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Szlachetna Paczka trafiła do najbardziej
potrzebujących

zapraszamy na koncert świąteczny i aukcję,
podsumowanie projektu w Sorbinie,
seniorzy też się doskonale bawią,
dawne zwyczaje na lekcji,
w Zameczku.

Do 20. rodzin
z naszej gminy ze
Szlachetną
Paczką
dotarło 11 wolontariuszy dzięki wielkiemu sercu darczyńców.
Sztab zlokalizowany
był w remizie OSP
w Mroczkowie.
Czytaj na str. 4

Sylwester 2013/2014
Wójt, Rada Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zapraszają na
POWITANIE NOWEGO 2014 ROKU
POD GWIAZDAMI.
Rozpoczynamy 31 grudnia 2013 roku
o godz. 22.30 – kończymy 1 stycznia 2014
roku o godz. 2.00.
Zabawę uświetnią: zespół muzyczny
Som Gorsi, pokaz sztucznych ogni (z hukiem fajerwerków i szampanem powitamy
Nowy Rok).
Zapraszamy na plac przed Zameczkiem!

Szanowni mieszkańcy Gminy Bliżyn
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy
życzenia spokoju, zdrowia i ciepła rodzinnego. Dla nas wszystkich
jest to szczególny czas, czas radości, odpoczynku i przebywania
w gronie najbliższych. W spokoju, oderwani od pracy zawodowej,
snujemy plany na rok następny.
Ż yczymy, aby w nadchodzącym 2014 roku spełniły się Wasze marzenia, abyście podejmowali mądre decyzje i byli
zadowoleni z osiągniętych rezultatów.

Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna wspólnie z Parafią pw. św. Ludwika w Bliżynie oraz Zespołem Szkół im. gen. Stanisława Maczka
w Bliżynie byli organizatorami arcyciekawej wieczernicy zatytułowanej
Wspomnienia sercem pisane. Nasze
pielgrzymowanie
na Ukrainę 1-6.
VII.2013.
Czytaj na str. 2-3

Oni nas promują

fot. Dawid Łukasik

Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams

„Wspomnienia sercem pisane…”

Gmina Bliżyn wyrasta na prawdziwe zagłębie eksportowe w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego czy też niektórych sfer rolnictwa. W konkursach Echa Dnia sukces w tym roku odnieśli Gabriela i Krzysztof Królowie oraz zespół Sorbin.
Czytaj na str. 5
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„Wspomnienia sercem pisane…”

Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna wspólnie z Parafią pw. św. Ludwika w Bliżynie oraz Zespołem Szkół im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie byli organizatorami arcyciekawej wieczornicy zatytułowanej Wspomnienia sercem pisane. Nasze pielgrzymowanie na
Ukrainę 1-6.VII.2013.
Wyjątkowy był już sam początek spotkania w dniu 7 grudnia.
Zgasło światło, na stołach płonęły nastrojowe świece, w tle stonowana, wyjątkowo dopasowana do prezentowanych treści muzyka.
Hol na górnym piętrze szkoły wypełniła niemal setka uczestników
wieczernicy. Ich wszystkich powitał prezes Towarzystwa Józef Nowak. Poza mieszkańcami Bliżyna oraz członkami Towarzystwa, na
spotkanie przybyli wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady
gminy Jerzy Rams wraz z liczną grupą radnych, ks. Tadeusz Mazur
– główny wraz z ks. Rafałem Grocholą z Radomia oraz Krystyną Skowron - inicjator wyjazdu. –To właśnie pani Krystyna, nasza
honorowa prezes, na posiedzeniu zarządu zaprezentowała zdjęcia
i swe wrażenia z pobytu. Doszedłem do
wniosku, że warto tą
wiedzę upublicznić
i pokazać zdjęcia z takich miejsc, jak Lwów,
Żółkiew,
Zbaraż,
Chocim, Kamieniec
Podolski – mówi dyrektor Józef Nowak,
który rozpoczynając
spotkanie uzupełnił: -Są dziś tutaj wszystkie pokolenia. Ważne, że
jest młodzież, gdyż ona będzie tę tradycję kontynuować. Wybór daty
też nie był przypadkowy. 70. lat temu w Teheranie alianci walczący

z hitlerowskimi Niemcami zadecydowali o powojennych losach Polski, a tym samym i Kresów Wschodnich. Warto o polskości pamiętać
i ją kultywować. Musimy pamiętać o tych barykadach polskości.
Józef Nowak dodał, że dziś Polakom potrzeba dużych doznań
patriotycznych i przytoczył wypowiedź jednego z 20. uczestników
pielgrzymki Zbigniewa Figiela: -Dopiero podczas tej pielgrzymki
wyrobił się mój pogląd na patriotyzm.
Na początek dyrektor Nowak przedstawił rys historyczny terenów określanych dziś mianem Kresów począwszy od czasów Mieszka I, aż po współczesność.
Zaśpiewaniem piosenki Płonie ognisko oraz recytacją fragmentu
Pana Tadeusza rozpoczął się montaż słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież gimnazjalną pod kierunkiem Anny Podolskiej. Przez niemal godzinę w programie przewijały się wątki historyczne, literackie, powiązane związki polsko – litewsko – ukraińskie.

Poznaliśmy najwybitniejsze postacie polskiej polityki, literatury i nauki związane z Kresami Wschodnimi.
Młodzież szkolna wystąpiła w następującym składzie: Ula Krzemińska, Paulina Pietrzyk, Ola Jakubowska, Michalina Okła, Michał Włodarczyk, Karolina Jędrzejczyk, Ola Podolska, Ewelina
Ciura, Sandra Mościńska, Weronika Bednarz, Julia Ołub i Daria
Ołub oraz Kacper Filipiak odpowiedzialny za prezentacje multimedialne. Oprawę plastyczną wykonała Dorota Lisowska a muzyczną
zapewnił Łukasz Pietrzyk.
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Po występie młodzieży od słynnej przedwojennej piosenki Tylko
we Lwowie rozpoczął się występ kapeli Świętokrzyskie Scyzoryki. Warto przypomnieć choć jedną zwrotkę tej popularnej piosenki biesiadnej:
Niech inni se jadą gdzie mogą, gdzie chcą
do Wiednia, Paryża, Londynu
A ja się ze Lwowa nie ruszę za próg
ta mamciu ta skarz mnie Bóg
Bo gdzie jeszcze ludziom
Tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie śpiewem cię tulą
l budzą ze snu?
Tylko we Lwowie!
Kapela zagrała w składzie:
Adam Młodawski, Leszek
Steć, Ryszard Kucewicz i Mariusz Dołowy.
Ostatnim elementem wieczernicy był pokaz zdjęć i prezentacja
multimedialna, dzięki której zebrani mogli się przenieść w miejsca

związane z naszą przeszłością na Ukrainie. Pokaz był poprzedzony zagajeniem Krystyny Skowron, a urozmaicony wierszami i piosenkami
tematycznie związanymi z oglądanymi miejscami. Dniestr, Dumka,
Hej Sokoły, Rota, Orlątko i inne utwory rozbrzmiewały tego popołudnia w murach szkoły.
Na zakończenie spotkania głos zabrał wiceprezes Towarzystwa
Tadeusz Łyjak, który w ciepłych słowach podziękował ks. Tadeuszowi, dyrektorowi Józefowi Nowakowi oraz tym wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej głęboko
patriotycznej uroczystości.
Wieczernicy towarzyszyła okolicznościowa wystawa tematyczna
zatytułowana Pamięć o tym miejscu, w mym sercu ciągle płynie… przygotowana przez Wandę Rokitę i Ewę Rams.
Dodajmy przy okazji, że patron szkoły, w której odbyło się spotkanie – gen. Stanisław Maczek, urodził się w miejscowości Szczerzec
pod Lwowem. Rodzina męża Anny Podolskiej pochodzi z… Podola!
Dziś (według spisu powszechnego z 2001 roku) na Ukrainie mieszka
147,9 tys. Polaków.
Jacenty Kita
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„Szlachetne paczki” trafiły do potrzebujących
Wielki finał Szlachetnej Paczki odbył się w weekend 7-8 grudnia.
W bazie znalazło się 20 najbardziej potrzebujących rodzin z całej gminy Bliżyn, które odwiedziło 11 Wolontariuszy.

Znaleźli oni czas, by pomagać i ogromną chęć działania, z wieloma pomysłami i wspaniałymi sercami. Do tego grona należą: Marzena Bartosik, Paweł Bernatek, Magda Włodarczyk, Gosia Łoboda,
Patrycja Ołownia, Kinga Nowak, Daniela Domagała, Monika Kozieł, Kasia Lisowska, Renata Ślęzak-Kałuża, Marta Kij.
Wolontariusze
z gminy Bliżyn już
po raz trzeci włączyli
się w akcję Szlachetna Paczka. Ich pomoc skierowana była
szczególnie do rodzin
wielodzietnych,
niepełnych, z chorymi lub
niepełnosprawnymi
członkami
rodziny,
osób starszych i samotnych, rodzin, których
dotknęło nieszczęście
oraz takich, których bieda jest niezawiniona. Każda rodzina, która została włączona do projektu, została wybrana przez Darczyńcę.
Rodziny, do których trafiły przygotowane paczki nie prosiły o ekstrawaganckie prezenty. Potrzebowały zwłaszcza żywności, odzieży
dla dzieci, zimowych butów i ciepłych kołder. Radość tych wszystkich
rodzin jest nie do ocenienia. Trzymiesięczna praca Wolontariuszy
zwróciła się w ciągu kilku minut. Wzruszały reakcje dzieci, które wcale nie cieszą się najbardziej z zabawek,
ale z nowych kurtek, kisielu i cukru,
którym będą mogły
posłodzić
herbatę, a nawet z kolorowych gąbek do
zmywania naczyń.
W tym miejscu
Wolontariusze chcieliby bardzo podziękować
Radnym
Gminy
Bliżyn, wraz z któ-
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rymi udało im się przygotować paczki dla jednej z potrzebujących
rodzin. Składają również
podziękowania Janowi
Sztabowi, Prezesowi OSP
w Mroczkowie, który
udostępnił im salę w Straży Pożarnej w Mroczkowie, gdzie mogli stworzyć
Magazyn i cieszyć się na
widok odwiedzających
ich tam Darczyńców.
Wielką atrakcją w tym
roku było rozwożenie paczek dla rodzin wozem strażackim, za co również chcą podziękować
OSP Mroczków, ale nie
zapominają także o Zbigniewie Kotwicy, który
również ze szlachetnym
sercem pomógł im je
rozwozić oraz sołtysom
Mroczkowa – Leszkowi
Adamczykowi i Górek
– Adamowi Misiowcowi.
Ostanie dni były
pełne niezapomnianych
emocji i euforii dla rodzin,
Wolontariuszy
i Darczyńców. Akcja
w gminie Bliżyn przebiegła pomyślnie i zakończyła się wielkim sukcesem. Wolontariusze są szczęśliwi, że mogli nieść pomoc, bo: Najpewniejszym sposobem, by czuć się szczęśliwym, to sprawić, by ktoś inny
był szczęśliwy.
Marzena Bartosik
Zdjęcia: Monika Kozieł

Wolontariat u sąsiadów
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Jeden z największych w regionie
sztabów Szlachetnej Paczki w tym
roku stworzony został w Lipowym
Polu Plebańskim. Pracowało w nim
około 45 osób, w tym Dominka Bąk
z naszej gminy. Sztab ten dostarczył
łącznie paczki do 81. rodzin z terenu
powiatów skarżyskiego, starachowickiego i szydłowieckiego.
(jaki)

O n i N a s P r o m ują

„Sorbin” pierwszy w powiecie

Rolnicy Roku z Brześcia

Koło Gospodyń Wiejskich z Sorbina zdobyło I miejsce w powiecie
skarżyskim w kategorii na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w plebiscycie Echa Dnia, a Zespół Pieśni i Tańca Sorbin uświetnił swoim

występem uroczyste rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach.
Koło otrzymało od nasiennej firmy PlantiCo Zielonki nagrodę w postaci kiełkowników, specjalny Puchar od Świętokrzyskiego
Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych.
Podczas gali wręczania nagród i wyróżnień spotkali się
z nimi m.in. poseł Marzena Okła – Drewnowicz oraz europoseł
Czesław Siekierski.
Warto
dodać,
że Koło Gospodyń
Wiejskich Sorbin powstało w 1935 roku.
Jego działalność, po
czasowej nieobecności wznowiono w 2010 roku. W skład grupy wchodzą 32. osoby, część
z nich tworzy równocześnie zespół ludowy. Przewodniczącą Koła
jest Janina Kołek, a jego członkowie kultywują tradycje ludowe naszego regionu (np. dożynkowe, kiszenie kapusty) oraz biorą udział
w konkursach kulinarnych, min. Dziedzictwo Kulinarne organizowane w Tokarni.
(jaki)

Setki gości, wystawy sprzętu
rolniczego, prezentacje artystyczne i kulinarne Kół Gospodyń
Wiejskich oraz degustacje produktów wpisanych na listę Świętokrzyskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego, a przede wszystkim
niesamowite emocje i prezentacja
laureatów – tak przebiegała Gala
Finałowa konkursów Rolnik
Roku 2013, Świętokrzyskie Koła
Gospodyń Wiejskich 2013 i Świętokrzyskie Gospodarstwa Agroturystyczne 2013 ogłoszonych przez dziennik Echo Dnia. Sukces odnieśli
nasi gospodarze z Brześcia – Krzysztof i Gabriela Król. Zwyciężyli w kategorii Gospodarstwo Ekologiczne za propagowanie zdrowego
odżywiania, przede wszystkim gęsiny. W nagrodę otrzymali talony
na Em-y - produkty do
upraw ekologicznych do
realizacji w firmie Agrocentrum Kielce, ufundowała je firma Greenland
Technologia Efektywnych
Mikroorganizmów oraz
zestawy upominków od
świętokrzyskiego oddziału regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Kielcach. Z kolei nagrodę za prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Zagroda Królów
wręczyła im poseł Marzena Okła – Drewnowicz i wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Grzegorza Świercza podczas uroczystej
rolniczej gali w Targach Kielce.
Państwo Królowie z Brześcia mają 30-hektarowe gospodarstwo.
Wyspecjalizowali się w produkcji borówki amerykańskiej, pod którą
zagospodarowali 13 hektarów. Pozostałą część areału zajmują uprawy
roślin paszowych – zbóż, traw. Hodowane są tu konie do jazdy, krowa

rasy jersey, 10 owiec rasy świniarka oraz stado gęsi kieleckiej liczące
120 sztuk oraz kury zielononóżki. Gospodyni przygotowuje dla gości specjały tradycyjnej kuchni oparte na produktach pozyskiwanych
z własnych upraw i hodowli, organizuje pokazy wyrobu masła, produkcji serów, wypieku chleba – w tym w nowo wybudowanym piecu
prezentowanym na fotografii. Oboje działają również w Zespole Pieśni
i Tańca Sorbin, wspomagają gminny oddział Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci organizując dla jego podopiecznych imprezy plenerowe np. Hubertusika czy też ogniska.
(jaki)
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„Kultura ludowa – naszą wspólną sprawą”
Pod tym hasłem 28 listopada br.
zakończył się w Szkole Podstawowej
w Sorbinie projekt Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Realizatorem projektu było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad
Kuźniczką w Sorbinie przy współpracy partnerów: Gminy Bliżyn
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie. Projekt realizowany był
od maja do listopada 2013r. w SP w Sorbinie i skierowany do dzieci

-

i młodzieży z terenu naszej gminy. Całkowity koszt projektu wynosił
31.336,00 zł
Celem projektu było kultywowanie tradycji ludowych, rozwijanie
swoich talentów i zainteresowań rękodzielniczych: haftowanie serwetek i obrazków, szydełkowanie, zajęcia plastyczne, wykonywanie

współorganizowanie Dożynek Gminnych w Sorbinie wspólnie
z naszymi partnerami: Gminą Bliżyn oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bliżynie, na których min. zaprezentował się Zespół Dziecięcy.

Na podsumowaniu projektu mogliśmy podziwiać prace plastyczne i rękodzielnicze dzieci i młodzieży SP Sorbin i Gimnazjum w Bliżynie oraz występ Ludowego Zespołu Dziecięcego, który tworzą dzieci ze Szkoły Podstawowej z Bliżyna i Sorbina. Ponadto uroczystość
uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „SORBIN” oraz dzieci z kl. V i VI SP
w Sorbinie.
W podsumowaniu projektu uczestniczyli: wójt gminy Mariusz
Walachnia, przewodniczący rady Jerzy Rams, radni: Aleksandra Milanowska, Kazimierz Boruń, Tomasz Pela, dyrektor GOK-u w Bliżynie Katarzyna Skarus, dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie Józef
Nowak, dyrektor SP w Sorbinie Bożena Święs, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką Monika Solarz wraz z Zarządem,
proboszcz miejscowej parafii ks. Sławomir Spychaj, prezes OSP Sorbin Józef Dąbrowski, nauczyciele i pracownicy SP w Sorbinie oraz
dzieci, młodzież i rodzice ze szkoły w Bliżynie i Sorbinie.
Halina Fidor

„Zameczek” zaprasza
- 11 stycznia o godz. 15.00 zapraszamy do kościoła w Mroczkowie
na Mszę św. intencji zespołów ludowych, artystów, działaczy i pracowników kultury z gminy Bliżyn.
sztuki ludowej z papieru oraz doskonalenie umiejętności muzycznych
i tanecznych w nowo utworzonym Dziecięcym Zespole Ludowym.
W ramach projektu odbyły się :
zajęcia muzyczno-taneczne i utworzenie Dziecięcego Zespołu Ludowego – opiekę nad zespołem sprawowali: Grażyna Kij i Dariusz Figarski.
zajęcia z rękodzieła ludowego i plastyczne prowadzone przez Janinę Kołek.

-

Tuż po Mszy św. odbędzie się coroczny Koncert Noworoczny Kolęd i Pastorałek. Wystąpią zespoły ludowe: Sorbin, Sobótka, Kuźniczanki, Wacław Pejas, zespół wokalny z Gminnego Ośrodka Kultury
oraz soliści.
- 25 stycznia o godz. 17.00 - otwarcie wystawy fotografii Chasydzi.
- 25 stycznia o godz. 18.00 - Zameczkowe Spotkania Kameralne wystąpi zapowiadany wcześniej Kwartet Smyczkowy OPIUM
Magdaleny Małeckiej z Warszawy.
W programie: walce, tanga i nie tylko. Wstęp: 10 zł. Wejściówki do
kupienia już od 7 stycznia.
Zapraszamy!

6

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

s t yc z e ń 2014

r oz m a i to ś c i
do poznania tajników sztuki ludowej.
Na koniec dzieci i wychowawczyni Grażyna Kij podziękowały Janinie Kołek, znanej artystce ludowej,
za przybycie i ciekawe zajęcia. Z kolei
pani Janina dziękując dzieciom rozdała bibułkowe ozdoby. Za naszym
pośrednictwem wychowawczyni klasy dziękuje rodzicom za przybycie
na zajęcia.

Świąteczna lekcja

(jaki)

Zapraszamy na sesję budżetową
W dniu 11 grudnia kolejny raz uczniowie kl. IIa Szkoły Podstawowej w Bliżynie wraz z wychowawczynią Grażyną Kij zaprosili panią
Janinę Kołek na zajęcia z aktywności technicznej. Tym razem pani
Janina w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o dawnych tradycjach
i zwyczajach bożonarodzeniowych oraz pokazała, jakie ozdoby choinkowe dawniej robiły dzieci.

Tak, jak za dawnych czasów, dzieci wraz z rodzicami i babciami zasiadły do
wspólnego wykonania ozdób
świątecznych. Przy cichych
dźwiękach kolęd pani Janina
w interesujący sposób opowiadała o dawnych czasach i demonstrowała jak zrobić piękną
choineczkę. Tu wszystko musi

być naturalne: bibuła, klej z mąki
i wody, a śnieg z kaszy manny. Po
krótkiej chwili, przy pomocy rodziców uczniowie wykonali piękne choinki.
Później wykonywano jeszcze
bombki, szyszki, aniołki. Dzieciom zajęcia i tym razem bardzo
się podobały. Z wielkim zapałem
i chęcią wykonywały kolejne polecenia i ozdoby.
Miło było wspólnie, razem z klasą i rodzicami przygotowywać
ozdoby świąteczne. Również rodzice byli zachwyceni takimi zajęciami, na których mogli się pobawić, uczyć razem z dzieckiem
a także zaobserwować, jak dziecko daje sobie radę na tle klasy,
jak jest aktywne, sprawne manualnie i pomysłowe.
Pani Janina była również
zadowolona ze wspólnej pracy
i chęci dzieci oraz ich rodziców

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 30
grudnia 2013r. o godz. 10.00 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się
sesja Rady.
Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
b/ zmiany Statutu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach,
c/ statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie,
d/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2014,
e/ nadania nazw ulicom we wsi Zagórze,
f/ przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Bliżyn,
g/ przyjęcia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz Komisji do
końca kadencji 2014 roku,
h/ zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Bliżyn
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2024:
a/ przedstawienie projektu uchwały,
b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
c/ opinie Komisji Rady,
d/ dyskusja,
e/ podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2024.
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach,
c/ opinie Komisji Rady,
d/ stanowisko Wójta w sprawie opinii Komisji,
e/ dyskusja,
f/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok.
9. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams
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U Seniorów

Dobrze się bawić można w każdym wieku

W nocy z 29 na 30 listopada przypada niezwykłe święto, imieniny Andrzeja. Jest to czas przed końcem roku liturgicznego i ostatni
moment do zabaw, imprez oraz wróżb przed Adwentem. W tym okre-

przybliżył tradycję zabaw Andrzejkowych i już pierwsze pary ruszyły
do tańca, a do zabawy przygrywali Zbigniew Jedliński i Jacek Miernik.

Nie zabrakło oczywiście wspaniałego poczęstunku i domowych
wypieków, które we własnym zakresie przygotowali sami seniorzy.
sie spotykamy się nie tylko, by zaznać dobrej zabawy, ale także, by
w większym gronie wróżyć, bawić się, przepowiadać przyszłość lub
szukać sposobu na przyciągnięcie miłości.
Jako okazję do doskonałej zabawy ten właśnie czas wybrali człon-

A o tym, że seniorzy są aktywni, świadczy spotkanie wigilijne,
które 17 grudnia odbyło się w strażackiej remizie w Bliżynie. O tym
napiszemy za miesiąc.
Jacenty Kita

kowie Klubu Seniora w Mroczkowie, którzy 26 listopada zorganizowali zabawę andrzejkową. O tym, że seniorzy chcą spotykać się we
wspólnym gronie, świadczyła bardzo duża ich liczba na spotkaniu.
Przybyłych powitali Wacław Pejas oraz Leszek Adamczyk. Z seniorami wspólnie bawili się
także wójt Mariusz Walachnia, prezes Klubu
Seniora z Bliżyna Halina
Relidzyńska oraz panie
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Danuta
Czarnecka i Monika Łukomska.
Ledwie tylko W. Pejas
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Spotkanie profilaktyczne i rozstrzygnięcie
konkursu
5 grudnia grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła
w spotkaniu profilaktycznym
zorganizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Walki
z AIDS.
Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie powiatowego
konkursu multimedialnego na
prezentację multimedialną HIV/AIDS – wybór należy do Ciebie. Miło
nam poinformować, że Angelika Zych z kl. IIa zajęła II miejsce w wyżej wymienionym konkursie. Nagrody książkowe i dyplomy za udział
otrzymały również: Ola Wiatr i Wiola Mastalerz z kl. IIIb.

s t yc z e ń 2014
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Dzień Górnika w Mroczkowie

Ministranci i Lektorzy

Tradycyjnie, jak co roku z okazji Dnia Górnika
Samorząd Uczniowski naszej szkoły chcąc przybliżyć uczniom trudną i odpowiedzialną pracę górnika,
zaprosił do szkoły górnika w tradycyjnym mundurze
górniczym. Nasz gość, Wacław Pejas opowiedział
dzieciom o swojej pracy.
W swej opowieści o ciężkiej i trudnej pracy
górnika nie zapomniał przypomnieć o niebezpieczeństwach grożących
górnikom podczas ich pracy. Wyjaśnił także, dlaczego święto górników
nazywane jest Barbórką.
Barbórka - Dzień Górnika to tradycyjne polskie święto górnicze,

W niedzielę, 24 listopada, o godz. 12.00 sprawowana była Msza
Święta w intencji Ministrantów oraz ich Rodzin.
Po kazaniu nastąpiła ceremonia przyjęcia kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza i powierzenie posługi lektora ministrantom starszym.
Wszyscy,
którzy
zgłosili się do służby
liturgicznej
usłyszeli w swym sercu Boże
wezwanie. Przez wiele
lat, a może i do końca
życia będą mogli pełnić
tę świętą służbę, a przez
to nie tylko widzialnie
zbliżać się do Najświętszych Boskich Tajemnic, ale przede wszystkim stać się umiłowanymi
przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, któremu będą służyć.
Kandydaci, po solidnym przygotowaniu, zostali dopuszczeni do
pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będą odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary. Będą także dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na
cześć Boga nosić kadzidło i światło.
Przez usta lektorów będzie przemawiał sam Bóg. -Pamiętajcie zawsze, jak wielką i świętą pełnić będziecie służbę, oraz z jaką pilnością
i starannością winniście ją wypełniać. Przekazując innym ludziom
słowo Boże, sami je przyjmijcie i pilnie rozważajcie, abyście w nim
znajdowali radość i moc. Waszym codziennym życiem głoście naszego
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” – tymi słowami ks. Proboszcz Stanisław Wlazło ustanowił w naszej parafii 13 lektorów.
Ministranci: Jakub Cichocki, Piotr Krawczyk, Damian Mastalerz, Dominik Nowik, Adrian Plich, Marcel Serek, Michał Szlufik,
Kacper Kopczyński, Artur Płatek.
Lektorzy: Damian Garbala, Mikołaj Cukrowski, Kacper Gołębiewski, Karol Januchta, Maciej Janus, Piotr Kępa, Tomasz Kollassa, Damian Młodawski, Sebastian Młodawski, Jakub Odelski, Damian Ołownia, Michał Pióro i Paweł Mróz.
Ks. Marcin Zieliński

świętowane 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki dobrej śmierci
i trudnej pracy m.in. rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów, hutników, marynarzy, górników i wielu innych.
Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej.
Czako zaopatrzone jest z przodu w godło górnicze, na które składa
się perlik (młot) i żelazko (krótki kilof). Narzędzia te służyły górnikom
do rozbijania i urabiania rud lub węgla oraz drążenia szybów. Miotełka do czyszczenia otworów strzałowych, którą górnik trzymał zatkniętą
za taśmą na kapeluszu, z czasem zamieniła się w zamocowany na czaku
ozdobny pióropusz z kogucich piór. Kolor pióropusza wskazuje, kim jest
osoba należąca do górniczej braci.
Czako górnicze:

1. Pióropusz zielony: czako generalnego dyrektora górnictwa.
2. Pióropusz biały: czako dyrektora, inżyniera górniczego, osoby dozoru ruchu zakładu górniczego.
3. Pióropusz czarny: czako górnika.
4. Pióropusz czerwony: czako członka orkiestry górniczej.
5. Pióropusz biało-czerwony: czako orkiestrmistrza.
Dzieci dowiedziały się, że praca górnika jest bardzo niebezpieczna.
Barwami górniczymi są czerń i zieleń, ponieważ czerń symbolizuje ciemności podziemia, a zieleń nadzieję na ujrzenie zielonej trawy po pracy.
Na zakończenie dzieci podziękowały panu górnikowi za bardzo ciekawe, pełne wrażeń i wesołej zabawy spotkanie.
Z okazji Barbórki, uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
składają Wszystkim Górnikom najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym
i prywatnym. Dołączamy się do tradycyjnego górniczego wezwaniem
Szczęść Boże.
Strona internetowa szkoły

Groźny niewybuch
Na terenie jednej z posesji w gminie Bliżyn odnaleziony został niewybuch. O nietypowym znalezisku
natychmiast powiadomiono saperów
z Kielc.
Dyżurny skarżyskiej komendy
został powiadomiony o odnalezieniu
niewybuchu podczas wykonywanych
prac ziemnych. Do zdarzenia doszło na
terenie jednej z posesji w Bliżynie przy
drodze krajowej nr 42. Na miejsce skierowano policjantów. Jak ustalono, operator koparki wykonujący prace ziemne wydobył z ziemi pocisk pochodzący prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. O tym
zdarzeniu natychmiast powiadomiono saperów. Do czasu przyjazdu
patrolu minersko-saperskiego, miejsce
wraz z niewybuchem zabezpieczali policjanci. Ze względów bezpieczeństwa,
na czas zabierania niewybuchu przez
saperów, ruch na drodze krajowej został całkowicie wstrzymany.
Damian Szwagierek
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W Zameczku

Kolejne spotkanie z dietetykiem
W bliżyńskim Zameczku w dniu
7 grudnia w ramach cyklu spotkań pod
hasłem Zdrowe Smaki odbyło się drugie
już spotkanie ze specjalistką od zdrowego odżywiania – Małgorzatą Dudzik,
technologiem żywienia człowieka, dietetykiem, absolwentką SGGW w Warszawie, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Tym razem spotkanie rozpoczęło
się nietypowo, gdyż od… pomiaru wagi
pań i określania masy BMI oraz poziomu tłuszczu i węglowodanów. Jakież
były komentarze pań!

Pasta z kaszy jaglanej
Składniki: 3/4 szklanki gotowanej kaszy jaglanej, szklanka podduszonych pieczarek w przyprawach, 1/3 kostki sera feta odtłuszczonego,
4 suszone pomidory z zalewy.
Wykonanie:
Wszystkie składniki dokładnie miksujemy na gładką masę. Zjadamy z pieczywem razowym .
Smacznego!

Jak można wyobrazić sobie prąd?

Później prowadząca przypomniała podstawowe zasady zdrowego
żywienia, a następnie wraz z zainteresowanymi przygotowano dwie
potrawy: oszukaną, czyli niskokaloryczna rybę po grecku oraz pastę
z kaszy jaglanej. Na pierwszych zajęciach panie przygotowywały kurczaka w sosie słodko – kwaśnym.
Jacenty Kita
PS
A oto przepisy.

Pomysły i umiejętności
plastyczne dzieci oraz ich
wyobraźnia praktycznie nie
mają granic.
A można się było o tym
przekonać oglądając wystawę prac plastycznych, jakie
napłynęły na konkurs Prąd,
który wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury zorganizował (i ufundował nagrody) Jarosław Kowalczyk – właściciel firmy
ZELKO.

Ryba po grecku
Przepis na jedną porcję
Składniki: filet z ryby ok. 200g (dorsz, sola, morszczuk), łyżka oliwy
z oliwek, marchew średnia, pół cebuli, łyżeczka przecieru pomidorowego, przyprawy.
Wykonanie:
Rybę przyprawiamy i zawijamy w folię aluminiową do zmacerowania. Cebulę drobno
pokrojoną podsmażamy na oliwie, dodajemy
marchew startą na tarce
o dużych oczkach i dusimy całość chwilę, przyprawiamy i dodajemy
przecier pomidorowy.
Na uduszoną marchew
i cebulę wykładamy
rybę najlepiej dorsza (ze
względu na kruchość)
dusimy pod przykryciem ok 15-20 min . Kiedy ryba będzie już miękka mieszamy razem
z warzywami. Podajemy na gorąco lub na zimno.
Smacznego!
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Na konkurs, adresowany dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej wpłynęło łącznie 62. prace, które oceniała komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Skarus, Urszula Jędrzejczyk,
Sebastian Siudak i Jarosław Kowalczyk.
Nagrody z rąk wójta Mariusza Walachni otrzymali: Miłosz Binkiewicz i Filip Dołowy (SP Bliżyn), Marika Lisowska, Marek Gębski,
Piotr Grabka, Nikodem Jaślan i Nikola Jaślan (SP Odrowążek) oraz
Heniek Włoszczyński (Sorbin). Jury postanowiło też wyróżnić następujących uczniów: Martyna Popecka i Zuzia Rot (SP Bliżyn), Paulina
Piotrowska (SP Odrowążek), Julia Boczek i Kinga Gawin (SP Mroczków) oraz Wiktorię Rożek i Nikolę Dzioba (Gimnazjum Bliżyn).
(jaki)
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Jubileusz u sąsiadów

Oto nasza bajka

Ula Jędrzejczyk kultywująca tradycje tkackie w naszym regionie,
29 listopada uczestniczyła, na zaproszenie organizatorów, w uroczystości z okazji istnienia 10 lat Muzeum Pamiątek Regionalnych w Jagodnem.
Przy miejscowej
szkole podstawowej
z oddziałami integracyjnymi w Jagodnem
od 10 lat istnieje Muzeum Pamiątek Regionalnych . Zostało
utworzone w 2003
roku z inicjatywy
Koła Artystycznego,
Jagody Rafalskiej-Kawalec, przy wsparciu dyrektor SP Beaty Stefańskiej i dzięki ofiarności mieszkańców Jagodnego, Gadki i Tychowa
Starego.
Można znaleźć tam
zdjęcia, meble i pamiątki z Jagodnego i okolicy
oraz dużo przedmiotów używanych dawniej
w gospodarstwie domowym.
Jedne z pierwszych
warsztatów etnograficznych, w których uczestniczyli uczniowie to prowadzone przeze mnie zajęcia tkackie w Bliżynie w 2002 roku. Wśród
wielu zdjęć na ścianie, jest również zdjęcie z tych warsztatów przy
krosnach z Domku Tkaczki. Gratulujemy pani Jagodzie pasji i umiejętności dzielenia się nią z innymi.
(jaki)

Łabędź ocalony
4 grudnia na bliżyńskim ściętym już cienkim lodem zalewie,
mieszkańcy zauważyli łabędzia. Ptak nie ruszał się z miejsca i wyglądał tak jakby przymarzł do lodu.
Zaniepokojona mieszkanka ul.
Opary poinformowała o zdarzeniu straż pożarną i urząd gminy.
Do potrzebującego pomocy
łabędzia ruszyła Bliżyńska OSP,
pojawił się również pracownik
urzędu ds. ochrony środowiska.
Strażakom sprawnie i delikatnie
udało się zdjąć ptaka z ludu. Był
to młody urodzony w tym roku
łabędź (samiec), osłabiony nie
pojął wędrówki na południe z innymi ptakami swojego gatunku i pozostał na zbiorniku w okolicy którego się wykluł.
Ptak pochwycony przez strażaków OSP został przekazany do
Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom Ptasi Azyl w Ostrowie koło
Chęcin. W ośrodku znajdują opiekę liczne dzikie zwierzęta, w 90% są
to ptaki. Po okresie leczenia czy rehabilitacji ptaki odzyskują wolność
i zwracane są naturze.
Kto wie, może młody łabędź wiosną znów pojawi się na zalewie
w Bliżynie.
Michał Pogodziński

Przedstawienie pod takim
tytułem obejrzały przedszkolaki z Bliżyna 19 listopada w Zameczku. Przedstawienie przygotowane przez dziecięcy teatrzyk
BAJKOWA PRZYGODA to
przeplatające się nawzajem: piosenka, zabawa, taniec i wiersz.
Wykorzystano wiersze z cyklu

ZOO Jana Brzechwy, dawne dziecięce zabawy: stary niedźwiedź, chodzi lisek, gąski, gąski do domu a także piosenki Krokodyl, Cztery słonie, Jedzie pociąg z daleka, Nie ma wody na pustyni, motyw z Różowej
pantery i kilka piosenek z Akademii Pana Kleksa.
Po przedstawieniu młodzi aktorzy, widzowie i opiekunowie
wspólnie wzięli udział w zabawach wykorzystanych w przedstawieniu.
Wystąpili: Angelika Ziarkowska, Ola Antoniak, Maja Kaluga, Ala
Mikołajczuk, Mateusz Fornal.
Kamil Zieliński

Dominika Bąk w finale Festiwalu Kolęd
i Pastorałek
We wtorek 10 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej odbyły się eliminacje rejonowe XII Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie – Radom 2013.
Miło nam poinformować, że do
finału, który odbędzie się 28 grudnia br. w Ośrodka Kultury i Sztuki
Resursa Obywatelska w Radomiu zakwalifikowała się Dominika Bąk
z Bliżyna.
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie ma na celu pobudzanie inicjatyw
muzycznych tradycyjnego śpiewania kolęd
i pastorałek a także wspieranie i promowanie
zespołowych i indywidualnych wykonawców.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników
konkursu jury w składzie: Iwona Wojciechowska, Jolanta Pietrala i Katarzyna Ziomek postanowiło zakwalifikować do finału
w Radomiu dwie osoby Ingę Kasińską i Dominikę Bąk.
(jk)
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Spotkanie z artystą niespełnionym
Jestem przede wszystkim
artystą niespełnionym
i takim chcę pozostać... – tak pisze o sobie Marian Frąk, znany
w Bliżynie przede wszystkim w środowisku szachistów, gdyż regular-

Drugą wielką pasją Mariana Frąka są szachy. Gra w szachy
i komponuje zadania szachowe,
których opublikował ok.100 w Polsce i za granicą. Przyjaciel bliżyńskiego Klubu szachowego KORDIAN, sam jest Prezesem Klubu
szachowego WIEŻA Szydłowiec.

Tworzy też prace plastyczne – głównie w ołówku. Publikował rysunki satyryczne.

Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis w 2005 roku.
(jaki)

Wieczór poezji w „Zameczku”

nie uczestniczy we wszystkich możliwych turniejach organizowanych
przez Kordiana Bliżyn.
Niewielu jednak wie, że pan Marian to także satyryk i poeta, piszący również aforyzmy i humoreski. Od tej właśnie strony mogliśmy
go poznać podczas Zameczkowych Spotkań Kameralnych, które odbyły się w bliżyńskim Zameczku. Uczestniczyli w nim pasjonaci tej sztuki literatury, zaprzyjaźnieni poeci z regionu, a powitała ich dyrektor
placówki Katarzyna Skarus.
Kim jest Marian Frąk? Rocznik 1955, od 1985 roku mieszka
w Szydłowcu. Literaturą zajmował się od najmłodszych lat. Debiutował jako poeta w 1977 r. na łamach pisma Zielony Sztandar. Od 1987 r.
pisze i publikuje głównie utwory satyryczne pokazujące rzeczywistość
– fraszki, czasem humoreski i aforyzmy, rzadko limeryki czy dłuższe
utwory satyryczne.
Mariana Frąka niepokoi i drażni głupota. Jest według niego wszędobylska i wieczna. Próbuje z nią walczyć, używając do tego celu broni
jaką stanowi fraszka.
Mistrzem fraszki jest dla Mariana Frąka fraszkopisarz Jan Izydor
Sztaudynger. Natomiast w dziedzinie poezji nieżyjący już współczesny poeta Stanisław Skoneczny.
Aktualnie należy do Klubu Literackiego WIKLINA w Skarżysku-Kam. kierowanego przez Elżbietę Jach.
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23 listopada w Zameczku odbył się bardzo
liryczny i nastrojowy
program poetycko-muzyczny Do Przyjaciela.
Recytatorki: Ula Krzemińska, Magda Wydra
i Paulina Pietrzyk słowami wierszy Haliny
Poświatowskiej mówiły
o życiu, wielkiej miłości i przemijaniu. Piosenki Antoniny Krzysztoń i Edyty Geppert
w wykonaniu Katarzyny Połeć i Dominiki Bąk wzmacniały przekaz
programu. Scenariusz na podstawie autobiograficznej książki Haliny
Poświatowskiej Opowieści dla Przyjaciela
opracowała i wyreżyserowała Katarzyna
Skarus. Muzycznie
opracował program
Sebastian Siudak.
To już koniec
Przyjacielu ... dla mojej największej miłości, dla życia szukałam najpiękniejszych określeń... a przecież jestem ...
mówię do Ciebie... żyję... wszystkie te słowa, wiersze to serce, to jego
rytm Te słowa i nie tylko spowodowały że niejednej osobie na widowni
pojawiła się łza w oku.
Katarzyna Skarus
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Sp o r t - R e k r e ac ja

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Udany sezon kolarski 2013
Marek Sorbian, reprezentujący Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów w kolarstwie szosowym i MTB w kategorii Masters w zakończonym sezonie startowym
zaliczył aż 31 startów
na szosie, w tym Mistrzostwa Polski i Puchar Polski. Warto odnotować, że aż 12 razy
stawał na podium,
a w 6. wyścigach zwyciężył. Natomiast na 7
startów w wyścigach
MTB, aż 4 razy zwyciężył. Dodać jeszcze trzeba, że w Świętokrzyskiej Lidze Rowerowej 3 razy był na pudle.

Gminny Ośrodek
Kultury w Bliżynie już
po raz czwarty zorganizował turniej szachowy
dla dzieci i młodzieży
do lat 15.
Mikołaj i w tym
roku każdego uczestnika obdarował upominkami i słodyczami. Upominki i słodkie paczki
w imieniu św. Mikołaja wręczał wójt gminy
Mariusz Walachnia
i dyrektor Zameczka
Katarzyna Skarus.
Wyniki
turnieju były następujące:
I miejsce - Jakub Jedynak
(najmłodszy
z uczestników), który
ograł na zakończenie
samego Mistrza Bliżyna Łukasza Łukomskiego, II miejsce - Damian Mastalerz, III miejsce - Kacper Kopczyński.
Turniej sędziował Pan Łukasz Łukomski.
Kamil Zieliński

W klasyfikacji generalnej – Masters 2013 - kat. M50 z ważniejszych sukcesów odnotować warto:

- IV miejsce w Pucharze Polski – 10 edycji,
- II miejsce w Super Pucharze Polski – 8 edycji,
- V miejsce w Klasyfikacji Górskiej,
- VIII miejsce CHALLANGE 2013 – 64 edycji.
- Brązowy Medal Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym!
Przygotowania do sezonu 2014 już się rozpoczęły.
Rywalizację kolarzy można śledzić na stronie internetowej:
www.kolarstwomasters.pl
(jaki)
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Og ło s z e n i a

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy
Bliżyn w 2014r z zabudowy jednorodzinnej
2014

Miesiąc

NAZWA
SOŁECTWA

2014

Bliżyn,
Jastrzębia

II

Komunalne
(pojemnik)
Segregowane
(żółty worek) –
tworzywa sztuczne,
(niebieski worek) –
papier makulatura
Szkło (biały worek)
Posesje z trudnym
dojazdem

Miesiąc

I

7

7

4

2 6

4

1 5 3 7 5

3

7

7

4

2 6

4

1 5 3 7 5

10
8
II

3
III

7

5 2

7

IV

V

VI VII VIII

IX

X

XI XII

Komunalne
(pojemnik)

22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 30

Segregowane
(żółty worek)
– tworzywa
sztuczne,
(niebieski worek) –
papier makulatura
Szkło (biały worek)

22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 30

28
7

6

3

1

5

2

Komunalne
(pojemnik)

10 14 14 11

9

13 11

8

12 10 14 12

Segregowane
(żółty worek)
– tworzywa
sztuczne,
(niebieski worek) –
papier makulatura
Szkło (biały worek)

10 14 14 11

9

13 11

8

12 10 14 12

Wielkogabarytowe

15
3

4

3

7

7

4

2

27
5

2

7

4

1

6

3

1

Komunalne
(pojemnik)

24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 29

Segregowane
(żółty worek)
– tworzywa
sztuczne,
(niebieski worek) –
papier makulatura
Szkło (biały worek)

24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 29

29

Wielkogabarytowe

30

Posesje z trudnym
dojazdem

7

Komunalne
(pojemnik)
Segregowane
(żółty worek)
– tworzywa
sztuczne,
(niebieski worek) –
papier makulatura
Szkło (biały worek)

17 21 21 18 16 20 18 18 19 17 21 19

4

4

6

3

1

5

2

7

4

2

17 21 21 18 16 20 18 18 19 17 21 19

16

Wielkogabarytowe
Posesje z trudnym
dojazdem

1

8

3

3

7

28
5

2

7

4

1

6

3

1

Szanowni Państwo!
Proszę w dniu wywozu odpadów wystawiać pojemniki lub worki w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji. Zbiórkę odpadów zaczynamy od
godziny 7.00.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu odbioru
zgodnie z harmonogramem o godz. 7:00
Odpady budowlane i rozbiórkowe – na prośbę mieszkańca z limitem do
0,5m3/na lokal.
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- w piątki
- w piątki
- w piątki

•

Wywóz odpadów wielkogabarytowych 1 raz na pół roku
 BLIŻYN		
- 28.04.2014 oraz 29.10.2014
 SOŁTYKÓW
- 16.04.2014 oraz 28.10.2014
 WOJTYNIÓW
- 29.04.2014 oraz 30.10.2014

•

Odpady budowlane i rozbiórkowe
 Na zgłoszenie telefoniczne jeden raz do roku z 1 nieruchomości. Na prośbę mieszkańca podstawienie kontenera
i odebranie według zapotrzebowania z limitem 0,5 m3 / na
lokal mieszkalny

29

1

8

4

Wywóz odpadów z zabudowy wielorodzinnej będzie odbywał
się 1 raz na tydzień
 BLIŻYN		
 SOŁTYKÓW
 WOJTYNIÓW

4 1 6 3 1

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW

Posesje z trudnym
dojazdem

Mroczków,
Płaczków,
Rędocin,
Sobótka,
Sołtyków,
Wołów

3

Harmonogram odbioru odpadów z terenu
Gminy Bliżyn w 2014 r. z zabudowy
wielorodzinnej
•

21

Rodzaj odpadów

Wielkogabarytowe

Brzeście,
Bugaj,
Wojtyniów,
Ubyszów,
Zagórze

V VI VII VIII IX X XI XII

3

Wielkogabarytowe

Posesje z trudnym
dojazdem

Gilów,
Gostków,
Górki,
Sorbin

III IV

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW

Rodzaj odpadów

Drożdżów,
Kopcie,
Kucębów,
Nowki, Nowy
Odrowążek,
Odrowążek,
Zbrojów
NAZWA
SOŁECTWA

I

P.W.N.S. „ALMAX” Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom
Biuro Obsługi Klienta Starachowice,
ul. Radomska 29, tel./fax 41 274 12 08

Szanowni Państwo!
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję
w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem do godz. 7:00.

Można się starać o bezpłatne komputery
Sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu otrzyma 50 gospodarstw
domowych z terenu
powiatu skarżyskiego w ramach projektu Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie
Skarżyskim.
Na
realizację
projektu
powiat
skarżyski pozyskał
środki z funduszy unijnych oraz
budżetu państwa.
W styczniu Starostwo
Powiatowe
rozpocznie rekrutację uczestników do
projektu. Aby zostać
zakwalifikowanym
do udziału w projekcie należy spełnić
wymagane kryteria
określone w poniższym Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z dokumentami
i przystąpienia do rekrutacji, która rozpocznie się już 7 stycznia,
a zakończy 22 stycznia 2014 roku.
Małgorzata Nosowicz
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Siatkarze Effectora Kielce w Bliżynie
Roman Falarowski,
historyk i pasjonat regionu, od lat organizuje
wyjazdy z młodzieżą
naszego gimnazjum na
mecze ligowe kieleckich
drużyn. Efektem nawiązanych kontaktów są
rewizyty zawodników
w Bliżynie. Młodzież
z Bliżyna w przeszłości

gościła już w swych
murach piłkarzy Korony Kielce, szczypiornistów Vive Targi, teraz siatkarzy
Effectora występującego w Plus Lidze.
Do Bliżyna przyjechali Adrian Staszewski,
Bartosz
Sufa i Argentyńczyk
Bruno Romanutti, a towarzyszył im pracownik klubu Piotr Natkaniec. Uczniowie powitali ich po staropolsku – chlebem i solą – a towarzyszyły temu głośne okrzyki publiczności Kielce, Kielce, Effector!.

Skoro na sali był
Argentyńczyk,
nie
mogło zabraknąć pytań o jego ulubiony taniec, a więc tango, którego bliżyńską wersję
na gitarze zagrał Ryszard Kucewicz.
Na zakończenie tej
części spotkania przewodniczący rady gminy Jerzy Rams wręczył
sportowcom pamiątkowe upominki.
Później goście przeprowadzili rozgrzewkę z jedną z klas, następnie rozegrali z nią dwa sety pokazowego pojedynku.
Jacenty Kita

Doping rozlegał się zresztą co kilka minut przez cały czas trwania spotkania.
Gości w progach szkoły powitał dyrektor Grzegorz Jędrzejczyk,
po czym odbyła się swoista spowiedź zawodników. Zestaw pytań
dla gości był zaskakujący. Siatkarze zmieszali się, gdy prowadzące
spotkanie dziewczyny pytały ich o imiona pierwszych miłości czy...
pierwszy pocałunek. Na pytanie o ulubioną lekturę Staszewski wskazał W pustyni i w puszczy. Adrian zdradził, że pochodzi z Grabkowa
koło Bodzentyna, a jego dobrą znajomą jest grająca w AZS Kielce…
córka piszącego te słowa. Pierwsze siatkarskie kroki stawiał w STS
Skarżysko.

s t yc z e ń 2014

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

15

M i ko ł a j k i w T P D
mał pamiątkową bombkę
ze swoim imieniem.
Ale to nie koniec atrakcji. W drodze powrotnej nie
mogliśmy nie odwiedzić
McDonalda w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Po wspólnym posiłku i wesołych zabawach w bawialni, ruszy-

TPD najmłodszym

W piękny grudniowy dzień oddział gminny
Towarzystwa
Przyjaciół
Dzieci zabrał 42. dzieci
i młodzieży z terenu gminy
Bliżyn na mikołajkową wycieczkę do Fabryki Bombek w Nowej Dębie.
Program wycieczki był
bardzo bogaty. Organizatorzy zadbali i o naukę i o rozrywkę. Uczestnicy wycieczki mieli
niezwykłą okazję zwiedzania fabryki bombek przez ok.1,5 godziny.

W trakcie zwiedzania poznali wszystkie etapy produkcji bombek
od momentu wypalania, poprzez srebrzenie aż do ręcznego malowania i pakowania. Zwiedzali również wystawę świąteczną Choinki
z różnych krajów oraz tysiące bombek w niepowtarzalnych wzorach. Uczestniczyli także w warsztatach artystycznych, w trakcie
których każdy wykonał
swoją nietypową bombkę. Można było również
dokonać zakupów różnych ozdób choinkowych. Na koniec pobytu
w fabryce, po zrobieniu
pamiątkowego zdjęcia,
każdy uczestnik otrzy-

Śnieżynką Barbarą Sułek
rozdawały maskotki i słodycze. Każdy osobiście losował z worka maskotkę.
Przy tym było wiele śmiechu i radości. Wszyscy
byli bardzo zadowoleni
i szczęśliwi.
Kolejne przedsięwzięcie TPD można zaliczyć
do bardzo udanych. Wy-

jątkowe słowa podziękowania za wsparcie kierujemy do
Marii Taubenblatt
z Niemiec, Krzysztofa Półtoraka współwłaściciela firmy EKOKANWOD,
która realizuje drugi
etap kanalizacji gminy, Katarzyny Sułek z Kancelarii Notarialnej ze Starachowic oraz
wszystkich osób, które przekazały 1% podatku na TPD.
Bardzo dziękujemy i prosimy o nas pamiętać również w tym
roku i przekazać 1% swojego podatku na naszą działalność: KRS0000-1685-51 TPD Końskie dla TPD Oddział Gminny w Bliżynie.
Dziękujemy Marii Stanek,
wiceprezes TPD Końskie, za
pomoc i życzliwość. Dziękuję
również opiekunkom wyjazdu: Halinie Fidor i Agnieszce
Boczek oraz mamom: Milenie
Orynek, Renacie Januchta,
Monice Łukomskiej, Dorocie
Strzeżek i Magdalenie Sieczka.
Grażyna Kij
Prezes TPD w Bliżynie
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liśmy w drogę powrotną.
Dzieci po powrocie do
autokaru zobaczyły dwa
worki prezentów, które
- jak twierdził pan kierowca - zostawił Mikołaj.
W autokarze zrobiło się
czerwono od mikołajkowych czapeczek. Prezes
TPD Grażyna Kij wraz ze
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