowie,
• 21 lipca – Warsztaty fotograficzno – plastyczne
(prowadzi Wiesław Turno),
• 23 lipca – Wyjazd na basen do Czarnieckiej Góry,
• 29-31 lipca – Trzydniowy rajd rowerowy do
Chlewisk.
Sierpień
• 5 sierpień – Warsztaty garncarskie – plac przed
„Zameczkiem”,
• 12-14 sierpień – Rajd rowerowy do Chlewisk,
• 19 sierpień – Warsztaty fotograficzno – plastyczne
(prowadzi Wiesław Turno),

W dniach 29-31 maja w Międzyzdrojach odbyły się
Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkoatletyce.
W reprezentacji Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku
znaleźli się mieszkańcy naszej gminy w osobach: Klaudia
i Urszula Ślusarczyk oraz Sebastian i Sławomir
Młodawscy.
W klasyfikacji drużynowej Zakład zajął II miejsce,
zaś Klaudia zdobyła złoty medal w sztafecie 4x100m kobiet, srebrny w skoku w dal i brązowy w biegu na 100m.
Urszula z kolei zdobyła złoty medal w skoku w dal w kat.
ponad 40 lat i 4 miejsce w biegu na 400m. Sebastian zdobył srebrny medal w sztafecie 4x100m i 10 miejsce w biegu
na 100m. Sławomir zajął 10 miejsce w skoku w dal w kat.
41-50 lat będąc jednocześnie kierownikiem i opiekunem
reprezentacji Zakładu.
Urszula Ślusarczyk i Sławomir Młodawski pracują na
stanowiskach dyżurnych ruchu stacji kolejowych.
Sławomir Młodawski

GOK – Biblioteka w Bliżynie
zaprasza we wtorki i czwartki o godz. 10.00 na zajęcia pod
hasłem „Ekobiblioteka, czyli zielony pomysł na wakacje”:
- „Święto z ptakami” – konkurs rysunkowy,
- „Ptaki w mitach i legendach” – głośne czytanie i ilustrowanie,
- „Ptaki bohaterami książkowymi” – konkurs literacki,
- „Bogactwo naszej natury” – warsztaty plastyczne,
- „Kwiaty pachnące, ptaki śpiewające, drzewa szumiące” –
konkurs plastyczny,
- Głośne czytanie wierszy o zwierzętach L.J. Kerna,
J. Brzechwy oraz konkurs plastyczny pt. „Moje ulubione bajkowe zwierzęta”,
- „Portret ulubionego misia” – dekorowanie biblioteki wykonanymi pracami plastycznymi,
- „Letnie motyle” – zabawa z plasteliną,
- „Warsztaty letniej biżuterii” – (prosimy o przyniesienie własnych materiałów),
- „Wesołe słoneczko” – wykonanie ilustracji z kolorowego papieru.
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Za tych, co pracują dla dobra wspólnego. Ta Msza św. jest
wyrazem troski władz gminy o to, aby nasza wspólnota się
rozwijała.

Inauguracja 600-lecia
21 czerwca 1410
roku król Władysław
Jagiełło dotarł do
Bliżyna, kierując się
ku przeprawie na
Wiśle i dalej ku polom
Grunwaldu, gdzie 15
lipca tegoż roku rozgromił potęgę Zakonu
Krzyżackiego.
To właśnie z osobą
tego króla związane
są początki Bliżyna.
W wigilię 599-lecia tych wydarzeń
w gminie rozpoczęte
zostały uroczystości
związane z godnym
uczczeniem 600-lecia tych wydarzeń, co
świętować będziemy
w czerwcu przyszłego
roku.

W homilii zaś ks. proboszcz apelował o to, aby ten czas
nie ograniczył się do aspektów historycznych, ale abyśmy
uczynili wszystko, aby był to czas przemian, uwolnienia
się od słabości i grzechów.

Na początek ks. proboszcz Stanisław Wlazło w kościółku Św. Zofii odprawił Mszę św. Zwracając się do
wiernych stwierdził: - Stojąc u progu Jubileuszu módlmy
się za pomyślność gminy i jej mieszkańców, za tych co się
trudzą w Urzędzie Gminy, szkołach, ośrodku zdrowia…
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Po Mszy św. w „Zameczku” otwarta została wystawa
fotograficzna „W starym Bliżynie”. Otwierając wystawę
wójt Mariusz Walachnia powiedział: - Dzisiejszy dzień to
wstęp do obchodów jubileuszowych. Chcemy się godnie
do tej rocznicy przygotować.
Na wystawie obejrzeć można było szereg starych zdjęć
związanych z przeszłością Bliżyna i okolic. – Prezentowane
fotografie w większości zebrane zostały przez byłego szefa
GOK-u Adama Młodawskiego – mówi Katarzyna Skarus,
dyrektor ośrodka, apelując jednocześnie do mieszkańców
o to, aby jeżeli mają jakieś stare zdjęcia, dokumenty udostępnili je pracownikom GOK-u celem zarchiwizowania.
Podczas spotkania prezentowano także prace, które wpłynęły na konkurs logo 600-lecia obchodów. Nie
dotarła z Torunia zwyciężczyni konkursu, ale wójt
M. Walachnia dla naszych mieszkańców, uczestników
konkursu: Andrzeja Adamczyka i Wojciecha Lisowskiego
wręczył upominki.
Po obejrzeniu wystawy odbyła się projekcja filmu
„Krzyżacy”.
Jacenty Kita
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Rozmai tości

List do redakcji
Mieszkańcy Bugaja w Gminie Bliżyn po wielu latach cierpliwego
oczekiwania doczekają się budowy chodnika dla pieszych.
Miejscowość Bugaj położona jest przy bardzo ruchliwej drodze krajowej Nr 42, której właścicielem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Kielcach. Gmina Bliżyn, wykonała projekt budowlany chodnika w 2006r., projektując go do wąwozu mostu przepustu drogowego.
Takie rozwiązanie, przy dużym natężeniu ruchu pojazdów, nie jest
zgodne z przepisami ruchu drogowego. Spowodowało pilną konieczność
wykonania następnego projektu przedłużenia mostu drogowego tak,
aby piesi mogli korzystać całkowicie z chodnika. Ten projekt wykonała
GDDKiA w Kielcach. Budowa chodnika nastąpi jednocześnie z remontem drogi Nr 42 od strony Skarżyska- Kamiennej, który ma się rozpocząć
w miesiącu czerwcu. Przewidywany termin zakończenia to 30 wrzesień
2009r.
Informację otrzymałam w GDDKiA w Kielcach. Nagrodą dla mieszkańców, będzie dalsza pomoc pana Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy.
W imieniu mieszkańców i własnym Radna
Aleksandra Milanowska

Nowe biuro poselskie w Skarżysku
Kolejne biuro poselskie,
tym razem posłów Polskiego
Stronnictwa
Ludowego
Andrzeja Pałysa i Mirosława
Pawlaka, otwarte zostało
w Skarżysku Kamiennej. Stało
się to na początku czerwca br.
Poświęcenia lokalu dokonał ks. Marian Mężyk. Po
krótkich wystąpieniach parlamentarzystów wręczono legitymacje dla nowych członków. Nie zabrakło też tradycyjnej lampki
szampana.
Jak zapowiadają obaj
parlamentarzyści biuro ma
ułatwić im kontakty nie tylko z samorządowcami, ale
przede wszystkim z mieszkańcami powiatu.
W uroczystym otwarciu biura uczestniczyli wójt Mariusz Walachnia,
przewodnicząca rady gminy Anna Leżańska i wiceprzewodniczący rady

Jerzy Rams. Biuro mieści się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej
w Skarżysku przy ul. Tysiąclecia 10.
Jacenty Kita

Uroczystości na Brzasku
Z udziałem m.in. władz samorządowych Bliżyna w dniu 28 czerwca br. w lesie na Brzasku odbyła się podniosła uroczystość w 69 rocznicę
dokonania mordu przez okupanta niemieckiego na 760 obywatelach polskich w ramach akcji AB.
Rozpoczęły je wprowadzenie pocztów sztandarowych i wysłuchanie
Hymnu państwowego, a następnie Mszą Świętą koncelebrowaną przez

ks. Tadeusza Skrzypczaka proboszcza parafii Św. Józefa w Skarżysku i ks.
kanonika Szymona Pikusa. Homilię
wygłosił wikary bliżyńskiej parafii ks.
Witold Gawlik.
Obecni byli na nich parlamentarzyści, władze samorządowe powiatu i
sąsiednich gmin, kombatanci, członkowie rodzin pomordowanych, młodzież
szkolna, liczne poczty sztandarowe.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili: starosta powiatu Jerzy
Żmijewski i przedstawiciel IPN dr Tomasz Domański.
Dr Domański polecał jednocześnie wystawę „Akcja AB na
Kielecczyźnie” i zachęcał do jej odwiedzenia. Wystawa czynna jest jeszcze do 7 lipca w Miejskim Centrum
Kultury w Skarżysku, następnie zostanie przeniesiona do Muzeum im.
Orła Białego, gdzie będzie dostępna
do połowy sierpnia br.
Po przemówieniach nastąpiły niezapomniane chwile dla 7 kombatantów, którzy za zasługi dla niepodległości udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi.
W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczenia wręczył
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Przemysław Gosiewski.
Uroczystość na Brzasku zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem na mogile przez liczne delegacje kombatantów, partii i organizacji politycznych, przedstawicieli instytucji rządowych oraz instytucji
samorządowych, młodzież, harcerzy i osoby indywidualne.
W imieniu władz samorządowych naszej gminy złożyli je: radna
Halina Fidor wiceprzewodniczący rady Jerzy Rams i wójt gminy Mariusz
Walachnia.
(jaki)

„Przedsiębiorcza Wieś Świętokrzyska”
Bezpłatne szkolenia
Szanowni Państwo!
Mając na względzie niski poziom wykorzystania funduszy dla
przedsiębiorstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
zbyt małą wiedzę w tym zakresie wśród mieszkańców województwa,
Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej rozpoczęło realizację
projektu pod nazwą: „Przedsiębiorcza Wieś Świętokrzyska” – Dotacje
na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – bezpłatne spotkania
informacyjne.
Celem projektu jest propagowanie idei przedsiębiorczości poprzez
organizowanie bezpłatnych spotkań i konsultacji na temat możliwości
pozyskania funduszy europejskich na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich.
W związku z ogłoszeniem przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków dla działania „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” oraz planowanym rozpoczęciem
drugiego naboru wniosków do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” serdecznie zapraszamy na:

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB CHCĄCYCH
ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENACH
WIEJSKICH
w dniu 14.07.2009 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bliżynie.
Spotkanie będą prowadzili doświadczeni konsultanci RCIE w
Kiecach – doradcy w zakresie funduszy europejskich.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt pod nr. telefonu 041/34300-28 wew. 29, e-mail: rcie@rcier.kielce.pl
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Dzień dzieck a

Bawiono się zdrowo
Mimo przelotnych opadów deszczu w parku rozrywki obok
„Zameczku” na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka
tłumnie zjawili się mieszkańcy naszej gminy, a przede wszystkim najmłodsi. Atrakcji dla nich organizatorzy przygotowali,
co niemiara.

Hasło imprezy brzmiało: „Bawimy się zdrowo: ekologicznie,
artystycznie i sportowo”.
Na początek wszyscy zebrali się na placu przy remizie OSP.
Stąd barwny korowód wyruszył na plac przed „Zameczkiem”.
Tutaj pałeczkę przejęły już panie prowadzące imprezę:
Katarzyna Skarus oraz Marzanna Godlewska. Trzeba przyznać, iż czyniło to zawodowo, z humorem, sprawnie i ze swadą.
Na początek zapoznały obecnych z czekającymi atrakcjami
tego dnia. Ogłoszone zostały również liczne konkursy z nagrodami, które miały zostać rozstrzygnięte podczas festynu (np.
Ekolud, plastyczny, ekologiczny).

Potem na scenie prezentowali się soliści z GOK
w Gowarczowie, a także nasze grupy teatralne ze szkół podstawowych w Bliżynie, Odrowążku, Mroczkowie i Sorbinie.
Następnie kilkakrotnie popis dali artyści z Cyrku „Bravo”.
W przerwach prezentowały się zespoły z grup działających przy
naszym ośrodku kultury.
Odczytane zostały również wyniki i wręczono nagrody dla
uczestników konkursów ekologicznych poprzedzających referendum śmieciowe. Najpiękniejsze listy okolicznościowe o tematyce ekologicznej do rodziców napisali Anita Banaś z SP w
Bliżynie oraz Hubert Zygmunt z SP w Sorbinie.
Nagrody w konkursach ekologicznych wręczali: wójt

Mariusz Walachnia, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy
Rams oraz zajmująca się ochroną środowiska w Urzędzie
Gminy Agnieszka Stachoń.
Po godzinie 17.00 scena została opanowana przez grupę
artystyczną z Lublina, która przedstawiła program „Kolorowy
świat dzieci”.
Pokaz fajerwerków zakończył niedzielną imprezę.
A towarzyszyły jej dodatkowe atrakcje: darmowy park rozrywki ze zjeżdżalniami i skoczniami, również darmowe malowanie włosów i twarzy, liczne konkursy z nagrodami, a których
przegranych nie było, pokazy ratownictwa medycznego i akcja
gaszenia pożaru przez strażaków, którymi sprawnie dowodził
wiceprezes OSP w Bliżynie Zbigniew Jedliński.
Organizatorami festynu byli: GOK „Zameczek”, Urząd
Gminy przy współudziale Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie.
Festyn był współorganizowany w ramach Programu
Integracji Społecznej oraz ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jacenty Kita

Ekologiczne konkursy
Choć do pełni szczęścia zabrakło 68 głosów i referendum
dotyczące gospodarki odpadami w gminie okazało się nieskuteczne, sądzę, że na skutek licznych działań proekologicznych
podjętych w ostatnich tygodniach świadomość ekologiczna,
przede wszystkich wśród młodzieży i dzieci, znacznie wzrosła.
Stało się tak m.in. za sprawą licznych konkursów o tej tematyce
zorganizowanych wspólnie przez Urząd Gminy i szkoły.
List do rodziców
Pierwszy z konkursów odbył się pod hasłem: „List do rodziców. Dlaczego powinniśmy być „za” w referendum dotyczącym
opłat za wywóz śmieci?”.
Prace oceniało jury w składzie: Mariusz Walachnia, Anna
Miernik i Agnieszka Stachoń. W grupie klas I-III najwyższą
ilość punktów uzyskały klasa IIIa ze Szkoły Podstawowej w
Bliżynie i klasa III z SP w Mroczkowie. W nagrodę uczniowie
wyjechali na projekcję filmu do „Kinopleksu”.
Klasy starsze IV-VI oceniane były indywidualnie. W tym
przypadku w poszczególnych szkołach najlepsi byli: SP Bliżyn
– Angelika Durska, Karol Januchta, Paulina Żak, Marta
Ucińska; SP Mroczków – Marta Pakos, Kacper Jańczyk, Aneta
Kabała, Mariusz Adamczyk; SP Odrowążek – Damian Nowek,
Paweł Kwapisz, Martyna Kołodziej, Karina Lisowska; SP
Sorbin – Ewa Wudarczyk, Bartosz Łukomski, Łukasz Fidor,
Patryk Zygmunt. W nagrodę uczniowie otrzymali pamięć
przenośną. Poza tym za treść listów komisja wyróżniła Anitę
Banaś z SP w Bliżynie i Huberta Zygmunta z SP w Sorbinie.
Dlaczego „za”? w gimnazjum
Wśród gimnazjalistów w konkursie pod tym samym hasłem najlepsi okazali się: Aleksandra Żak, Filip Gula, Ewelina
Luboch i Kinga Dąbrowa. Uczniowie ci otrzymali albumy
„Świętokrzyskie miejsca mocy”.
Ich pracę oceniała komisja, w skład której weszli
M. Walachnia, Iwona Solarz i A. Stachoń.
dok na str. 13
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O g łoszenia- Ko nkur sy
„Nie płacę za wywóz śmieci, bo…”
Powyższe hasło towarzyszyło kolejnemu z konkursów. W
tym przypadku jury, które tworzyli: M. Walachnia, A. Stachoń
i Jerzy Rams, nagrody w postaci wyjazdu do Kinopleksu przyznawało grupowo dla poszczególnych klas. W Mroczkowie wygrała klasa VI, w Sorbinie klasa II, w Bliżynie – klasa IIIb, zaś
w Odrowązku klasa II.
Choć referendum nie było skuteczne, sądzić można, że przeprowadzone działania zaowocują w przyszłości.
Jacenty Kita

U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) i będą wykorzystane wyłącznie do
celów niniejszego projektu.
Wszystkie dodatkowe informacje na temat dotacji do kolektorów słonecznych zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Gminy po przeprowadzeniu weryfikacji ankiet.
Realizacja projektu zależy od pozyskania dofinansowania
ze środków krajowych i zagranicznych.
Wójt Gminy
(-) Mariusz Walachnia

Strażacki konkurs

OGŁOSZENIE

W naszej gminie przeprowadzono gminny konkurs w ramach ogólnopolskiego programu „Klęska – powódź – czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Uczestniczyło w nim 24
uczniów z 3 szkół podstawowych oraz 5 z Gimnazjum. – Jako
jedyna do konkursu nie zgłosiła się szkoła w Sorbinie – mówi
Halina Boczek, zajmująca się sprawami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy.
Prace konkursowe oceniało jury, w skład którego weszli:
Barbara Stachera – sekretarz gminy i zarazem przewodnicząca
komisji, Iwona Solarz, Urszula Jędrzejczyk, Zdzisław Kuźdub
oraz Iwona Domagała.
Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsca zajęli: Aleksandra
Żak, Emilian Żak, Justyna Tarasińska i Katarzyna Galant.
Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd
Gminy.
(jaki)

Dotacje do kolektorów słonecznych
Informacja o projekcie
Gmina Bliżyn zamierza przystąpić do Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Cel 2 – „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii
odnawialnej”, którego celem jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami UE.
Projekt będzie zgłoszony do dofinansowania w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz krajowych funduszy wspierających działanie, wraz z innymi gminami zainteresowanymi w charakterze partnera tego programu.
Liderem programu jest Gmina Skarżysko – Kamienna.
W celu oszacowania ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu na stronie Urzędu Gminy www.ugblizyn.
bip.doc.pl w zakładce – ochrona środowiska zamieszczono ankietę wraz z pismem informacyjnym
Ankietę można również pobrać w Urzędzie Gminy
w Bliżynie – pok. nr 10.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie jej w Urzędzie Gminy w Bliżynie
do dnia 10 lipca 2009 roku. Przystąpienie do projektu jest całkowicie dobrowolne.
Wszystkie uzyskane dane z ankiet są chronione ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.

Wójta Gminy Bliżyn

o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz.717, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze
gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszego planu, w dniach od 15 lipca 2009 r.
do 5 sierpnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie,
28-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, pokój 9, w godzinach od
800 do 1400.
Obszar objęty zmianą planu znajduje się w centralnej
części sołectwa Bliżyn.
Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść
uwagi. Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i
ust. 3 powyższej ustawy, należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Bliżyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20 sierpnia 2009 r.
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany
planu, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2009 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie o godzinie 1000.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o
projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn, o
prognozie oddziaływania na środowisko do niniejszego
planu i o ekofizjografii do zmiany planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego
dok na str. 14
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rozmai tości
wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy
– należy wnosić do Wójta Gminy Bliżyn, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2009 r.
Uwagi i wnioski do ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: ugblizyn@
wp.pl
Wójt Gminy Bliżyn

czas turnieju na sołtysa roku został wyróżniony. – Wszyscy
obecni na turnieju sołtysi startowali w zmaganiach. Nasz
przedstawiciel otrzymał nagrodę wręczono przez marszałka województwa Adama Jarubasa. Była to bardzo ciekawy i fajna impreza – mówi przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska. Ona też w imieniu wójta gminy Mariusza
Walachni wręczyła nagrodę dla Z. Krzepkowskiego.
Ale turniej, to nie tylko zmagania i konkursy.
Pierwszego dnia, 27 czerwca w sobotę rozpoczęły się
najważniejsze dla sołtysów obrady, czyli zjazd sołtysów w
Wąchocku. Przybyli z najodleglejszych zakątków Polski

Uroczystości „Złotych Godów”
Prosimy wszystkie osoby, które w 2008 roku i I półroczu 2009 roku obchodziły pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Bliżynie,
ul. Kościuszki 798a, tel. 041/25-41-104, 25-41-172.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2009 roku.
Kto może załatwić sprawę?
Pary małżeńskie obchodzące pięćdziesięciolecie pożycia
małżeńskiego, na stałe zameldowane w gminie.
Wymagane dokumenty
W celu sporządzenia wniosku o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” konieczne są następujące dokumenty:
- dowód osobisty męża i żony (do wglądu),
- akt małżeństwa, jeżeli związek został zawarty poza gminą,
- zgłoszenie jubileuszu nie musi być dokonane osobiście przez
Jubilatów; zgłoszenia mogą dokonać członkowie rodziny,
sąsiedzi.

XV Krajowy Zjazd Sołtysów
Z udziałem ośmiu przedstawicieli naszej gminy w dniach
27-28 czerwca br. w Wąchocku odbył się XV Zjazd Sołtysów
Województwa Świętokrzyskiego oraz XII Krajowy Turniej
Sołtysów „Sołtys-Wąchock ‘2009”. Miło nam poinformować Czytelników, iż Zygmunt Krzepkowski z Nowek pod-

14 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

- z Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego, z Mazowsza i
Lubelszczyzny a najliczniej ze Świętokrzyskiego. Razem ponad 300 sołtysek i sołtysów zasiadło w sali widowiskowej
MGOK w Wąchocku. Tak liczną grupę przedstawicieli samorządu zaszczycili swoją obecnością władze Województwa
Świętokrzyskiego z marszałkiem Adamem Jarubasem i wojewodą świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Koruba,
parlamentarzyści senator Ireneusz Niewiarowski, posłowie
Przemysław Gosiewski, Krzysztof Lipiec, Maria Zuba,
Andrzej Pałys. Przybyłych gości powitali przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku - Sebastian Staniszewski
i Feliks Januchta- prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi
Kielecki
Uroczysta ceremonia to wręczenie statuetek pomnika sołtysa, które otrzymali za długoletnią pracę na rzecz
stowarzyszenia Elżbieta Kania, Małgorzata Kozubek i
Kazimierz Łebek. Statuetki przekazał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Szczególne wyróżnienie otrzymał prezes Feliks Januchta
od przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy za promowanie bezpieczeństwa pracy.
Z naszej gminy w turnieju uczestniczyli: Jolanta Sieczka,
Jolanta Gębska, Helena Morawska, Krystyna Adamczyk,
Urszula Kozłowska, Czesław Szmalec, Stanisław Bernatek
oraz wspomniany Zygmunt Krzepkowski.
(jaki)
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Kapela „Bliżej Serca” wśród scyzoryków
‘2009
Duży sukces odniosła bliżyńska kapela „Bliżej Serca”,
która zwyciężyła w kategorii wykonawcy muzyki ludowej podczas Świętokrzyskiej
Ligi Przebojów pod hasłem
„Scyzorykomania ‘2009”. Tym
samym zdobyli Świętokrzyską
Nagrodę Muzyczną w swej kategorii.
Podczas koncertu finałowego i podsumowania konkursu były łzy
wzruszenia, były okrzyki zaskoczenia, a przede wszystkim było dużo
niespodzianek. Podczas finału rozdano 33 statuetki, które trafiły do
najlepszych.
To już druga edycja tego plebiscytu. Z tej okazji do Kielc na finałowy koncert plebiscytu, który trwał miesiąc, zjechali wszyscy jego
laureaci z całego regionu świętokrzyskiego.
Koncert przebiegł bardzo uroczyście. Krzysztof
KASA
Kasowski i Elżbieta Dziewięcka, dziennikarka Telewizji Kielce
świetnie odnaleźli się w rolach prowadzących. Wręczenia nagród
przeplatane były występami różnych zespołów. Na scenie zobaczyliśmy zespół: Allison, nagrodzony w kategorii debiut, grupę Sparks,
która otrzymała statuetkę w dwóch kategoriach: płyta i przebój, a
także zespół Ambulans i Edytę Strzycką, którzy triumfowali w kategorii wykonawców muzyki pop. Co ciekawe, występy zespołów
zaplanowane były na długo przed zakończeniem plebiscytu i podliczeniem głosów.
Jak napisał w portalu internetowym dziennik „Echo Dnia” jednym z najciekawszych „klejnotów” tradycyjnego folkloru jest nasza
Kapela „Bliżej Serca”.
Muzycy założonej w 1991 roku kapeli od wielu lat z powodzeniem
prezentują muzykę ludową na licznych przeglądach i konkursach
m.in. na Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem. Od
początku ton poczynaniom siedmioosobowej kapeli nadają Adam
Młodawski i Jacek Miernik. Kapela „Bliżej serca” na stałe wpisała się
w krajobraz ziemi skarżyskiej jako propagator ludowego humoru.
(jaki)

opieką Fundacji „Ja Wisła” był niezapomnianym przeżyciem.
Gościł nas antropolog Jakub Bułat właściciel księgarnio - kawiarni Tarabuk. Na wystawie są prezentowane tkaniny ludowe, czyli
chodniki robione na krosnach, ale prezentowane tak, by pozbawić

je pierwotnej użytecznej funkcji. Ludowe szmaciaki z gminy Bliżyn
dowodzą wrażliwości artystycznej ich twórczyń. Druga część wystawy to układy kolorowych pasków malowane przez tkaczki i ich
wnuczki olejnymi farbami na płótnie. Żaden z pasków nie jest przypadkowy. Ani ten utkany ze szmacianych skrawków, ani malowany. W chodnikach jest zawarty pewien kod, w którym mieszczą się
uczucia, myśli wplecione w układy kolorowych pasków.

Nasze tkactwo na podbój stolicy
Stowarzyszenie „RDEST” w ramach Programu Integracji
Społecznej PPWOW integrowało mieszkańców gminy Bliżyn, konty-

nuując projekt „Świętokrzyska Stolica Chodnika”. W dniu 15 czerwca
wielopokoleniowa grupa wyjechała na jednodniową wycieczkę do
Warszawy. Dwugodzinny rejs po Wiśle na drewnianej krypie pod

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Odrowążku ponownie zagrały na dzwonkach ludowe utwory, m.in. „Da moja Łysico”
i „Prząśniczki”. Dzwonki polifoniczne układem blaszek przypominają paski w chodnikach. Następnym razem może na krosnach
utkamy jakąś melodię?
Podczas wernisażu można było porozmawiać z autorkami prac.
Na otwarciu wystawy między innymi obecni byli przedstawiciele „Szkoły Liderów” z Warszawy oraz Marzena Jeżewska - Boczek
i wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia.
Wystawa prezentowana była do tej pory w Galerii „Na
Piętrze” Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, remizie w
Nowym Odrowążku, Galerii „W Kurniku” w Gospodarstwie
Agroturystycznym Zagroda Królów i „Domku Tkaczki” w Bliżynie.
Z Warszawy wystawa pojedzie na Zlot Liderów Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności do ośrodka „Emaus”
k/Białobrzegów Radomskich.
Prace na wystawę powstały w ramach Programu „Seniorzy w
Akcji” ze środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” i Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Ula Jędrzejczyk
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