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W numerze m.in.:
* kup atrakcyjną działkę!
* udana kwesta,
* relacja z sesji rady gminy,
* o gminnych inwestycjach,
* „Smaki Powiatu Skarżyskiego”,
* wystawa „Wenecja” w „Zameczku”,
* spotkanie kameralne w GOK-u,
* Hubertusik w TPD,
* udany marszobieg jesienny,
* niepodległościowy turniej szachowy oraz…
pozostałe aktualne informacje z życia gminy.

Drugi „Orlik” w gminie otwarty

W Mroczkowie w dniu 10 
listopada uroczyście otwarty 
został przy miejscowej szkole 
podstawowej kompleks boisk 
sportowych wybudowanych 
w ramach rządowego pro-
gramu „Moje Boisko – Orlik 
‘2012”.

Czytaj na str. 2-3

93 lata temu Polska wybiła się na 
niepodległość

Msza Święta z udziałem władz samorządowych, pocztów sztan-
darowych i mieszkańców, uroczysty przemarsz i złożenie kwiatów 
pod pomnikiem ofiar II wojny światowej oraz część artystyczna zło-
żyły się na tegoroczne obchody Święta Niepodległości w gminie.

Czytaj na str. 8-9
Fotorelacja na str. 16
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MaMy DRUGIEGo oRlIk a

Drugi „Orlik” w gminie otwarty
W Mroczkowie w dniu 10 listopada uroczyście otwarty został 

przy miejscowej szkole podstawowej kompleks boisk sportowych 
wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – 
Orlik 2012”. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.578.570 zł, z tego 
500 tyś. zł pochodziło z budżetu państwa, 333 tys. zł z urzędu mar-
szałkowskiego, a reszta z budżetu gminy.

Zanim jeszcze Orlik został oficjalnie otwarty w godzinach 
przedpołudniowych młodzież ze szkół podstawowych z całej gmi-
ny w praktyce sprawdziła jego walory rozgrywając turniej piłkarski.

Punktualnie w południe licznie zebranych gości przywitał wójt 
gminy Mariusz Walachnia.

Obecni byli parlamentarzyści Marzena Okła – Drewnowicz 
i Andrzej Bętkowski, członek zarządu województwa Jan Maćkowiak, 
koordynator budowy Orlików w Urzędzie Marszałkowskim Leszek 
Wnętrzak. W komplecie stawiły się władze powiatowe, byli zaprzy-
jaźnieni samorządowcy ze Skarżyska - Kamiennej i Bodzentyna 
(wraz z drużynami piłkarskimi) oraz Skarżyska Kościelnego.

Nim oficjalnie otwarto boiska podsumowany został rozegrany 
wcześniej turniej piłkarski szkół podstawowych.  Gospodarze ze SP 
Mroczków nie oddali pola i zajęli I miejsce, II miejsce przypadło SP 
Bliżyn, III SP Odrowążek a IV miejsce SP Sorbin.

Nagrody i puchary zwycięskim zespołom wręczył wójt 
Mariusz Walachnia.

W dalszej części dokonano uroczystego otwarcia kompleksu 
sportowego. Wstęgę przecięli poseł Marzena Okła - Drewnowicz, 
członek zarządu województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, 
starosta skarżyski Michał Jędrys, przewodniczący rady powia-
tu Eugeniusz Cichoń, przewodniczący Rady Gminy Bliżyn Jerzy 
Rams, dyrektor  Szkoły Podstawowej w Mroczkowie Sylwester 
Koziński oraz wójt gminy Mariusz Walachnia.

Uczestnicy rozgrywek piłkarskich szkół podstawowych

Gości oficjalnie powitał wójt Mariusz Walachnia

Zaproszeni goście

Podsumowanie turnieju piłkarskiego

dok. na str. 3
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Po uroczystym otwarciu boiska odbył się Turniej Piłkarski 
Samorządowców, w którym udział wzięli reprezentanci Powiatu 
Skarżyskiego, Miasta Skarżyska, Miasta i Gminy Bodzentyn i Gminy 
Bliżyn.  

W eliminacjach Bodzentyn pokonał Bliżyn 7:0, a  Powiat 
Skarżyski drużynę Skarżysko-Kamienna  4:2. W meczu o 3 miejsce 
samorządowcy ze Skarżyska-Kamiennej pokonali Bliżyn  5:1, w meczu 
o 1 miejsce Bodzentyn - Powiat Skarżyski był remis 2:2, a w rzutach 
karnych 4:5.

O godz. 14.30 odbył się mecz pokazowy pomiędzy Koroną Kielce 
i Kordianem Bliżyn. Z kieleckiej drużyny grali Wojciech Małecki, 
Krzysztof Kiercz, Paweł Kał i Piotr Gawęcki. Korona wygrała 4:2 (dla 
naszej drużyny bramki zdobyli Andrzej Durlik i Rafał Krakowiak). 
Z trybun mecz obserwowali kontuzjowani kapitan Korony Kamil 
Kuzera i Maciej Korzym.

Ostatnim akcentem imprezy  był mecz derbowy Mroczków kontra 
Sołtyków, w którym w rzutach karnych zwyciężyła drużyna Sołtykowa 
5:4 (w regulaminowym czasie gry było 3:3).

Jacenty Kita

Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych 
gości, którzy gratulowali gospodarzom obiektu oraz wręczali sym-
boliczne piłki do gry. Wśród zabierających głos byli - oprócz już wy-
mienionych wyżej osób, z-ca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej 
Grzegorz Małkus, przewodniczący Rady Miasta Skarżyska Andrzej 
Dąbrowski, wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak, bur-
mistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Stanisław Krak oraz mocno spóź-
niony na uroczystość poseł Andrzej Bętkowski.

Na koniec boiska poświęcił ks. proboszcz Antoni Kochanowski.
Po krótkiej przerwie, którą uświetnił występ m.in. chiliderek 

z miejscowej szkoły, rozegrane zostały kolejne turnieje piłkarskie.

MaMy DRUGIEGo oRlIk a

Przecięcie wstęgi

Pokazy chiliderek

Zmagania samorządowców

Korona i Kordian
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ak tUalnoścI

Apel do właścicieli posesji
Wójt Gminy Bliżyn apeluje do mieszkańców – właścicieli pose-

sji, o właściwą troskę o ich otoczenie, w tym przede wszystkich rowy 
i chodniki. Jest to istotne przede wszystkim w okresie jesiennym (za-
legające liście) oraz zimowym (śnieg i lód).
Obowiązki ogólne

Z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, 
że właściciele powinni przede wszystkim wyposażyć nieruchomości 
w urządzenia służące gromadzeniu odpadów komunalnych (śmietni-
ki, zsypy, szamba) oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitar-
nym i porządkowym. Oni też mają obowiązek zadbać o przyłączenie 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli jej nie ma – wyposażyć pose-
sję w bezodpływowy zbiornik nieczystości płynnych lub przydomową 
oczyszczalnię. Muszą również zapewnić, że w tych urządzeniach będą 
gromadzone odpady powstałe na terenie nieruchomości. 

Są też zobowiązani pozbywać się odpadów komunalnych i nieczy-
stości (wywóz śmieci, szamba) w sposób zgodny z przepisami. 

Usuwanie śniegu, lodu, błota 
Obowiązki właścicieli związane z zapewnieniem porządku 

i czystości wykraczają poza teren posesji. Wskazana ustawa wyraźnie 
mówi, że muszą sprzątać chodniki przylegające do posesji, tj. oczysz-
czać je z błota, śniegu i lodu oraz usuwać inne zanieczyszczenia. 

(jaki)

Gazeta w grudniu
Tradycyjnie tuż przed świętami ukaże się ostatnie w tym roku 

wydanie gazety. W związku z tym wszelkie ogłoszenia i materiały do 
druku są przyjmowane wyłącznie w terminie do 15 grudnia.

Jacenty Kita

Udana kwesta
W dniu wszystkich 

Świętych na bliżyńskich 
cmentarzach przepro-
wadzona została kwesta, 
z której zebrane pienią-
dze będą przeznaczona 
na remont ogrodzenia 
wokół kościółka św. Zofii. 
Bliżynianie i w tym roku 

okazali się hojni. Po pod-
liczeniu okazało się, że 
łącznie zebrano 7.727 zło-
tych oraz 11 euro. Była to 
już druga zbiórka na ten 
cel. W 2009 r. zebrano ok. 
5.900 zł.

Wśród kwestujących 
byli nasi samorządowcy, 
członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Bliżyna, Caritas Bliżyn, Rady Parafialnej, Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
oraz Związku Strzeleckiego.

(jaki)
Zdjęcia: Andrzej Adamczyk

Działki nad zalewem do kupienia
Gmina Bliżyn przeznacza 

do sprzedaży w trybie prze-
targu nieograniczonego 5 z 16 
działek położonych w Bliżynie 
nad odbudowywanym zalewem 
bliżyńskim. Wszystkie działki 
objęte są miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego jako działki budowlane. 
Działki są uzbrojone w energię 
elektryczną oraz wodę, a w roku 

2012 będą objęte II etapem 
budowy kanalizacji.

Trzy działki o nr 994/1, 
994/2, 994/3 położone są 
przy ul. Henryków w bezpo-
średnim położeniu przy od-
budowywanym właśnie za-
lewie. Natomiast działki o nr 
994/15 i 994/16 położone są 
przy ul. Zafabrycznej.

Przetarg na ww. działki 
odbędzie się w dniu 8 grud-
nia (czwartek) od godz. 10.00 do 12.00 w budynku Urzędu Gminy 
w Bliżynie przy ul. Kościuszki 79A, pok. 15a.

Szczegółowe informacje o formie, zasadach, wielkości i cenie wy-
woławczej oraz wadium znajdą Państwo w ogłoszeniu o przetargu:

http://www.ugblizyn.bip.doc.pl/index.php?wiad=68770&re-
jestr=1

Pozostałe 11 działek zostanie przeznaczone do sprzedaży w przy-
szłym roku po wykonaniu dróg dojazdowych oraz wodociągu.

Ś.P. Zygmunta Krzepkowskiego
długoletniego sołtysa wsi Nowki

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie
składają 

Rada Gminy, Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Bliżynie

Ś.P. Zygmunta Krzepkowskiego
wyrazy żalu i współczucia z powodu Jego śmierci

składają 
Sołtysi z Gminy Bliżyn

Rodzinie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
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Z PR ac R aDy GMIny

Sesja rady gminy
Trzynastą w tej kadencji sesję Rady Gminy w Bliżynie otworzył 

przewodniczący rady Jerzy Rams witający wszystkich na niej obec-
nych. Na wstępie na wniosek wójta gminy Mariusza Walachni uzu-
pełniony został porządek obrad dotyczący zmian w budżecie gminy 
na 2011 rok oraz zmian w wieloletniej  prognozie finansowej.

Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał wójt Mariusz Walachnia 
przedkładając radzie sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy 
sesjami. Dotyczyło ono spraw związanych z budżetem gminy, spraw 
oświatowych i realizacji zadań inwestycyjnych. Wójt przedstawił rów-
nież harmonogram swej pracy w tym czasie oraz stopień realizacji 
uchwał podjętych przez radę.

Następnie głos zabrali goście obecni na sesji.
Szpital prosi o pomoc

Rozpoczynając dys-
kusję na temat szpitala 
członek zarządu powia-
tu Zenon Nowakowski 
powiedział: -Pod rzą-
dami nowego dyrektora 
idzie na dobre. Ale jeden 
z ostatnich dyrektorów 
narobił długów na 9 mln 
zł, dwóch kolejnych ma 
prawomocne wyroki za 
ustawianie przetargów. 
Świadczy to o braku nad-

zoru ze strony poprzednich zarządów powiatu.
Gościem obrad był dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku – 

Kamiennej Maciej Juszczyk.
-Staję przed Państwem w niezręcznej sytuacji i czuję się zażenowa-

ny, gdyż poproszę was o pomoc finansową – rozpoczął swe wystąpie-
nie dyrektor. Poinformował zebranych o podjętych przez siebie dzia-
łaniach od objęcia funkcji dyrektora w lutym tego roku. Pierwszym 
krokiem było uporządkowanie spraw organizacyjnych i ograniczenie 
kosztów działalności szpitala, przede wszystkim kosztów wynagro-
dzeń, które stanowią aż 70% wszystkich wydatków. Pracę straciło ok. 
40 osób, zmieniono system organizacyjny redukując liczbę osób funk-
cyjnych. Dogłębnie analizowana jest działalność medyczna szpitala 
i czynione są korekty w tym względzie. I właśnie z tym związana jest 
prośba dyrektora: 

-Zabiegamy o nowe procedury medyczne. Lada moment urucho-
mimy bardzo potrzebny drugi w województwie oddział otolaryngolo-
gii. Remont pomieszczeń w byłym bloku operacyjnym na ten oddział 
w 95% wykonaliśmy za pozyskane dodatkowo pieniądze od sponso-
rów, a chodzi o kwotę 120.000 zł. Ale nie mamy pieniędzy na jego wy-
posażenie.

Ponadto połączone zostaną oddziały wewnętrzne, czynione są sta-
rania o zakup aparatu RTG, prace przystosowawcze czeka blok ope-
racyjny. 

Uzupełniając wypowiedź dyrektora radna powiatowa Anna 
Leżańska powiedziała, że rada powiatu nie tylko wesprze zakup RTG, 
ale zabezpieczy środki na termomodernizację budynku. –To ostatnia 
szansa, aby szpital postawić na nogi – stwierdziła nasza przedstawi-
cielka w radzie powiatu.

Odnosząc się do prośby dyrektora zarówno wójt jak i rada gminy 
zadeklarowali pomoc w tym względzie (na zakup konkretnego urzą-
dzenia), prawdopodobnie jednak dopiero w roku przyszłym. 
Rower dla krwiodawcy

Miłym akcentem sesji było wręczenia nagrody dla Grzegorza 
Długosza, który wziął udział w letniej akcji oddawania krwi (pisali-
śmy o tym miesiąc temu – red.).

Interpelacje zapytania 
radnych

Aleksandra 
Milanowska zgłosiła ko-
nieczność wystąpienia do 
przewoźników o umiesz-
czenie na przystankach 
rozkładów jazdy. Tadeusz 
Łyjak odnosząc się do 
dyskusji o szpitalu zwró-
cił uwagę na konieczność 
poprawy relacji personel – 

pacjent oraz zatrudnienia he-
matologa.

Zbigniew Ślęzak prosił 
i pozostawienie na terenie 
sołectwa frezowanego as-
faltu ze starej nawierzchni. 
Ewa Łukomska zwróciła 
uwagę na nieodpowiednie 
przygotowanie wyposażenia 
dzieci w worki podczas akcji 
„Sprzątanie Świata”. 

Kazimierz Boruń pytał 
o to, kiedy na terenie gminy 
pojawi się zakupiona przez 
powiat koparka i przystąpi do 
udrażniania rowów.
Gratulacje dla poseł

W trakcie obrad na sesję 
dodarła poseł Marzena Okła – 
Drewnowicz, która z rąk wój-
ta Mariusza Walachni i prze-
wodniczącego rady Jerzego 
Ramsa otrzymała gratulacje 
oraz okazały bukiet róż 

-Zawsze będę mówić, że 
jestem stąd. Jestem do waszej 
pomocy i pilnowania wspól-
nych spraw – powiedziała po-
chodząca z Sorbina parlamen-
tarzystka.
Wyróżnienie dla sołtys

Justyna Jaślan, sołtys 
Kopci, zdobyła wyróżnienie 
w wojewódzkim konkursie 
„Sołtys XXI wieku”, które-
go organizatorem były już 
przewodniczący Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos. Na tę okoliczność z rąk 
wójta gminy otrzymała podziękowania oraz upominek za aktywność.

W dalszej części obrad radni przyjęli informację o stanie sani-
tarno – higienicznym gminy, wybrali ławników do sądu rejonowego 
w Skarżysku – Kamiennej, ustanowili pomnik przyrody oraz dokonali 
zmian w budżecie gminy i w WPF.

Najbliższa sesja rady odbędzie się 2 grudnia (początek o godz. 
9.00). Radni zajmą się m.in. stawkami podatkowymi na 2012 rok, wy-
słuchają informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz przyjmą informację na tema-
ty przygotowania gminy do korzystania z funduszy pomocowych 
Unii Europejskiej.

Jacenty Kita

Dyrektor szpitala Maciej Juszczyk

Nagroda wręczona

W szpitalu potrzebny jest hematolog – 
mówił T. Łyjak

Kwiaty dla naszej poseł

Podziękowanie dla Justyny Jaślan
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Z Ż ycIa GMIny

Droga w Jastrzębi utwardzona
Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej wpadło na cie-

kawy pomysł pozyskania kruszywa budowlanego, które posłuży do 
remontów dróg powiatowych. Przez blisko miesiąc na placu w pobliżu 
spalarni odpadów medycznych w Skarżysku-Kamiennej na zlecenie 
Zarządu Dróg Powiatowych pracowała kruszarka. Jej zadaniem było 

rozdrobnienie sta-
rego materiału bu-
dowlanego pocho-
dzącego z rozbiórek 
prowadzonych pod-
czas inwestycji dro-
gowych. W sumie 
na plac przy spalarni 
trafiło blisko 5 tys. 
ton takiego materia-
łu. Wszystko zostało 
zmiażdżone. Pomysł 

na wykorzystanie kruszywa znalazł się szybko. Teraz służyć ono bę-
dzie do utwardzania powiatowych dróg gruntowych. Jedną z takich 
dróg, gdzie zostało wykorzystane już kruszywo z odzysku jest droga 
w Jastrzębi (gmina Bliżyn). Dotychczas droga była w takim stanie, że 
podczas opadów deszczów samochody grzęzły w błocie. Po wysypaniu 
kruszywem droga jest przejezdna. Podobnie jest w przypadku drogi 
będącej przedłużeniem ul. Ponurego biegnącej przez las w kierunku 
Ubyszowa. Ona też zostanie utwardzona. 

(jaki)

Lepiej dla kierowców
Droga Bliżyn – Ubyszów na odcinku 1400 metrów aktualnie prze-

chodzi kompleksowy remont. Pogoda sprzyja budowlańcom, więc 
prace postępują szybko. - Inwestycja kosztuje milion dwieście tysięcy 

złotych i jest współfinanso-
wana przez gminę i powiat 
w proporcjach 50/50

- informuje Mariusz 
Walachnia, wójt Bliżyna. 

Nowa jezdnia w znacz-
nej części ma już nową 
nawierzchnię. Na części 
modernizowanego odcin-
ka położono już korytka 
odwadniające, pozostały 

odcinek drogi będzie 
mieć utwardzone po-
bocze. 

Zakończenie prac 
jest zaplanowane na 
koniec listopada.

To nie jedyna 
wspólna inwestycja 
obu samorządów. 
Dobiegają końca robo-
ty związane z budową 
chodnika na odcinku 
od ul. Henryków w Bliżynie i w Zbrojowie. Przy okazji lepiej wyprofi-
lowany i poszerzony został zakręt za mostem „henrykowskim”.

(jaki)

Stowarzyszenie dziękuje

Zarząd Stowarzyszenia „Jastrzębia pod Świnią Górą” serdecznie 
dziękuje za wzięcie udziału w wycince drzew i krzewów w pasie drogo-
wym na odcinku 700 m przy drodze powiatowej niżej wymienionym 
osobom: Stanisław Bernatek, 
Wiesław Borowiec, Ludwik 
Obara,  Edward Malewski, 
Bolesław Kuroś, Waldemar 
Olejarz, Robert Łukomski, 
Marek Żak, Artur Oleszczuk.

Jednocześnie dziękujemy 
Zarządowi Dróg Powiatowych 
za wykonanie zatoczki i odcinka 
drogi w Jastrzębi, gmina Bliżyn.

Udrażniają rowy

Na początku października Zarząd Dróg Powiatowych 
w Skarżysku-Kamiennej wzbogacił się o nową koparko-ładowarkę. 
Wystarczył zaledwie miesiąc, by przekonać się, że zakup sprzętu był 
dobrym posunięciem.

Zakup koparko-ładowarki miał ułatwić i usprawnić pracę Zarządu 
Dróg. Do tej pory jednostka odpowiedzialna za utrzymanie blisko 180 
km dróg w powiecie skarżyskim nie dysponowała takim sprzętem, a w 
razie konieczności zmuszona była go wynajmować. Nie było to tanie 
i w rezultacie mało opłacalne. Stąd decyzja Zarządu Powiatu o sfinan-
sowaniu zakupu koparko-ładowarki na potrzeby drogowców. Już po 
miesiącu widać, że była to trafna decyzja. Sprzęt został natychmiast 
wykorzystany m.in. do udrażniania i pogłębiania rowów przy drogach 
na terenie powiatu. Kilka dni temu prace udrażniające prowadzone 
były w gminie Bliżyn.

(jaki)
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gospodarstwa, które ma certyfikat świętokrzyskiego „Dziedzictwa ku-
linarnego” zachwalała pani Gabrysia.

Wreszcie po kilku godzinach z gęsiarki wyłonił się produkt końco-
wy wyczynów samorządowców. Degustujący zgodnie podkreślali, że 
udziec smakował wyśmienicie. Podobnie zresztą jak piernik z żytniej 
mąki, czy też chleb upieczony przez gospodynie.

Jacenty Kita
***

Udziec jagnięcy ze świniarki (przepis)
Składniki: udziec jagnięcy, czosnek, świeżo zmielony pieprz, sól, 

po 1 łyżce posiekanego tymianku i oregano lub po ½ łyżeczki suszo-
nych ziół, olej, wino wytrawne. Udziec umyć zimną wodą, osuszyć. 
Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę. Olej wymieszać z czosnkiem, 
ziołami, solą i pieprzem. Przygotowaną mieszanką posmarować mię-
so, przykryć i marynować w chłodnym miejscu /dół lodówki/ nawet 
2-3 dni. Mięso obsmażyć na pozostałym oleju przez 10 min. Przełożyć 
do brytfanny i piec przez 1½ -2godzin na najniższym poziomie pie-
karnika. W czasie pieczenia mięso polewać czerwonym winem, póź-
niej wytworzonym sosem. Mięso pokroić na plastry i podawać razem 
z wytworzonym sosem.

W GMInIE  I  PoWIEcIE

Smaki Powiatu Skarżyskiego
Udziec jagnięcy ze świ-

niarki oraz piernik z żyt-
niej mąki przyrządzone 
przez starostę Michała 
Jędrysa, wójta gminy 
Mariusza Walachnię 
oraz zespół „Sorbin” to 
efekt spotkania kulinar-
nego promującego „Smaki 
Powiatu Skarżyskiego”. 

To już drugie spotkania z tego cyklu, a organizatorzy planują zor-
ganizowanie ich w każdej gminie.

-Witam Państwa w kolejnym odcinku Smaków Powiatu 
Skarżyskiego. Dziś gościmy w gospodarstwie Agroturystycznym 
„Zagroda Królów” u  Państwa Gabrieli i Krzysztofa Król w Brześciu. 
Wspólnie z wójtem Bliżyna Mariuszem Walachnią pod czujnym 
okiem pani Gabrysi oraz pań Heleny Morawskiej i Joli Krupy przy-
gotujemy dwie regionalne potrawy – udziec jagnięcy ze świniarki oraz 
piernik z żytniej mąki. Pomagać nam w tym będą panie z zespołu 
„Sorbin” – stwierdził na wstępie starosta Michał Jedrys.

I obaj panowie, ubrani w fartuchy kucharskie, zabrali się do pra-
cy. –To bardzo łatwe potrawy. Wystarczy tylko trochę dobrej chęci – 
zachęcała do pracy Gabriela Król. Poinformowała też, że najlepszym 
produktem jest mięso ze starej, tradycyjnie polskiej odmiany owiec 
tzw. „świniarek”. –Mamy gospodarstwo zachowawcze tych zwierząt – 
stwierdziła.

Podczas pracy zarówno gospodarze jak i wójt zachwalali walo-
ry turystyczno – krajoznawcze gminy. –Jako chyba jedyna gmina 
w północnych powiatach województwa zachowujemy tradycje ludo-
we. Działają u nas garncarze i rzeźbiarze, malarze ludowi, odradza się 
tkactwo, czego przykładem jest Domek Tkaczki na ul. Zafabrycznej 
w Bliżynie u Państwa Jędrzejczyków, gdzie cały proces uprawy lnu  
możemy zaobserwować począwszy od siania do zbioru. Walory swego 

Widać ogrom prac
Coraz realniejszych kształ-

tów nabiera ostateczny wygląd 
bliżyńskiego zalewu. W ciągu 
ostatniego miesiąca na plac bu-
dowy wykonawca „rzucił” dużo 
ciężkiego sprzętu i efekty widać 
coraz lepiej. Przede wszystkim 
ogromny zakres prac wykony-

wany jest przy deptaku, 
który „zbliża się” do ul. 
Langiewicza. Ale trwają 
również prace przy zaporze 
czołowej, budowie ciągów 
komunikacyjnych, jest już 
gotowa kładka za Gminnym 
Ośrodkiem Kultury.

A mieszkańcy… spa-
cerują wokół zalewu i na bieżąco oglądają zmieniający się krajobraz 
w tej części Bliżyna.

(jaki)

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu wła-
snym oraz całej społeczności Gminy Bliżyn pragniemy 
przekazać wszystkim Pracownikom Socjalnym serdecz-
ne  życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie 
w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego czło-
wieka. 

W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc dru-
giemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnie-
niem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, a na co 
dzień ludzkiej przyjaźni i życzliwości. Niech praca daje Wam 
jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym.

Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams
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śWIę to nIEPoDlEG łoścI

93 lata temu Polska wybiła się na niepodległość

Obchody Święta Niepodległości w gminie
***

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! 
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, 

Na którym z lochu, co był twą stolicą 
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem”.

Leopold Staff
***

Msza Święta z udziałem władz samorządowych, pocztów sztanda-
rowych i mieszkańców, uroczysty przemarsz i złożenie kwiatów pod 
pomnikiem ofiar II wojny światowej oraz część artystyczna złożyły się 
na tegoroczne obchody Święta Niepodległości w gminie.

Przed godziną 10.00 u progów kościoła pw. Św. Ludwika w Bliżynie 
zgromadziły się delegacje Gminy Bliżyn, strażaków, szkół, organiza-
cji niepodległościowych z pocztami sztandarowymi, które następnie 
wprowadzone do świątyni stanęły po bokach ołtarza.

Poczty sztandarowe przed ołtarzem
Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił proboszcz bliżyńskiej pa-

rafii ks. Stanisław Wlazło. W homilii ks. proboszcz odniósł się do 
treści patriotycznych i niepodległościowych, wartości rodzinnych, 
ale także aktualnych wydarzeń związanych z próbą usunięcia krzyża 
w Sejmie.

Mszę św. sprawował ks. proboszcz Stanisław Wlazło

Po mszy św. zwarta kolumna uczestników obchodów niepodległo-
ściowych przeszła pod pomnik upamiętniający ofiary II wojny świa-
towej.

Przemarsz ulicami Bliżyna

Tutaj ponownie zebrały się poczty sztandarowe, władze samo-
rządowe gminy, liczna grupa mieszkańców. Powitała ich dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Skarus.

Uczestnicy obchodów niepodległościowych
Najpierw poczty sztandarowe oddały hołd ofiarom wojny, a de-

legacje złożyły wiązanki kwiatów. Wiązanki składały władze gminy, 
kombatanci, młodzież szkolna, delegacje strażaków, związku strzelec-
kiego,
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śWIę to nIEPoDlEG łoścI

Składanie wiązanek kwiatów
Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał wójt gminy 

Mariusz Walachnia. - Dzień 11 listopada 1918 roku, był dniem prze-
łomowym w dziejach naszego kraju. Pięć pokoleń Polaków, żyjących 
pod zaborami, czekało na własne państwo. I w końcu przyszła niepod-
ległość. Nie była ona cudem czy szczęśliwym zbiegiem okoliczności. 
Była ona wynikiem zarówno czynu zbrojnego Legionów, jak i efektem 
mądrości polityków i dyplomatów. Ale przede wszystkim mogła zaist-
nieć, dzięki woli i determinacji narodu, dzięki umiejętności przenie-
sienia przez lata niewoli, naszej narodowej tożsamości, odmienności, 
dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

Okolicznościowe przemówienie wójta gminy
I dodał na zakończenie: - Manifestujmy swój patriotyzm. Nie 

wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do 
ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym – takim, 
z którym będą się liczyć inne narody.

W dalszej części obchodów w remizie strażackiej młodzież 
z Zespołu Szkół w Bliżynie zaprezentowała program artystyczny za-
tytułowany „Żeby Polska była Polską”.

Akademia w wykonaniu młodzieży szkolnej
Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla 

uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, 
został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak 
dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości. 
Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych 
przez Polaków w kraju i zagranicą. 

Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto 
Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska nie-
podległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 
roku. Dopiero w 1989 roku sejm IX kadencji przywrócił narodowi to 
święto. 

Jacenty Kita

Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów
Marek Sorbian – Prezes Bliżyńskiego Stowarzyszenia 

Cyklistów w imieniu Zarządu oraz wszystkich człon-
ków pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Zarządu 
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” z siedzi-
bą w Modliszewicach, za okazane wsparcie finansowe w postaci 
ufundowania okolicznościowych pucharów na zorganizowane 
w dniu 23.10.2011r. „Zakończenie sezonu rowerowego 2011”.
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kUltUR a

Wenecja w Zameczku

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w dniu 19 listopada zaprezen-
tował wystawę fotografii, efekt VII Otwartego Pleneru Fotograficznego 
„Wenecja 2011” z udziałem jej kustosza Włodzimierza Płanety, po-
chodzącego z Brześcia krakowskiego artysty, który jednak znaczną 
część czasu spędza w Jastrzębi, gdzie posiada swą nieruchomość.

Obecnych na wystawie powitała dyrektor Zameczku Katarzyna 
Skarus. Poza dość liczną grupą mieszkańców na wystawie obecni byli 
m.in. wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy 
Rams, radni: Aleksandra Milanowska, Tadeusz Łyjak, Tomasz Pela.

-Ziemia skarżyska jest mi szczególnie bliska, nie tylko z racji za-
mieszkania. Od kilkunastu lat w pobliskich Mostkach organizujemy 
warsztaty fotograficzne. W ponad 50. spotkaniach udział wzięło już 
1500 osób z całej Polski, a także z Ukrainy, Irlandii, Islandii – mówił 
W. Płaneta.

W. Płaneta podzielił się wrażeniami z warsztatów organizowa-
nych w Wenecji, z nieprzemijającym pięknem tego miasta, które na 
noc praktycznie zamiera. –Noc jest dla nas. Fotografia nie toleruje 
żadnej nieudolności. Liczy się profesjonalizm. Żadna z prezentowa-
nych tu prac nie jest przypadkowa – powiedział.

Na wystawie prezentowane były fotografie m.in. W. Płanety, 
Oxany Chornej, Aleksandry Zapolskiej, Aleksandry Grochowskiej, 
Anety Mudyna, Agaty i Janusza Różyckich.

Jacenty Kita

Konkurs plastyczny ozdoba choinkowa
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zaprasza do udziału dzie-

ci, młodzież i dorosłych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 
maksymalnie 2. prace. Każda praca powinna być opisana na dołączo-
nej karteczce zawierającej: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres 
i numer telefonu.

Termin zgłaszania do dnia 12 grudnia 2011 roku.
Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie 

lub pod nr telefonu 41/25-41-676.
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„Spotkajmy się w barze za rogiem…”

Taki tytuł nosił koncert w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bliżynie z cyklu „Zameczkowe Spotkania Kameralne”, który 
odbył się 19 listopada br. 

Młody, 23-letni artysta z Łodzi Konrad Michalak, zapre-
zentował, w znaczniej mierze nieznane, utwory „z życia” autor-

stwa Jacka Kaczmarskiego, Stanisława Grzesiuka, Stanisława 
Staszewskiego oraz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Koncert był prawdziwą ucztą dla zwolenników „muzyki 

ulicznej”. Mało tego. Muzyk granie poszczególnych utworów 
poprzedzał krótką prelekcją na temat ich autorów oraz okolicz-
ności ich powstania.

Prezentowana muzyka wywołała żywe wspomnienia, przede 
wszystkim wśród starszej nieco publiczności, która z rozrzew-
nieniem wspominała swe młode lata.

Jacenty Kita

Zapowiedzi kulturalne
• 3 grudzień – zapraszamy na cykliczne spotkanie Studia Dobrego 

Smaku. Tym razem potrawy holenderskie. Początek o godz. 14.00.

• 7 grudzień – V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 
Bożonarodzeniowej. Młodzież rywalizować będzie w III katego-
riach: klasy I-III, IV-VI i Gimnazjum. Początek o godz. 10.00.

• 17 grudzień – o godz. 14.00 rozpocznie się Studio Dobrego Smaku 
pod hasłem „Wieczerza polska, wieczerza wigilijna”. Tym razem 
jego uczestnicy będą przygotowywać potrawy wigilijne.

• 17 grudzień – o godz. 18.00 w kościele św. Ludwika w Bliżynie 
rozpocznie się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu młodzie-
ży uczęszczającej na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury. Po 
koncercie ok. godz. 19.00 w Zameczku odbędzie się spotkanie przy 
wigilijnym stole. W jego trakcie odbędzie się wręczenie nagród 
dla uczestników konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową. 
Odbędzie się również sprzedaż tych nagród, a zebrane pieniądze 
będą przeznaczone na leczenie 5. letniej, chorej na raka, dziew-
czynki z Szydłowca, córki zaprzyjaźnionej z naszymi szachistami 
reprezentanta klubu Wieża Szydłowiec.

• 31 grudnia o godz. 22.30 rozpocznie się impreza powitania 
Nowego Roku na placu przed Zameczkiem. Szampańska zabawa 
przy zespole muzycznym i z pokazem sztucznych ogni potrwa do 
godz. 2.00.

Dotacje na kolektory słoneczne  
70% już są!

Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na kolektory sło-
neczne z dotacją do 70% odbędzie się w GOK Bliżyn „Zameczek” 
przy ul. Staszica 16 D dnia 15 grudnia 2011 (środa) o godz. 1700. 

Spotkanie poprowadzi firma AMAR z Szydłowca.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.
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W tPD

Hubertusik z TPD
12 listopada br. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bliżynie  oraz 

gospodarze „Zagrody Królów” zorganizowali dla dzieci z terenu gminy 
Bliżyn i nie tylko Bliżyńskiego Hubertusika. 

W tej plenerowej imprezie integracyjnej wzięło udział około 60. 
dzieci ze szkoły z Bliżyna. Przybyły pod opieką Grażyny Kij, Marii 
Krakowiak, Grzegorza Smardzewskiego; z Sorbina z panią Haliną 
Fidor,; z Odrowążka z panią Adelą Gębską i Hanną Jakubowską. 
Ponadto z WPPDiR ze Stąporkowa przyjechała siedmioosobowa gru-
pa młodzieży pod opieką Urszuli Szczepanik.

W ten piękny jesienny dzień wszyscy uczestnicy spotkania zosta-
li serdecznie powitani i zaproszeni do wspólnej zabawy przez prezes 
TPD G. Kij. Następnie G. Kij podziękowała gospodarzom  za zapro-
szenie i przekazała im głos. 

Dalszą część spotkania poprowadzili Gabriela Król i Krzysztof 
Król przy współudziale wszystkich swoich dzieci: Zuzanny, Macieja, 
Franciszka, Wiktora, oraz Agaty i Marty z Julią i Antkiem.

Zabawa rozpoczęła się od zapoznania dzieci z zasadami bezpie-
czeństwa niezbędnymi podczas wszystkich zajęć związanych z zaj-
mowaniem się koniem. Omówiono także budowę tego zwierzęcia. 
Uzyskane wiadomości zostały praktycznie zastosowane w „koń-kur-
sie” wiedzy o koniu. Na każde pytanie padały poprawne odpowiedzi. 
Po tej krótkiej lekcji teraz każde dziecko wie np. gdzie koń ma kolano, 
dlaczego nie wolno jeździć konno nie mając kasku lub toczka na gło-
wie, jak należy zbliżać się do konia, zachować się w pobliżu konia by 
go nie przestraszyć. 

Kolejna część spotkania to zawody sprawnościowe, gry i zaba-
wy ruchowe. Uczestnicy zostali podzieleni na drużyny - pory roku: 
wiosnę, lato, jesień, zimę. Pierwszą konkurencją był przejazd brycz-
ką i zaprzęgiem. Zwycięzcy tej konkurencji otrzymali pamiątko-
we prawa jazdy uprawniające do powożenia bryczką lub furmanką. 
W następnych konkurencjach dzieci z wielkim zapałem skakały przez 
kostkę siana w workach. Wykazały się dużą sprawnością i zręczno-
ścią. Wygrała drużyna Zima zdobywając największą liczbę punktów. 

Niesamowitą atrakcją było 
strzelanie z łuku, które 
z wielką pasją poprowa-
dził Maciek Król. Pokazał 
jak strzela się w pełnym 
galopie, a następnie każ-
demu uczestnikowi udzie-
lił instrukcji, w jaki spo-
sób należy obchodzić się 
z łukiem. Wszystkie dzie-
ci miały okazję  strzelać 

z profesjonalnego łuku noszącego nazwę „Tańczący z wiatrem”.
Większość dzieci po raz pierwszy miała w rękach taki sprzęt 

i przekonała się, że to wcale nie jest łatwo naciągać cięciwę i oddawać 
celny strzał. Przeprowadzono również konkurencję przeciąganie liny 
i pogoń za lisem. W rolę lisa wcieliła się Zuzia. Zwinny lis sprytnie 
uciekał po łące przed goniącą go gromadą dzieciaków. Po tej pogoni, 
przy dużym ognisku można było posilić się pieczoną kiełbasą, która 
po takim wyczerpującym wysiłku smakowała jak nigdy.

Na zakończenie spotkania gospodarze z „Zagrody Królów” bardzo 
serdecznie podziękowali wszystkim przybyłym i wręczyli każdemu 
uczestnikowi pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz dyplomy dla naj-
lepszego strzelca i skoczka przez przeszkody. Wszystkie dzieci otrzy-
mały od Państwa Królów pyszne pączki. Prezes TPD Grażyna Kij za 
naszym pośrednictwem dziękuje za pomoc Bankowi Spółdzielczemu 
w Suchedniowie, który zakupił słodycze oraz nagrody za uczestnictwo 
w zabawach.

- Organizatorzy zapowiadają, że taki sposób integracji dzieci bę-
dzie kontynuowany w kolejnych latach - powiedziała Gabriela Król. 
A Grażyna Kij dodała: -Głęboko wierzymy, że okazana siła serca 
i przyjazna dłoń będą nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej na 
rzecz dobra dziecka. Serdecznie dziękujemy Radzie Nadzorczej Banku 
Spółdzielczego w Suchedniowie za finansowe wsparcie oraz Państwu 
Gabrieli i Krzysztofowi Królom za zaproszenie, zaangażowanie i per-
fekcyjne przeprowadzenie imprezy.

Jacenty Kita
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W PR ZEDsZkolU W MRoc ZkoWIE

Jesienny stragan w przedszkolu w Mroczkowie
Dni przygotowań, mnóstwo 

rozmów, ustaleń, prób i spo-
tkań – aż wreszcie nadszedł ten 
najważniejszy dzień 26.10.2011. 
Powodem owego poruszenia 
były zajęcia otwarte w oddzia-
le bliżyńskiego przedszkola 
w Mroczkowie. Tematem prze-
wodnim był „Jesienny stragan” 
i związana z nim inscenizacja 
w wykonaniu dzieci przedszkola 
w Mroczkowie. 

Pomysł, organizacja i do-
prowadzenie do realizacji tegoż 
przedsięwzięcia podjęła się na-
uczycielka przedszkola Marzena 
Tomaszewska. O tym iż było 
to bardzo ważne wydarzenie 

w działalności przedszkola świadczyć może choćby liczba i ranga za-
proszonych i przybyłych gości. Byli to: dyrektor ZS w Bliżynie Józef 
Nowak, dyrektor SP w Mroczkowie Sylwester Koziński, koordynator 
projektu (wsparcie edukacji przedszkolnej gminy Bliżyn) Grzegorz 
Włodarczyk, radny gminy Andrzej Wróbel, nauczycielka przed-
szkola w Bliżynie Izabela Sierko, a także niezwykle liczni i dumni ze 
swych pociech rodzice, babcie i dziadkowie. Dzieci przejęte oczekują-
cym je występem prezentowały się wspaniale w strojach imitujących 
różnego rodzaju warzywa, co odzwierciedlało role w jakich przyszło 
im dać popis. 

Po uroczystym powitaniu przez Marzenę Tomaszewską wszyst-
kich przybyłych, dzieci odegrały w znakomity sposób swój występ 
oparty na treści wiersza „Na straganie” – Jana Brzechwy. Zwraca uwa-
gę ich entuzjazm i zapał szczególnie w trakcie wykonania piosenki 
„Ogórek” gdzie ich zaangażowanie w połączeniu ze świetnymi stroja-
mi musiały rozweselić serca wszystkich widzów. 

Po występach dzieci swój koncert dał zaproszony ludowy zespół 
„Sobótka” prezentując przy akompaniamencie akordeonu i instru-

mentach perkusyjnych wiązankę piosenek ludowych. Członkowie 
zespołu zaprezentowali się również tanecznie miedzy innymi tańcząc 
walczyka czy poleczkę. Do zabawy włączyły się także przedszkola-
ki wraz z rodzicami. Zespół ten wzbudził niezwykłe zainteresowa-
nie dzieci z przedszkola, pokazem kiszenia kapusty w drewnianej 
beczce oraz opowieścią- jak to niegdyś wypiekano w domach chleb. 
Po tego typu duchowej uczcie, przyszła pora aby pokrzepić i ciało. 
Wspaniale skonstruowany przez p. Niewiadomskiego brzozowy stra-
gan przyciąga uwagę bogactwem smakołyków rozłożonych w koszach 
na stole i podwieszonych pod drewnianym zadaszeniem straganu. 
Zaproszenie na poczęstunek tym bardziej więc trafiło na entuzja-
styczny odzew. Wszyscy z uznaniem odnieśli się do smaków kuchni 
tradycyjnej i współczesnej. 

Pani Marzena Tomaszewska serdecznie podziękowała przy-
byłym gościom za czas poświęcony pomimo tylu zajęć. Szczególne 

podziękowania kieruje do 
zespołu „Sobótka” za pod-
jęcie współpracy, pokaz 
strojów, tańców, barwnych 
opowieści oraz śpiewów. 
Podziękowania skierowała 
również dla rodzicom oraz 
dla pani Eli Przybyłowicz 
za niemały trud włożony 
w przygotowanie tej uro-
czystości (przygotowanie 
poczęstunku, włączenie się 
do dekoracji sali, skonstru-
owanie straganu, przynie-
sienie eksponatów). Zajęcia 
otwarte były bardzo atrak-
cyjne i pouczające, liczę na 
dalszą współprace. 

(jaki)
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Rezultatem wyjazdowego spotkania było nawiązanie współpracy 
z Lokalna Akcijska Skupina Gorićko oraz podpisanie listu intencyjne-
go wyrażającego chęć wspólnego zrealizowania projektu współpracy 
„Co KTO”. 

Przedstawiciele partnerskich LGD byli także honorowymi go-
śćmi w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Lokalnej Akcijskiej 
Skupiny GORIĆKO pod nazwą „Noc Czarownic”, które w swym 
charakterze przypominało nasz planowany do zrealizowania festi-
wal folklorystyczny.

W grupie roboczej byli: radna powiatowa Anna Leżańska, wójt 
Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams.

(jaki)

RoZMaItoścI

Z europoseł w Brukseli

60 osób, w tym zwycięzcy licznych konkursów i zdobywcy wielu 
nagród, gościli w Brukseli. Pojechali tam na zaproszenie Róży Thun, 
świętokrzyskiej posłanki do Parlamentu Europejskiego. W grupie tej 
znalazła się Marysia Ostrowska z naszej gminy, zwyciężczyni Mini 
Konkursu Wiedzy o UE w powiecie skarżyskim.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić wyjątkowo klimatycz-
ne centrum Brukseli, w którym znajdują się m.in. niekonwencjonalnie 
oświetlany Ratusz, Grand Place otoczony zabytkowymi kamienicz-
kami,  słynąca z pięknych witraży Katedra św. Michała i św. Guduli. 
Duże zainteresowanie wzbudził również nieformalny symbol Brukseli 
– Manneken Pis, czyli figurka siusiającego chłopca z 1619 roku.

Goście Róży Thun odwiedzili także interaktywne Muzeum 
Instrumentów Muzycznych oraz Parlamentarium, nowo otwarte 
Muzeum przy Parlamencie Europejskim, w którym znajduję się wysta-
wa przedstawiająca historię jednoczenia się Europy i funkcjonowanie 
Parlamentu Europejskiego. Kolejnym punktem programu wycieczki 
była wizyta w budynkach Parlamentu Europejskiego, w którym mieści 
się m.in. sala plenarna, wykorzystywana na nadzwyczajnych sesjach, 
oraz biuro posłanki Róży Thun, z pięknym widokiem na Brukselę.

Zwieńczeniem wyjazdu była kolacja z posłanką Różą Thun 
w greckiej Restauracji Strofilia, gdzie można było posmakować tzat-
zyków i gyrosu.

Po powrocie do kraju Marysia Ostrowska wspominała swój pobyt 
następująco: „To był wspaniale spędzony czas. Pani Róża jest przemiłą 
kobietą, jest taka ciepła i ma równie sympatycznych asystentów. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem praktycznie wszystkiego, spotkanych osób 
i miejsc które zwiedzaliśmy. Było super pod każdym względem!”.

(jaki)

Roboczy wyjazd do Słowenii 
W dniach 28 paź-

dziernik - 31 listopad 2011 
r. w ramach przygotowa-
nia projektu współpracy 
Co KTO („Co Kraj To 
Obyczaj”) „Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania - U ŹRÓDEŁ” 
wraz z 2. partnerami 
Stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania „Razem 

na Rzecz Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Wielkiego Łuku Warty” odbyło wyjazd do Słowenii. 

Sołtysi w Ostrej Bramie
Pod koniec października obliczem Matki Bożej Miłosierdzia 

w Skarżysku-Kamiennej modlili się sołtysi oraz członkowie Rad 
Sołeckich z okolicznych gmin, m. in. z Bliżyna, Skarżyska Kościelnego, 
Szydłowca, Łącznej, Wierzbicy. 

Przybyłych przywitał ks. prał. dr Jerzy Karbownik - kustosz 
Sanktuarium. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp 
Wacław Depo - ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Ksiądz biskup 
przypomniał, że polskiemu chłopu nie można było nigdy wyrwać 
krzyża i ziemi. Podkreślił, by Ewangelię traktowali jako księgę życia, 
bo ona winna być inspiracją do pracy nad sobą.

Po Mszy św. sołtysi zawierzyli się Matce Bożej, prosząc o dar roz-
tropności, sprawiedliwości w godnym sprawowaniu powierzonych 
obowiązków. 

(jk)
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Trzy godziny doskonałej zabawy czyli…
jesienny marszobieg w Mostkach

Blisko 500 osób wzięło udział w kolejnym, tym razem jesien-
nym, marszobiegu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku Kamiennej. W grupie tej było ok. 40 mieszkańców na-
szej gminy, w tym wójt Mariusz Walachnia z rodziną.

O godzinie 10.00 sprzed Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach 
jego uczestnicy wyruszyli na liczącą około 6 kilometrów trasę wo-
kół tej miejscowości. Malownicza trasa w jesiennych barwach wio-
dła przez lasy i wokół zalewu w Mostkach. 

Po godzinnym marszu jego uczestnicy dotarli przed dom kultu-
ry, aby skorzystać z doskonałej zabawy przygotowanej przez organi-
zatorów i gospodarzy imprezy.

O doskonałe jedzenie zadbało oczywiście miejscowe Koło 
Gospodyń Wiejskich. Można było na przykład kosztować z pysz-
nych pierogów. Jako, że impreza była połączona również ze Świętem 
Pieczonego Ziemniaka, zorganizowany został konkurs na najcie-
kawszą rzeźbę z tej rośliny. Nie mogło zabraknąć dobrej muzyki 
w wykonaniu kapeli z Bliżyna oraz tańców zespołu folklorystyczne-
go „Skokotliwi”, a także konkursu na najładniejsze wykonanie tań-
ca tradycyjnego.

Podczas imprezy pomiędzy uczestników marszobiegu rozloso-
wane zostały również dwa rowery ufundowane przez skarżyską fir-
mę „Wtórpol”. Impreza ta zakończyła tegoroczny cykl imprez spor-
towo – rekreacyjnych w powiecie.

Powiatowe marszobiegi to jedne z najciekawszych imprez o cha-
rakterze sportowym organizowane w naszym powiecie. Mają na celu 
popularyzację zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, czynnego 
wypoczynku, integrację środowiska ludzi aktywnych ruchowo oraz 
promocję powiatu i tworzących go gmin.

Jacenty Kita

Niepodległościowy Turniej Szachowy 
w „Zameczku”

Już po raz kolejny Gminny 
Ośrodek Kultury w Bliżynie 
i Sekcja Szachowa Kordiana 
Bliżyn (aktualni wicemistrzo-
wie Polski LZS) w dniu Święta 
Niepodległości zorganizowali 
turniej szachowy, w którym rywa-
lizowało w sumie 32 szachistów 
z Bliżyna, Szydłowca, Skarżyska 
-Kamiennej i Stąporkowa. Były 
one jednocześnie V Turniejem 
Grand Prix.

W turnieju zwyciężył Artur 
Mackiewicz przed Łukaszem Łukomskim (obaj z Kordiana Bliżyn) 
i Kamilem Romańczukiem ze Skarżyska. Kolejne trzy miejsca za-
jęli Zdzisław Sztykiel z Kordiana Bliżyn, Marian Frąk z Wieży 
Szydłowiec i Sławomir Łukomski z Kordiana Bliżyn.

Natomiast najlepszym juniorem został Łukasz Fidor z Kordiana 
Bliżyn. Nagrodami uho-
norowano także najstar-
szego uczestnika turnie-
ju - Zdzisław Sochę ze 
Stąporkowa oraz jedy-
ną juniorką - Karolinę 
Żak z Szydłowca. 
Zawody sędziował 
Łukasz Łukomski.

Nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy wręczyli 
wójt Bliżyna Mariusz 

Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams oraz dyrektor 
ośrodka Katarzyna Skarus.

(jaki)
Zdjęcia: Andrzej Adamczyk

Jeden z rowerów wylosował pochodzący z Bliżyna Tadeusz Biber
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