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*  zapraszamy panie na bezpłatne badania,
*  zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych na marzec,
*  rozmowa z Rafałem Pakułą, kierownikiem bliżyńskiego ko-

misariatu policji,
*  urzędnicy Marszałka Województwa o funduszach struktural-

nych dla gmin,
*  studium dobrego smaku się rozkręca,
*  strażacy ochotnicy podsumowują rok,
*  koncert jazzowy w „Zameczku”,
*  będziemy na Targach Turystycznych,
*  o programie poetyckim „Kto powie nam?”,
*  relacja z wydarzeń sportowych –
oraz o tym wszystkim, co dzieje się w naszej gminie.

Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

„Zameczek” zaprasza Panie
Bliżyński Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla pań nie-

spodziankę.
W dniu 6 marca o godzinie 18.00 w „Zameczku” odbędzie się 

koncert muzyczny dla pań w wykonaniu Piotra Salaty. Godzinę 
wcześniej będzie natomiast otwarta wystawa zatytułowana 
„Bliżynianki”. Odbędzie się również promocja folderu będącego po-
kłosiem obu edycji wystaw artystycznych.

(jaki)

Gmina Bliżyn twórcami stoi!
Nasza gmina jest wyjątkowo bogata pod względem jakości, 

różnorodności i ilości twórców ludowych różnych profesji. Kwitnie 
tkactwo i garncarstwo, mamy licznych rzeźbiarzy, zespoły ludowe 
odnoszące znaczące sukcesy…

Są oni cyklicznie prezentowani w ramach obchodów 600 lecia 
Bliżyna.

Jako pierwszych poznajemy „Bliżyniaków”.
Czytaj na str. 2

Sporty zimowe wracają do Bliżyna

Jeszcze kilka lat temu w Bliżynie, w jednej z nielicznych gmin w 
województwie, dość mocno stały sporty zimowe, przede wszystkim 
biegi narciarskie. –Doskonałe warunki zimowe panujące w tym roku 
skłoniły nas do powrotu do tych dobrych tradycji – mówi Marek 
Sorbian, prezes Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów.

Grupa zapaleńców postanowiła więc zorganizować III edycję 
„Bliżyn Ski”. Wcześniej natomiast wzięli udział w skarżyskim mar-
szobiegu.

Czytaj na str. 14-15
Fotoreportaż na str. 16

„Tajemnicą jesteś, z księgi czarów - zbiegłą,
mgłą zaklętą, którą nieliczni tylko przejdą.
Kobieto - puchu marny, a nie do zdobycia.
Kobieto - ile w tym słowie - piękna, miłości i życia”

Wszystkim Paniom z terenu Gminy Bliżyn
najlepsze życzenia w Dniu Ich Święta

składa
Wójt Gminy

Mariusz Walachnia
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Rams
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Potem niektórzy z nich powiedzieli o początkach swej twórczo-
ści, źródłach pasji, rodzajach i formach rękodzieła przez siebie two-
rzonego.

Władysław Berus powiedział: -Rzeźbię od 30 lat, choć począt-
ki mej działalności artystycznej to... ceramika, metaloplastyka. 
Złapałem wówczas bakcyla i tak pozostało już do dziś. Uczyłem się 
w zasadzie sam, na błędach. Raz wyszło, innym razem nie. Rzeźbię 
więc do dziś, bo mi coś w duszy gra. Szkoda tylko, że jest tak mało 
młodych osób wśród nas.

Natomiast Czesław Szmalec stwierdził: -Zacząłem z… nudów. I 
tak jest do dziś. Szkoda mi było ładnego drewna, więc sobie w nim 
dłubię.

Potem prace można było oglądać (ale także kupić), porozma-
wiać z „Koralikami”, a na zakończenie skorzystać z kolejnej oferty 
„Zameczku”, czyli wziąć udział w koncercie jazzowym.

Jacenty Kita

W yDar zeNia
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„Bliżyniacy”, czyli rzecz o naszych twórcach
Prezentację dorobku twórców ludowych zaplanowali organizato-

rzy obchodów 600 lecia Bliżyna. 20 lutego br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Bliżynie mieliśmy okazję porozmawiać oraz zapoznać się 
z nimi. 

–Zaplanowaliśmy dwie edycje tej formy promocji naszych twór-
ców – mówi Katarzyna Skarus, dyrektor „Zameczku” 

–Podczas dzisiejszego spotkania poznajemy panów tworzących 
różne formy sztuki ludowej. W sobotę 6 marca poznamy twórczość 
„Bliżynianek”, czyli naszych twórczyń. Pokłosiem obu edycji wysta-
wy będzie okolicznościowy folder – dodaje.

Dość liczna grupa przedstawicieli różnych form twórczości ludo-
wej zebrała się tego popołudnia w GOK-u, licznie przybyli też miesz-
kańcy gminy, wśród nich wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Rams.

Na początek powitała ich K. Skarus słowami: -Bliżyniaki to fajne 
chłopaki. Ja tych bohaterów nazywam „Koraliki”.

I dokonała ich prezentacji. Wśród prezentujących swe prace 
byli: Władysław Berus, Henryk Rokita, Jarosław Rodak, Czesław 
Szmalec, Sebastian Kamiński, Stanisław Paszkiel (przebrany w 
cudny strój Bohuna), Marek Kołodziej, Norbert Kołodziej, Jacek 
Żak oraz Paweł i Piotr Barnowscy.

2
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Rodzinie i Parafianom parafii Odrowążek
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci
ks. proboszcza Andrzeja Olszewskiego

składają 
Rada Gminy, Wójt Gminy 

i pracownicy Urzędu Gminy
w Bliżynie

ak tualNOści

CYTOMAMMOBUS w naszej gminie
Urząd Gminy w Bliżynie zaprasza wszystkie panie 

w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wy-
konywały kontrolnych badań mammograficznych oraz 
panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat 
nie wykonywały badań cytologicznych na bezpłatne 
badania.

Badania będą wykonywane przez specjali-
stów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 
CYTOMAMMOBUSIE, wyposażonym w najnowszy 
sprzęt diagnostyczny.

Cytomammobus będzie stacjonował w dniach od 24 
do 26 marca 2010 r. przed budynkiem Samodzielnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w godzinach od 9.00 do 
17.00.

Panie zainteresowane wykonaniem bada-
nia mogą zarejestrować się na miejscu w cy-
tomammobusie lub pod numerem telefonu  
661 911 300 i przyjść na badanie w wyznaczonym ter-
minie zabierając ze sobą dowód osobisty.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu gazety na str. 4 w tekście „Radni o 

budżecie i nie tylko” błędnie podałem imię radnej p. Aleksandry 
Milanowskiej.

Za pomyłkę w tym miejscu bardzo przepraszam.
Jacenty Kita

Apel do autorów tekstów!!!
W tym roku Święta Wielkiej Nocy przypadają dość wcześ-

nie. Dlatego też chcę, aby kwietniowe wydanie gazety trafiło do 
Czytelników już przez świętami.

W związku z tym zwracam się z prośbą do autorów tekstów, szkół 
i instytucji, które chcą zamieścić w nim informacje o swojej pracy o 
przesyłanie dużych tekstów do 20.marca br. 

Ogłoszenia drobne, nekrologi, komunikaty mogą być przesyłane 
do 25.marca. Pozwoli to na terminowe zredagowanie, skład i druk ga-
zety.

Jacenty Kita
Wyrazy żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci
ks. proboszcza Andrzeja Olszewskiego

Rodzinie i Parafianom parafii Odrowążek
składają 

radni Ryszard Olejarz i Jarosław Bednarz oraz
sołtysi Jolanta Gębska, Helena Morawska, Justyna Jaślan  

i Dorota Grzela

„Zameczek” zaprasza
Na najbliższy miesiąc Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie 

przygotował kolejny cykl ciekawych imprez:

• 7 marca – I Grand Prix „O Złotą Wieżę”.
• 13 marca – przedstawiciele naszej gminy w sekcji tenisa 

stołowego i szachowego wezmą udział w Wojewódzkich 
Zimowych Igrzyskach Zrzeszenia LZS w Fałkowie. 
Trzymamy kciuki.

• 19 marca – w ramach obchodów 600.lecia otwarta zosta-
nie w „Zameczku” wystawa filatelistyczna „Jan Paweł II” ze 
zbiorów Jerzego Ramsa.

• 20 marca, godz. 15.00 – Studium dobrego smaku. Tym ra-
zem kuchnia, zwyczaje, filmy i muzyka włoska. 

• 9 kwietnia – otwarcie wystawy map ze zbiorów Andrzeja 
Adamczyka.

Powstaną place zabaw
Gmina ogłosiła przetarg na budowę dwóch placów zabaw w 

miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja 
centrum wsi Bliżyn – etap I

Wybudowane zostaną dwa place zabaw, pierwszy z nich 
powstanie obok budynku przedszkola natomiast drugi na te-
renie parku podworskiego przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Bliżynie.

(jaki)

Strażackie zawody
Gminny turniej strażaków w tenisie stołowym odbędzie się w dniu 

21 marca w remizie strażackiej w Bliżynie. Początek o godzinie 9.00.
Natomiast turniej bilardowy zostanie rozegrany w dniu 21 mar-

ca.
Organizatorzy zapraszają zarówno zawodników jak i publicz-

ność.
(jk)
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rOzmOWa z . . .

Poznałem już specyfikę gminy
Z aspirantem Rafałem Pakułą, kierownikiem komisariatu poli-

cji w Bliżynie rozmawia Jacenty Kita.

- Jacenty Kita: Panie Rafale. O kilkunastu tygodni jest pan już 
pierwszym policjantem w naszej gminie. Wrażenia?

- Rafał Pakuła: Pozytywne. Jestem tutaj od grudnia i poznałem 
gminę, jej specyfikę i problemy. 

- No właśnie. Jakie to problemy?
- Największym problemem są drobne przestępstwa i wykro-

czenia typu uszkodzenia mienia, drobne kradzieże, często z posesji 
nie zamieszkałych na stałe. Porównując jednak dane statystyczne 
w odniesieniu do lat 2008-2009 daje się zauważyć w tym względzie 
spadek.

- Jakie sobie stawia Pan cele na naszym terenie?
- To przeciwdziałanie chuligaństwu i wandalizmowi, oddziały-

wania prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom. Dużą wagę przy-
wiązuję do bezpieczeństwa dzieci i nieletnich, przestępczości nielet-
nich oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

- Jak duża jest obsada komisariatu?
- Poza mną pracuje w Bliżynie 6 policjantów.
- Czy jest to liczba wystarczająca?
- Policjantów nigdy nie jest wielu. Muszą się oni wzajemnie uzu-

pełniać, ponieważ tylko dwóch jest policjantami typowo patrolowy-
mi. Pozostali to funkcjonariusze operacyjni oraz dzielnicowi. 

- Największe bolączki?
- Trudne warunki lokalowe. Z rozmów z władzami wynika 

jednak, że wcześniej czy później sytuację w tym względzie uda się 
zmienić.

- Jak układa się współpraca z samorządem?
- Od początku bardzo dobrze, ale to duża zasługa Sławka 

Buczka, mojego poprzednika. Pomogło mi też to, że przez cztery 
lata pracowałem w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, gdzie 
zajmowałem się m.in. zarządzaniem kryzysowym i sprawami woj-
skowymi.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przekazywanie środków 
na nagrody dla policjantów oraz sfinansowanie służb ponadnorma-
tywnych, co znacznie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. 

Rafał Pakuła drugi z prawej na I sesji po objęciu stanowiska

Będziemy widoczni na targach!
II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL 2010 odbędą się w dniach 9 – 11 kwietnia 2010 na 
terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.

-Będziemy równie liczną i widoczną grupą jak rok temu – zapo-
wiada Anna Leżańska, przewodnicząca Rady Gminy.

Faktycznie. Na targi wyjadą wszystkie nasze zespoły ludowe, a 
więc zespół z Odrowążka, „Sorbin”, „Sobótka” oraz: Ula Jędrzejczyk 
i Leokadia Okła z warsztatem tkackim, pszczelarz Marek Kołodziej 
ze swymi produktami, Gabriela i Krzysztof Królowie z produktami 
ekologicznymi oraz zespół muzyczny Sebastiana Siudaka.

Inspiracją do kontynuowania tego przedsięwzięcia było duże za-
interesowanie imprezą wystawców krajowych i zagranicznych oraz 
zwiedzających. W ubiegłym roku na Targach zaprezentowało się 
blisko 100 wystawców oraz 500 artystów ludowych, prezentując hity 
turystyki wiejskiej i agroturystyki swojego regionu.

Ideą targów AGROTRAVEL 2010 będzie szeroko rozumiana ko-
mercjalizacja usług turystyki wiejskiej. Targom towarzyszyć również 
będzie promocja dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i re-
gionalnych produktów kulinarnych.

Jednocześnie imprezie targowej towarzyszyć będzie międzyna-
rodowa konferencja pn. „Turystyka wiejska na drodze do komercjali-
zacji”, na której przedstawione zostaną między innymi dobre prak-
tyki w zakresie komercjalizacji usług turystyki wiejskiej. W ramach 
konferencji projektowany jest również wyjazd studyjny – prezentacja 
produktów turystyki wiejskiej województwa świętokrzyskiego.

Jacenty Kita 

Rada zatrudnienia o kierunkach kształcenia
W dniu 9 lutego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w 

Skarżysku-Kamiennej na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia 
odbyła się debata na temat ,,Kierunki kształcenia w zawodach deficy-
towych w świetle sytuacji na rynku pracy w powiecie skarżyskim”,

Gościem spotkania był dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
Andrzej Lato.

Spotkanie zostało otworzone przez Przewodniczącego 
Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierza Zepa, który przedstawił 
porządek obrad. Do debaty wprowadził zebranych gości dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy Roman Białek, który dokonał syntetycz-
nego omówienia sytuacji na skarżyskim rynku pracy ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na wykorzystanie środków finansowych i wspar-
cie, jakiego udzielono w 2009 r. lokalnym pracodawcom. Zamykając 
debatę dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod-
kreślił, że trendy rozwojowe rynku pracy i zawody przyszłości są 
kształtowane przede wszystkim przez samych pracodawców i to ich 
potrzebom powinno odpowiadać kształcenie młodzieży w szkołach 
zawodowych.

(jaki)

- Coś o sobie?
- Lat 38, żonaty, dwie córki.
- Od jak dawna służy Pan w policji?
- W listopadzie tego roku minie 10 lat. Zaczynałem w 2000 

roku. Najpierw pracowałem w zespole patrolowo – interwencyj-
nym Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku. Potem służyłem w 
Suchedniowie w zespole kryminalnym. 

- Hobby?
- Rodzina i siatkówka. Grałem już w szkole podstawowej, potem 

w średniej, półprofesjonalnie. 
Dziękuję za rozmowę.

Jacenty Kita
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Operacyjnego. Na 10 złożonych przez nas wniosków połowa zy-
skała akceptację. To pieniądze na budowę zalewu, oczyszczalni 
i kanalizację drogi w Kucębowie Górny, I etap rewitalizacji oraz 
na promocję turystyczną. Dwa kolejne są wysoko na liście rezer-
wowej. W tym roku złożyliśmy kolejny na II etap rewitalizacji 
– powiedział M. Walachnia. I dodał: -To jeszcze nie wszystko. 
Korzystamy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowy Wsi. Dla porównania 6 
lat temu budżet gminy wynosił 10 mln zł, w 2010 jest to 34 mln, 
w tym aż 18 mln na inwestycje.

Potem głos zabrał M. Szczepanik, który chciał się na po-
czątek odnieść przede wszystkim do medialnego faktu, jako-
by władze samorządowe województwa gros środków unijnych 
kierowały na obszary wiejskie kosztem dużych miast, przede 
wszystkim Kielc, co zarzuca prezydent tego miasta. 

- To nie jest tak, jak twierdzą media i niektórzy politycy. W 
naszym województwie, w moim przekonaniu z dużym i dobrym 
skutkiem, realizowana jest polityka rozwoju zrównoważonego 
– stwierdza.

Następnie w sposób przystępny przybliżył zebranym zało-
żenia RPO, zasady jego konstrukcji finansowej, podpierając się 
przy tym cyframi i przykładami innych województw.

Na temat innych programów unijnych mówił z kolei  
B. Antos.

W dyskusji mieszkańcy pytali przede wszystkim o drogi, 
w tym drogę w Zagórzu, potencjalne zagrożenia finansowe dla 
samorządów gminnych w związku z koniecznością wnoszenia 
wkładów własnych, problemy związane z melioracją i odprowa-
dzaniem wód gruntowych.

-Przyjedziemy na obchody 600-lecia Bliżyna – zapewnili 
goście.

Jacenty Kita

Wiz y ta W GmiNie

Urzędnicy Marszałka nas chwalą i… 
…zapowiadają przyjazd na obchody 600-lecia

Na zaproszenie wójta gminy Mariusza Walachni w dniu 28 
lutego br. w godzinach popołudniowych gminę naszą odwiedzi-
li urzędnicy Marszałka Województwa Adama Jarubasa w oso-
bach: Marka Szczepanika, dyrektora Departamentu Funduszy 
Strukturalnych oraz Bernarda Antosa, dyrektora generalnego 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Tematyka spotkania związana była z oceną funduszy struk-
turalnych w rozwoju społeczności lokalnych.

Obecnych gości oraz grupę ponad 30 mieszkańców gminy 
powitał inicjator i organizator spotkania Mariusz Walachnia, 
wójt gminy. –Chcemy porozmawiać o stopniu wykorzystania 
funduszy strukturalnych, w tym także w przypadku naszej 
gminy. Stwierdzić trzeba, że dużo korzystamy z różnych pro-
gramów unijnych, przede wszystkim z Regionalnego Programu 

Samorządowy Informator Gminy Bliżynmar zec 2010
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W GmiNie  i  POWiecie

Marszałek A. Jarubas w Skarżysku
Na zaproszenie Zarządu Powiatowego PSL w dniu 9 lute-

go Skarżysko Kamienną odwiedził Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, poseł Andrzej Pałys oraz 
Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł.

Na spotkaniu w Miejskim Centrum Kultury pojawili się 
włodarze gmin, powiatu, radni miejscy i powiatowi. Z naszych 
przedstawicieli obecny był m.in. wójt Mariusz Walachnia.

Celem spotkania była dyskusja o wykorzystaniu środków na 
inwestycje na terenie powiatu.

- Do wykorzystania na powiat skarżyski zostało przekazane 
81 mln złotych, co razem z wkładami własnymi samorządów (w 
sumie 150 mln złotych) powinno przyczynić się do minimaliza-
cji kryzysu oraz zlikwidowania wykluczenia komunikacyjnego 
waszego miasta – mówił marszałek. 

Adam Jarubas położył nacisk na eliminację bezrobocia. 
Wskazał, iż system edukacji jest niedostosowany do istniejące-
go rynku pracy. O tym szerzej mówiła M. Muzoł.

Na koniec pytania obecnym gościom zadawać mogli miesz-
kańcy.

(jaki)

Pamiętamy. Uroczystości na Borze
W dniu 14 lutego 2010 na Borze odbyły się tradycyjne uroczystości 

upamiętniające 70. rocznicę rozstrzelania 360. żołnierzy Organizacji 
„Orzeł Biały” i Związku Walki Zbrojnej przez okupantów niemiec-
kich. Przy tej okazji obchodzona była również druga rocznica śmierci 
gen. bryg. Antoniego Hedy „Szarego”. 

Obchody rocznicowe rozpoczęły się o godz. 11.00 od uroczystej 
Mszy świętej, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i 
powiatu, parlamentarzyści, delegacje zakładów pracy, związków za-
wodowych i kombatanckich, przedstawiciele szkół, młodzież i miesz-
kańcy naszego miasta. Wszyscy oni przybyli by oddać hołd 360. po-
mordowanym bohaterom. 

Po Mszy świętej uroczystości przeniosły się przed mogiłę w skar-
żyskim lesie na Borze. W tym miejscu złożono kwiaty i wygłoszono 
okolicznościowe przemówienia. 

Kwiaty złożyła również delegacja naszej gminy w osobach prze-
wodniczącej Rady Gminy Anny Leżańskiej oraz zastępcy przewodni-
czącego Jerzego Ramsa.

Bezpośrednio po części oficjalnej obchodów na zmarzniętych 
uczestników czekały ciepły posiłek i gorąca herbata. Ogrzać można 
się było przy ognisku, śpiewając pieśni partyzanckie wspólnie z harce-
rzami z ZHR. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w 
obchodach uczestniczyło wielu patriotów, którzy swą postawą poka-
zali, że pamięć o obrońcach polskiej ziemi nie jest im obca. Taką po-
stawą złożyli hołd nie tylko 360. bohaterskim poległym, ale wszystkim 
bojownikom o wolność naszej ojczyzny. 

(jaki)
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Po konsumpcji wspólnie śpiewano piosenkę „Serce” z filmu „Świat 
się śmieje”.

A refren tej piosenki brzmi:
„Serce, tiebie nie chocietsa pakoją,
Serce, kak charoszo na swietie zyć,
Serce, kak charaszo, szto ty takoje,
Spasibo serce, szto tu umiejesz tak ljibit”.
(za ewentualne błędy z góry przepraszam, ale języka rosyjskiego 

uczyłem się ponad 20 lat temu).
To jeszcze nie wszystko, co działo się tego wieczoru w 

„Zameczku”.
Panie z Białorusi opowiadały o życiu w swym kraju, zwyczajach, 

kultywowanych obrzędach. Z kolei nasze krajanki, które kiedyś były 
na wschodzie, także w dawnym Związku Radzieckim, dzieliły się wra-
żeniami z pobytu w tym kraju.

Potem jeszcze obejrzano film „Lecą żurawie”. W sumie spotkanie 
trwało prawie osiem godzin i zakończyło się krótko przed północą.

Jacenty Kita

ak t y WNe PaNie

Rosolnik
Składniki: 

700 g wołowiny, 6-10 rodzajów wędlin o łącznej wadze 1kg, 150g 
marchewki, 150g cebuli, 200g ogórków kiszonych, 5 łyżek koncentra-
tu pomidorowego, 3 łyżki kaparów, pieprz, 3-4 liście laurowe, olej, cy-
tryna, oliwki, koperek, śmietana do zup.
Sposób przyrządzania:

Wołowinę zalać wodą i gotować przez 1,5 godziny na średnim 
ogniu, pod przykryciem, zdejmując pojawiającą się pianę. Następnie 
wyjąć mięso z wody i pokroić w niewielką kostkę.

Cebulę drobno posiekać, marchewkę zetrzeć na tarce, a ogórki po-
kroić w plasterki lub w kostkę.

Wędlinę pokroić w kostkę lub w plasterki i podsmażyć na oleju.
Osobno zeszklić na patelni cebulę, a następnie dodać marchewkę i 

całość chwilę podsmażyć. Następnie dodać ogórki i smażyć 2-3 minu-
ty. Dodać koncentratu pomidorowego i dusić 5-7 minut na niedużym 
ogniu.

Do gotującego się bulionu dodać pokrojoną wędlinę i mięso i ca-
łość gotować ok. 5-7 minut. Po tym czasie dodać kapary, podsmażoną 
cebulę, marchewkę oraz ogórki, a także pół szklanki zalewy z ogórków 
lub oliwek. Całość gotować następne 5-7 minut. Na końcu dodać liść 
laurowy, pieprz, sól i koperek. Gotować pod przykryciem 15-20 minut, 
po czym wybrać liść laurowy.

Rozlać na talerze dodając plasterek cytryny i oliwki (w całości lub 
pokrojone) oraz łyżkę śmietany do zup.

Smacznego!

„Kak mnogo diewuszek charoszych…”

Takie słowa śpiewały uczestniczki kolejnej edycji „Studium dobrego 
smaku”, która w dniu 26 lutego odbyła się w bliżyńskim „Zameczku”. 
Na początek powiedzmy, że liczba uczestniczek stale rośnie. Tym ra-
zem było ich już 27 –to nas bardzo cieszy i już myślimy nad nowymi, 
ciekawymi formami zajęć – stwierdza Katarzyna Skarus, dyrektor 
placówki.

Tematykę tego spotkania zasugerowała Bożena Iłowska ze 
Skarżyska (która już w roku ubiegłym uczestniczyła w warsztatach 
kulinarnych). Mało tego, na spotkanie przybyły również jej dwie 
kuzynki z Białorusi – Ula i Ilona. Wspomagała ich była rusycystka 
– pani Jolanta.

Panie najpierw gotowały. Tym razem była to kuchnia rosyjska, a 
konkretnie pierogi kresowe smażone na głębokim oleju oraz zupa ro-
solnik (przepis poniżej). 
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Strażacy ochotnicy podsumowali rok
Jak nas poinformował Zdzisław Kuźdub - Komendant Gminny 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie, dobiegła końca kampania 
zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy. W tej 
kadencji to ostatnie zebrania sprawozdawcze. Trwały one od 23 stycz-
nia do 20 lutego. W przyszłym roku odbędą się zebrania sprawoz-
dawczo – wyborcze, podczas których zostaną wybrane nowe władze 
(zarządy) jednostek, przedstawiciele do zarządu oddziału gminnego 
związku OSP RP, delegaci na Zjazd Gminny – mówi Z. Kuźdub.

Zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach. Z ramienia gmi-
ny uczestniczyli w nich Mariusz Walachnia – wójt gminy i Anna 
Leżańska – przewodnicząca Rady Gminy. 

W wielu przypadkach gośćmi strażaków byli również radni gmi-
ny Bliżyn, sołtysi, a na przykład w przypadku Sorbina również ksiądz 
proboszcz Eugeniusz Siedlecki. 

We wszystkich zebraniach uczestniczył Andrzej Bętkowski – po-
seł na Sejm RP a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP. Komendę Powiatową PSP reprezentował bryg. Sylwester 
Hamera – Komendant Powiatowy lub wyznaczeni oficerowie. W ze-
braniu sprawozdawczym OSP Bliżyn uczestniczyła również Marzena 
Okła - Drewnowicz – poseł na Sejm RP oraz bryg. Stanisław Woś, 
zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Strażacy z Bliżyna na zebraniu wyrazili wielkie zadowolenie 
z otrzymanego nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 
Man, zakupionego dzięki dofinansowaniu gminy Bliżyn w wysokości 
262.735 zł.

W związku z zaplanowanymi na 2010 r. obchodami 100-lecia dzia-
łalności jednostki za bardzo ważne zadanie uznali oni wykonanie re-
montu kapitalnego strażnicy. Gmina ma zabezpieczone w budżecie na 
ten cel 600.000 złotych.

Jednostka OSP Sorbin 
w ubiegłym roku pozy-
skała także nieodpłatnie 
samochód ratowniczy 
marki Ford Transit, któ-
ry zastąpił wysłużone-
go Żuka. Druhowie z 
Sorbina widzą potrzebę 
wykonania ogrodzenia 
terenu, wymiany podło-
gi w świetlicy, remontu 
boksu garażowego oraz 
utwardzenie wyjazdu. 

Do OSP Mroczków został przekazany z OSP Bliżyn średni sa-
mochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Stara 266, który zastąpił 
35-letniegio Stara 25. Druhowie widzą potrzebę wyrównania terenu 
wokół strażnicy i wykonania ogrodzenia. 

OSP Nowy Odrowążek za najważniejsze zadania do realizacji wi-
dzi wykonanie ogrzewania i ocieplenia budynku, jak również utwar-
dzenie terenu przed strażnicą. 

Strażacy z Nowek podnosili potrzebę dokończenia prac związa-
nych z wykonaniem zaplecza sanitarnego i wymiany podłogi w świe-
tlicy. 

Natomiast dla strażaków z Wołowa najważniejsze to ocieplenie 
strażnicy i wykonanie instalacji grzewczej. 

Cztery jednostki z: Sorbina, Mroczkowa, Wołowa i Nowek realizo-
wały zadania ze środków programu integracji społecznej, co zaowoco-
wało pracami remontowymi strażnic oraz poprawą ich wyposażenia.

Wszystkie zebrania odbywały się przy dużej frekwencji druhów i 
zaproszonych gości. Zebrania były dobrze przygotowane, z należytą 
oprawą.

Zarząd Gminny na najbliższy okres zaplanował następujące zada-
nia i uroczystości:

- finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej (10 marzec),

- VI Mistrzostwa Gminy OSP w tenisie stołowym (21 marzec),
- I Mistrzostwa Gminy OSP w bilardzie (21 marzec),
- plenarne posiedzenie Oddziału Gminnego Związku OSP (kwie-

cień),
- Gminne zawody sportowo pożarnicze (czerwiec).
Na dzień 2 maja 2010 r. zaplanowano wstępnie Mszę świętą w in-

tencji wszystkich strażaków gminy Bliżyn. 
Gminne obchody Dnia Strażaka odbędą się we wrześniu i będą 

połączone z obchodami 100-lecia działalności OSP Bliżyn w ochronie 
życia, zdrowia i mienia.

Jacenty Kita
PS
Rozmowę ze Zdzisławem Kuźdubem, awansowanym kilka tygo-

dni temu na komendanta miejskiego PSP w Kielcach, opublikujemy w 
najbliższym wydaniu gazety.
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Jednostki straży pożarnej wyjeżdżały 1168 razy. Miesiącem, w 
którym najczęściej dochodziło do zdarzeń był kwiecień – straż in-
terweniowała 377 razy. Najmniej wyjazdów było w styczniu i listo-
padzie – po 43 interwencje. Wybuchło 680 pożarów, z czego 48,2 
% w Skarżysku-Kamiennej, 20,4% w Bliżynie, 15% w Skarżysku-
Kościelnym, w Suchedniowie 11,3% i 5% w Łącznej. Najczęściej pło-
nęły nieużytki, trawy i poszycie leśne.

Szczegółowe dane w tym względzie ilustruje zestawienie:

Gmina Pożary Miejscowe 
zagrożenia

Alarmy 
fałszywe Razem

Bliżyn 139 62 4 205
Łączna 38 18 0 52
Skarżysko Kość. 102 33 3 138
Skarżysko Kam. 328 291 14 633
Suchedniów 77 57 6 140
Razem: 680 461 27 1168

Inne działania straży pożarnej to również działania kontrolne, 
różnego rodzaju szkolenia, akcje propagandowe w lokalnych mediach, 
prowadzenie eliminacji regionalnych w konkursach i turniejach.

Wiele miejsca podczas spotkania poświęcono także kwestiom fi-
nansowym. Największym problem jest niewystarczająca ilość pienię-
dzy na zakup nowych samochodów. Ich średni wiek w OSP i PSP to 
22 lata. Kolejna sprawa to brak pieniędzy na dokończenie rozpoczętej 
w 2008 roku modernizacji siedziby komendy powiatowej – stwierdził 
na zakończenie komendant S. Hamera. W tym ostatnim przypadku 
deklarację pomocy złożył starosta J. Żmijewski. 

Jacenty Kita

u Str a ż akóW

Strażacy podsumowali rok

Tradycyjnie na początku roku trwa podsumowanie roku ubiegłe-
go u strażaków zawodowców i ochotników.

W dniu 12 lutego dokonała tego Państwowa Straż Pożarna w 
Skarżysku-Kamiennej.

Meldunek o gotowo-
ści do rozpoczęcia nara-
dy podsumowującej na 
ręce zastęcpy komendan-
ta wojewódzkiego PSP 
w Kielcach Stanisława 
Wosia oraz skarżyskiego 
komendanta Sylwestra 
Hamery złożył Marcin 
Machowski, zastępca ko-
mendanta powiatowego. 

Potem S. Hamera 
powitał gości: bry-
gadiera Stanisława 
Wosia, starostę Jerzego 
Żmijewskiego, komen-
danta powiatowego poli-
cji młodszego inspektora Wojciecha Przeździka.

Obecne były władze samorządowe z gmin, pracownicy zajmują-
cy się ochroną ppoż, komendanci gminni i prezesi jednostek tereno-
wych.

Spotkanie rozpoczęło się podziękowaniem dla strażaków, którzy 
w zeszłym roku zakończyli swoją służbę: Grzegorzowi Wijasowi i 
Sławomirowi Żakowi (ze zbrojowa). Komendant wojewódzki i po-
wiatowy podziękowali im za długoletnią służbę, a aby na emeryturze 
o straży i strażakach nie zapomnieli, otrzymali pamiątkowe statuetki 
strażaka. 

Potem przedstawił nowego strażaka Jakuba Dudę, który wstąpił w 
szeregi straży i złożył uroczystą przysięgę. 

W roboczej części spotkania  omówił najważniejsze wydarzenia 
związane z bezpieczeństwem regionu, zadaniami postawionymi i zre-
alizowanymi przez Państwową Straż Pożarną, zrealizowane inwesty-
cje, a także podsumowano funkcjonowanie ochrony przeciwpożaro-
wej w roku 2009.

W 2009 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie po-
wiatu skarżyskiego interweniowały średnio co 7 godzin 30 minut tj. 
3,2 zdarzeń na dobę. Choć nasz powiat nie jest największy w woje-
wództwie, to odnotowuje się tutaj aż 10% zdarzeń z całego wojewódz-
twa.
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Program składał się z przeplatanki piosenek i wierszy. Prezentowali 
się artyści na co dzień pracujący w sekcjach kulturalnych ośrodka. 

Piosenki śpiewała Dominika Bąk, Kasia Rodak i Krzysztof 
Ślusarczyk, a wiersze recytowali: Karolina Żarska, Ula Krzemińska, 
Marta Borowiec, Joanna Wrzecianowska i Anna Skarus.

Po programie artystycznym odbyły się, w nastrojowej, walentyn-
kowej atmosferze, konkursy i zabawy dla publiczności.

Jacenty Kita

WaleNt yNk i  W GmiNie

Walentynki w „Zameczku”,

czyli „Kto powie nam?”

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie nie zapomniał o tych, którzy 
rokrocznie obchodzą święto Walentynki i Walentego.

14 lutego w „Zameczku” odbył się wieczorem program poetycko 
– recytatorski pod hasłem „Kto powie nam?”

Na program składały się wiersze i piosenki oczywiście o miło-
ści między innymi takich autorów, jak Poświatowska, Szymborska, 
Miłosz – mówi szefowa placówki Katarzyna Skarus.

Zakochani 
 Jest tam tak cicho, że słyszymy
 piosenkę zaśpiewaną wczoraj:
 „Ty pójdziesz górą, a ja doliną...”
 Chociaż słyszymy - nie wierzymy. 
  Nasz uśmiech nie jest maską smutku,
  a dobroć nie jest wyrzeczeniem.
  I nawet więcej, niż są warci,
  niekochających żałujemy. 
 Tacyśmy zadziwieni sobą,
 że cóż nas bardziej zdziwić może?
 Ani tęcza w nocy.
 Ani motyl na śniegu. 
  A kiedy zasypiamy,
  We śnie widzimy rozstanie.
  Ale to dobry sen,
  ale to dobry sen,
  bo się budzimy z niego.

Wisława Szymborska
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kultur a

Kameralnie w „Zameczku”
Kilkudziesięciu koneserów dobrej muzyki spotkało się w bliżyń-

skim „Zameczku” na kolejnym kameralnym koncercie. Tym razem 
gośćmi naszymi byli Marzena i Leszek Ślusarscy.

Poniżej migawki z koncertu.

(jaki)

Wójt czytał dzieciom

Uczniowie klasy I „a” Szkoły Podstawowej w Bliżynie biorą udział 
w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia koncentrują się na te-
matyce „Książka uczy, bawi, wzrusza”. W ramach zajęć realizowany 
jest cykl „Czytamy dzieciom i z dziećmi w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia włączył się 
aktywnie w tę akcję. Przeczytał dzieciom bajkę pt. „Kot w butach”. 
Wpisał się do Księgi czytających gości: „Dla I – najmilszej klasy, której 
miałem przyjemność po raz pierwszy czytać bajkę w ramach programu 
„Cała Polska czyta dzieciom” w śnieżny, tłusty czwartek 11 luty 2010 r. 
Pączek był pyszny … . 

Mariusz Walachnia
Wójt Gminy Bliżyn

Wychowawca klasy I „a” Alicja Krönig z uczniami serdecznie 
dziękują wójtowi Mariuszowi Walachni za udział w akcji.
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Na początek G. Kij powitała obecnych w remizie słowami ludo-
wej mądrości: „Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek. A Bartkowa 
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”.

Wśród zaproszonych gości byli: wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Rams, radni Aleksandra Milanowska i Józef Wróbel, 
szefowa GOK-u Katarzyna Skarus, wicedyrektor Zespołu Szkół w 
Bliżynie Grzegorz Jędrzejczyk, szefostwo klubu emerytów: Halina 
Relidzyńska i Wacław Pejas. 

I już zaczęła się zabawa, którą wraz z G. Kij prowadziła uczennica 
VI klasy bliżyńskiej szkoły Ala Jakubczyk. 

Pierwszy punkt to inscenizacja zatytułowana „Pączki i faworki 
u Babci Honorki”. Występ ten przygotowali uczniowie klas drugich i 
trzecich. O tym, że bardzo się on spodobał świadczyły gromkie brawa, 
jakimi nagrodzeni zostali wykonawcy. 

Dalsza część to tańce, pląsy, konkursy z nagrodami, a do tego 
wszystkiego muzyka w wykonaniu Mariusza Dołowego. 

Jako, że tłusty czwartek, nie mogło się obejść bez konsumpcji 
posiłku, a przygotowały go Lidia Bojek i Anna Gołębiewska. Do 
tego J. Rams i K. Skarus obdarowali dzieciaki worem cukierków, a  
H. Relidzyńska owocami. 

Organizacyjnej pomocy udzielili Izabela Celińska, Hanna 
Jakubowska i Grzegorz Smardzewski.

Jacenty Kita

z ż ycia tPD

Walentynki i tłusty czwartek z TPD

Aż 120. dzieci, w tym 13. z Domu Dziecka w Stąporkowie, wspa-
niale bawiło się na imprezie walentynkowej połączonej z „tłustym 
czwartkiem”, w dniu 11 lutego w remizie OSP w Bliżynie. –Aż sama 
byłam mile zaskoczona tak dużą liczbą uczestników. Pierwszy efekt 
był taki, że musieliśmy szybko biec do sklepu i dokupić pączków – 
śmieje się Grażyna Kij, prezes bliżyńskiego TPD i główny organizator 
zabawy.

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn mar zec 2010
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Powrót wiosny
 Niebo jest takie błękitne,
 W promieniach słońca lśni.
 Drzewa kwiatami okryte,
 Zobacz! To wiosny są dni.
  Po rzekach skutych lodem,
  Po długich zimowych nocach.
  Wiosna wróciła! Zamieszka z nami,
  Jak zwykle piękna – urocza.
 Spójrz! Jak się życie zmieniło,
 Jak ptaki wracają do gniazd.
 Więcej uśmiechów znów przybyło,
 To wiosna! Zbudziła nas.
  Znów poprawiły się nam humory,
  Wiosną ubywa nam lat.
  Każdy do pracy jest bardziej skory,
  Bo wiosna, to piękno, to maj.

Stefania Młynarczyk - Barcicka

Dzieciaki z TPD na kuligu

Jak ferie to czas na zabawę i relaks. Tak też pomyślała prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bliżynie Grażyna Kij i wraz 
z Grzegorzem Smardzewskim zorganizowała dla 17. chętnych 
kulig do Jastrzębi. Piękna, zimowa aura sprawiła, że zabawa w 
gościnnym gospodarstwie państwa Tkaczyków była przednia. 
Zapłonęło tradycyjne ognisko, piekły się kiełbaski, a zapobie-

rOzmaitOści

gliwa i życzliwa dzieciakom Alicja Tkaczyk przygotowała po-
częstunek i gorącą herbatę. 

Po wspólnej i wyczerpującej zabawie trzeba było zregenero-
wać siły, więc organizatorzy zapewnili uczestnikom wyprawy 
słodycze, pożywne i kaloryczne pączki i faworki.

-Pragnę podziękować państwu Tkaczykom za gościnne 
przyjmowanie dzieci już po raz siódmy, Zawsze spotykamy tu-
taj wiele ciepła, życzliwości – stwierdza Grażyna Kij.

Jacenty Kita

List do redakcji
Rodzina dziękuje
Redakcja Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn

Serdeczne podziękowania za wnikliwe opisanie i zilustro-
wanie uroczystości w Mroczkowie odbytej 31 stycznia 2010 
roku poświęconej pamięci Feliksa Janasa ps. „Sołtyk”.

Również tą drogą chcę podziękować panu Wójtowi 
Mariuszowi Walachni – bez Pana nie byłoby to możliwe. 
Doceniam Pana zaangażowanie i wkład pracy.

Dziękuję panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 
Mroczkowie Sylwestrowi Kozińskiemu, pani Mirosławie Kani, 
pocztom sztandarowym, Kolegom Kombatantom, Markowi 
Jedynakowi, księżom Bogusławowi Przysusze i Antoniemu 
Kochanowskiemu, uczniom Gimnazjum im. „Robotowców” z 
Końskich, uczniom Szkoły Podstawowej z Mroczkowa oraz tak 
licznie zebranym mieszkańcom Parafii Nieustającej Pomocy w 
Mroczkowie.

Genowefa Janas Piotrowska
PS
Szanowny Panie Redaktorze!
Proszę poinformować Czytelników, że epitafium w kościele 

w Mroczkowie i należności związane z poświęceniem i odpra-
wieniem Mszy św., refundowałam ja sama. Natomiast wszyst-
kie inne wydatki związane z tą uroczystością pokryła gmina 
Bliżyn.
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ników dopingowanych m.in. przez przewodniczącą Rady 
Gminy Annę Leżańską i również startującego wójta gmi-
ny Mariusza Walachnię. Byli to: Wiesław Ciura, Wacław 
Wiśniewski (najstarszy, liczący sobie 68 wiosen), Czesław 
Szmalec, Paweł Żak, Jerzy Krupniewski, Zbigniew 
Lisowski, Marek Sorbian, Ewa Rot, Maria Ostrowska, 
Justyna Ostrowska – Paszkiel, Stanisław Paszkiel, Jakub 
Paszkiel (lat 9) oraz Mariusz Walachnia (kolejność wpisu 
na listy startowe).

Do przebiegnięcia było 3 rundy po około 1,8 km i co po-
tem przyznawali na mecie zawodnicy było to dość sporo i 
wymagało dużego wysiłku.

Po krótkim odpoczynku nadszedł moment wręczania 
przez A. Leżańską i M. Walachnię pucharów w trzech ka-
tegoriach wiekowych.

Na zakończenie przy wspólnym ognisku pieczono kieł-
baski i dzielono się wrażeniami z trasy.

Jacenty Kita

SPOrt

III Bliżyn Ski
Po dwóch latach przerwy ponownie ożył tor narciarski w 

okolicach nowo budowanego zalewu bliżyńskiego.
Sprawił to Marek Sorbian, prezes Bliżyńskiego 

Stowarzyszenia Cyklistów, 
główny pomysłodawca i ani-
mator imprezy, która odbyła 
się w dniu 14 lutego br.

Już kilkadziesiąt minut 
przed oficjalnym startem 
grupa zapaleńców przecie-
rała tory, rąbała drwa na 
ognisko, które następnie z 
trudem rozpalono dzięki 
Czesławowi Szmalcowi, 
który na szczęście posiadał 
w swoim aucie… olej silni-
kowy. 

Przed godz. 10:00 zaczęli docierać pierwsi amatorzy 
zimowego szaleństwa z Bliżyna, Stąporkowa i Skarżyska 
Kamiennej.

Po rozgrzewce, treningowym zapoznaniu się z trasą, w 
odstępach 30 sekundowych na trasę wyruszyło 13 zawod-
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cą około 5 km. Natomiast biegacze na nartach i cykliści wystartowali 
sprzed ośrodka do hotelu Paradiso w Suchedniowie i z powrotem. 
Zanim uczestnicy wyruszyli przywitał ich Starosta Skarżyski Jerzy 
Żmijewski życząc wszystkim udanej zabawy. 

Organizatorzy imprezy nie zapomnieli też o najmłodszych. 
Niewątpliwą niespodzianką dla dzieci była przejażdżka saniami po 
lesie. 

Po przebyciu trasy na każdego uczestnika czekał gorący posiłek 
przy ognisku i akompaniamencie kapeli „Bliżej Serca” oraz nagrody. 
Jedna z nich przypadła Sławomirowi Młodawskiemu, któremu skła-
damy gratulacje.

Jacenty Kita

Byliśmy na I powiatowym marszobiegu
Nie żałowali ci, którzy w niedzielę 7 lutego pojawili się na tere-

nie ośrodka wypoczynkowego Rejów, by wziąć udział w pierwszym 
Powiatowym Marszobiegu Zimowym. Impreza, która miała charak-
ter rekreacyjny była okazją do wyjścia z domu i spędzania udanego 
niedzielnego przedpołudnia z rodziną i przyjaciółmi na świeżym 
powietrzu.

Wśród około 300 amatorów wypoczynku na świeżym po-
wietrzu była również około dwudziestoosobowa grupa członków 
Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów. Ich pobyt zorganizowany 
został przez Marka Sorbiana w ramach obchodów 600 lecia Bliżyna. 
- Organizatorzy stwierdzali, że byliśmy najlepiej zorganizowana gru-
pą - mówi M. Sorbian.

Dopisała pogoda i 
jak zwykle uczestnicy. 
Kierując się własnymi pre-
dyspozycjami wyznaczoną 
trasę można było pokonać 
spacerując, biegnąc, jadąc 
na rowerze lub na nartach. 
Dla uczestników pieszych 
przygotowano trasę wokół 
zalewu rejowskiego liczą-

W Obiek t y Wie

Szachy nocą
Prezes  bliżyńskich  szachistów Łukasz Łukomski wpadł na  

pomysł niecodzienny, a mianowicie w nocy z 27/28 lutego br. 
w „Zameczku” zorganizowany został „Nocny turniej szacho-
wy”. Wystartowało w nim 14 zawodników z Bliżyna, Skarżyska  
i Stąporkowa. W wyniku rozgrywek kolejność była następująca:

I miejsce – Robert Karpeta
II miejsce – Adam Łukomski
III miejsce – Łukasz Łukomski
Gratulujemy ciekawego pomysłu.

(jaki)
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*  zapraszamy panie na bezpłatne badania,
*  zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych na marzec,
*  rozmowa z Rafałem Pakułą, kierownikiem bliżyńskiego ko-

misariatu policji,
*  urzędnicy Marszałka Województwa o funduszach struktural-

nych dla gmin,
*  studium dobrego smaku się rozkręca,
*  strażacy ochotnicy podsumowują rok,
*  koncert jazzowy w „Zameczku”,
*  będziemy na Targach Turystycznych,
*  o programie poetyckim „Kto powie nam?”,
*  relacja z wydarzeń sportowych –
oraz o tym wszystkim, co dzieje się w naszej gminie.

Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

„Zameczek” zaprasza Panie
Bliżyński Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla pań nie-

spodziankę.
W dniu 6 marca o godzinie 18.00 w „Zameczku” odbędzie się 

koncert muzyczny dla pań w wykonaniu Piotra Salaty. Godzinę 
wcześniej będzie natomiast otwarta wystawa zatytułowana 
„Bliżynianki”. Odbędzie się również promocja folderu będącego po-
kłosiem obu edycji wystaw artystycznych.

(jaki)

Gmina Bliżyn twórcami stoi!
Nasza gmina jest wyjątkowo bogata pod względem jakości, 

różnorodności i ilości twórców ludowych różnych profesji. Kwitnie 
tkactwo i garncarstwo, mamy licznych rzeźbiarzy, zespoły ludowe 
odnoszące znaczące sukcesy…

Są oni cyklicznie prezentowani w ramach obchodów 600 lecia 
Bliżyna.

Jako pierwszych poznajemy „Bliżyniaków”.
Czytaj na str. 2

Sporty zimowe wracają do Bliżyna

Jeszcze kilka lat temu w Bliżynie, w jednej z nielicznych gmin w 
województwie, dość mocno stały sporty zimowe, przede wszystkim 
biegi narciarskie. –Doskonałe warunki zimowe panujące w tym roku 
skłoniły nas do powrotu do tych dobrych tradycji – mówi Marek 
Sorbian, prezes Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów.

Grupa zapaleńców postanowiła więc zorganizować III edycję 
„Bliżyn Ski”. Wcześniej natomiast wzięli udział w skarżyskim mar-
szobiegu.

Czytaj na str. 14-15
Fotoreportaż na str. 16

„Tajemnicą jesteś, z księgi czarów - zbiegłą,
mgłą zaklętą, którą nieliczni tylko przejdą.
Kobieto - puchu marny, a nie do zdobycia.
Kobieto - ile w tym słowie - piękna, miłości i życia”

Wszystkim Paniom z terenu Gminy Bliżyn
najlepsze życzenia w Dniu Ich Święta

składa
Wójt Gminy

Mariusz Walachnia
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Rams


