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Mieszk ańc y so łec t w się  ł ąc z ą

A u nas już jesień
„Mieszkańcy sołectw łączcie się, a u nas już jesień” – po tym hasłem 

w dniu 30 września przed strażacką remizą w Nowym Odrowążku 
odbył się II festyn rodzinny, który na doskonałej zabawie połączył 
mieszkańców Kopci, Kucębowa, Nowego Odrowążka i Odrowążka.

- Dziś słońce jeszcze letnie, a my już witamy jesień – tymi sło-
wami uczestników imprezy powitała dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Katarzyna Skarus, która wraz z Marzanną Godlewską do-

skonale, jak zwykle zresztą, poprowadziły blok artystyczno – zaba-
wowy, a oprawę muzyczną zapewnił Sebastian Siudak.

Wśród uczestników festynu byli ks. proboszcz Wincenty 
Chodowicz, wójt Mariusz Walachnia z rodziną, radni i sołtysi z miej-
scowości organizujących imprezę, a przede wszystkim ich mieszkań-
cy.

Najpierw wystąpili gospodarze, czyli kierowany przez Barbarę 
Misiowiec zespół „Kuźniczanki”, któremu akompaniował na akorde-
onie Jacek Miernik. GOK przygotował fajny przerywnik muzyczny: 
„A tak między nami, GOK w Bliżynie zawsze z wami”.

Takty tej melodii wprowadzały do kolejnych atrakcji przygo-
towanych przez organizatorów, do której zachęcał również wójt 
Mariusz Walachnia. –Niech zabawa stąd będzie słyszalna na wiele 
kilometrów – powiedział wójt.

Najmłodszą wokalistką, która prezentowała się publiczności, była 
Marysia Jóźwik, która choć ma dopiero 8 lat, to jednak talent mu-
zyczny już wyraźnie widać i słychać.

Swe połączone siły zaprezentowała kierowana przez ks. probosz-
cza schola parafialna z Parafii Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, 
tym razem wzmocniona przez grupę z Szałasu. Kierownikiem mu-
zycznym scholi jest Anna Szczepanik. Wokalistkami są Karolina 
Lisek, Katarzyna Wasek, Anna Żak i Dominika Szcześniak, na 
gitarze grają Karolina Gębska i Sandra Mościńska, na bębnach 
Piotr Nowek.

Zebranej publiczności piosenki „Ludzkie gadanie” oraz 
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„Ale to już było” zaśpiewała również 
Dominika Bąk.

Dwukrotnie „na scenie” zaprezento-
wał się Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, 
którego kierownikiem jest Halina Fidor, 
a akompaniował na akordeonie Dariusz 
Figarski. Zespół najpierw śpiewał, 

w drugiej od-
słonie zatańczył „Suitę świętokrzyską”.

Organizatorzy przygotowali także 
blok konkursowo – zabawowy dla wszyst-
kich grup wiekowych, dodajmy, że z atrak-
cyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Bliżynie. W konkursie piosenek brały 
udział przedstawicielki wszystkich czte-
rech sołectw.

Nie było chętnych w konkursie par, ale 
znaleźli się amatorzy zmagań rodzinnych.

Wieczorem natomiast zagrał zespół 
„Braid said”.

Poza zabawą na chętnych czekał po-
częstunek, w tym doskonały bigos i chleb 

ze smalcem, domo-
we wypieki. Strażacy 
z miejscowej OSP tym 
razem nie gasili ognia, 
ale palili ognisko, na 
którym można było 
upiec kiełbaski.

Sponsorami fe-
stynu byli: Krzysztof  
Krzepkowski, 

Anna Leżańska, Mariusz Walachnia oraz Zakład Kamieniarski 
„Sosnowica”. Poczęstunek przygotowały panie z KGW z Nowego 
Odrowążka oraz poszczególne sołectwa.

Jacenty Kita

Mieszk ańc y so łec t w się  ł ąc z ą

Pieczenie ziemniaka w Jastrzębi  
i w Brześciu

Jesień kojarzy się z pustymi polami, liśćmi opadającymi z drzew, 
ale przede wszystkim z dymami unoszącymi się nad kartofliskami 
z płonących badyli. 
Od kilku lat na wieś 
polską wraca stara 
tradycja pieczenia 
ziemniaków, tym ra-
zem jednak spotka-
nia te mają charakter 
typowo integracyjny. 
29 września na takich 
spotkaniach zgroma-
dzili się mieszkańcy 
Jastrzębi i Brześcia.

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Jastrzębi oraz sołtys Stanisław Bernatek byli orga-
nizatorami imprezy w tej miejscowości, a spotkało się na niej ponad 
20 osób. Uczestnicy sami przygotowali posiłki, na ognisku pieczono 
kiełbaski i oczywiście ziemniaki, a do zabawy przygrywali Zbigniew 
Jedliński i Jacek Miernik.

W Brześciu ziemniaki były nieco bardziej „wykwintne”. Ich prze-
pis podała nam Aleksandra Milanowska, z której pola zresztą one po-
chodziły: -Ziemniaki kroimy na pół, wydłubujemy dziurę, do której 
wkładamy cebulę, krojony boczek i przyprawy.

Pieczonych ziemniaków w obu miejscowościach skosztował rów-
nież wójt Mariusz Walachnia, który odwiedził uczestników.

(jaki)

Marysia Jóźwik

Dominika Bąk
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ak tualności

Eurobliżyniacy
2 października o godz. 10.00 w  Sali Kominkowej Wojewódzkiego 

Domu Kultury w Kielcach odbyła się  uroczystość wręczenia  nagród 
zwycięzcom konkursu dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego 
„Euroświętokrzyskie – nowa rzeczywistość”. 

Na konkurs wpłynęły łącznie 44 prace. W trakcie oceny wyłonio-
no 20 najciekawszych prac, które pokazują, jakie zmiany zaszły w wo-

jewództwie świętokrzyskim, w życiu młodych ludzi, ich otoczeniu, 
dzięki RPOWŚ. 

Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znaleźli się ucznio-
wie naszego gimnazjum (niektórzy już absolwenci): Ksenia Nowak, 

Patrycja Jurczenia, Jakub 
Paduszyński oraz Bartosz 
Dzikowski. Ich opieku-
nem była Beata Jabłońska. 
–Widzieliśmy, jak wiele 
w naszej gminie budu-
je się z wykorzystaniem 
unijnych pieniędzy, więc 
postanowiliśmy przygo-
tować o tym prezentację 
multimedialną. Ujęliśmy 

w niej zalew, centrum Bliżyna, oczyszczalnię ścieków, wybudowane 
drogi. Widać, że warto było – podzielili się z nami refleksją laureaci. 
W nagrodę szkoła otrzymała tablicę multimedialną. 

W uroczystości brali udział wójt Mariusz Walachnia oraz dyrek-
tor szkoły Józef Nowak.

Celem konkursu była popularyzacja integracji europejskiej oraz  
upowszechnienie wiedzy o korzystnych zmianach zachodzących 
w świętokrzyskich miastach i gminach dzięki wsparciu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 (RPOWŚ), a także rozwijanie wśród młodzieży gimnazjal-
nej umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wie-
dzy, o którym mówili zresztą w trakcie spotkania członkowie Zarządu 
Województwa: Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek oraz dyrektor 
Departamentu Funduszy Strukturalnych Joanna Sochacka.

Jacenty Kita

„Zameczek” zaprasza
* 11 listopada 2012 – Koncert z okazji 94. Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości.
* 11 listopada 2012 - Niepodległościowy Turniej Szachowy.
* 17 listopada 2012 – Studio Dobrego Smaku. 
* 24 listopada 2012 – Wieczór taneczny i trochę magiczny 

(wróżby) „Katarzynki i Andrzejki” - wstęp 25 zł od osoby (re-
zerwacja).

Szczegóły znajdować się będą na plakatach oraz stronach interne-
towych Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy.

Podsumowanie konkursu krwiodawców
Podczas tegorocznej, V już edycji, Letniego Konkursu 

Krwiodawców udało się zebrać  293,95 litrów krwi. Konkurs trwał 
od 1 lipca do 30 września, a jego podsumowanie i losowanie nagród 
nastąpiło 17 października br. Przez czas trwania akcji krew oddało 
653 osoby.

Mieszkańcy gminy Skarżysko-Kamienna oddali 283 litrów,  
Bliżyna – 41, Suchedniowa – 53, Skarżyska Kościelnego – 47, Łączna – 
8, Mirzec – 13 oraz z pozostałych gmin – 195 osób.

Każda z osób brała udział w losowaniu nagród rzeczowych 
ufundowanych przez Prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Burmistrza 
Suchedniowa oraz wójtów: Bliżyna, Skarżyska Kościelnego, Łącznej 
i Mirca.

Szczęśliwą rękę podczas losowania roweru ufundowanego 
przez nasz samorząd wójt Mariusz Walachnia miał dla Mariusza 
Olesińskiego z Bliżyna. Poza tym MP4 nagrodzono Katarzynę 
Adamczyk z Mroczkowa.

(jaki)
Zdjęcia: tsk.24.pl
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zji Platerów.
Kolejną prelekcję wygłosił 

Marcin Kacperski, historyk – re-
gionalista, który z kolei przedstawił 
referat na temat „Dobra niekłańskie 
hrabiów Broel – Platerów w XIX i na 
początku XX wieku”.

Podczas sesji kilka utwo-
rów muzycznych zaprezentował 
Ryszard Kucewicz, m.in. z reper-
tuaru Starego Dobrego Małżeństwa 
oraz Krzysztofa Klenczona.

Spotkaniu towarzyszyła oko-
licznościowa wystawa ze zbiorów 
Romana Falarowskiego groma-
dząca książki i publikacje związane 

z Bliżynem i regionem, doku-
menty dotyczące przeszłości 
Bliżyna, ale również wyroby 
rękodzieła: garncarskie, ma-
larstwo.

Na zakończenie spotkania 
R. Falarowski zasugerował 
upamiętnienie w jakiejś formie 
w Bliżynie postaci Ludwiki 
hr. Potkańskiej, która w testa-
mencie przeznaczyła na bu-

dowę kościoła, szpitala i szkoły 
w Bliżynie dużą kwotę pieniędzy. 
Ze środków tych wybudowano 
kościołek św. Zofii, szkołę (bu-
dynek internatu dawnego LO) 
i finansowano budowę kościoła 
św. Ludwika oraz do 1925 roku 
szkołę dla dzieci pracowników 
zakładów odlewniczych. Warto 
przypomnieć, że w 1938 roku na 
koncie gminy była zdeponowana 
pewna suma pieniędzy (z zapisu 
Potkańskiej i zbiórek przedwo-

jennego Komitetu Budowy Szkoły 
w Bliżynie) z przeznaczeniem na budowę nowoczesnej szkoły, z któ-
rych być może korzy-
stał Edward Osóbka 
– Morawski, budując 
szkołę po 1945 roku.

Organizatorem 
sesji byli księża pa-
rafii św. Ludwika 
w Bliżynie, Katolickie 
Stowarzyszenie 
Młodzieży oraz re-
gionalista i historyk 
Roman Falarowski.

Jacenty Kita

Jesień pl aterów

Jesień z Platerami
Już po raz drugi w kościółku św. Zofii w Bliżynie w dniu 18 paź-

dziernika br. odbyła się sesja popularno – naukowa zatytułowana 
„Jesień z Platerami ‘2012”. –To kontynuacja rozpoczętego pięć lat temu 
cyklu parafialnych spotkań z historią, kulturą i muzyką – mówi ks. 
proboszcz Stanisław Wlazło.

W imieniu organizatorów i obecnego na sesji ks. proboszcza ze-
branych powitał ks. Tadeusz Mazur. –W takich okolicznościach naj-
bardziej właściwe wydają się słowa błogosławionego Jana Pawła II: 
„Naród, który nie szanuje swojej historii jest narodem bez przyszłości” 
– powiedział ks. Tadeusz.

Następnie głos zabrał Roman Falarowski, który stwierdził, iż spo-
tkanie ma na celu nie tylko przybli-
żenie rodu Platerów, ale również 
integrację środowiska parafialnego 
oraz rozbudzanie aktywności spo-
łecznej. Dokonał on również pre-
zentacji prelegentów.

Jako pierwsza wystąpi-
ła Katarzyna Jedynak, dok-
torantka Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, aktu-
alnie pracownik naukowy Muzeum 
Wsi Kieleckiej – Mauzoleum 
Walki i Męczeństwa Wsi Polskich 
w Michniowie.

Swe wystąpienie zatytułowa-
ła „Litewskimi śladami Platerów”. 
Poznaliśmy przede wszystkim 
sylwetkę Emilii Plater, odbyliśmy 

podróż na Litwę, przede wszystkim śladami polskości, a przy oka-

Uczestnicy sesji

Obecnych wita ks. Tadeusz Mazur

Roman Falarowski

Katarzyna Jedynak

Marcin Kacperski

Ryszard Kucewicz
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dzień tk ac zk i

Dzień Tkaczki w Bliżynie
W dniach 5-6 października 2012 r. już po raz piąty Stowarzyszenie 

Rdest przygotowało Dzień Tkaczki. Święto, zapoczątkowane 

w Bliżynie przez Urszulę Jędrzejczyk, powoli rozprzestrzenia się 
w Polsce wśród osób kultywujących tradycyjne tkactwo i inspiru-
jących się nim w swojej twórczości . W tym roku świętowano także 
w Zgierzu, na Podlasiu i po raz pierwszy w Poznaniu. 

W tym roku impreza miała dwa 
oblicza. Pierwszego dnia w „Zameczku” 
w Bliżynie odbył się wernisaż wy-
stawy pokonkursowej Powiatowego 
Przeglądu Amatorskiej Tkaniny 
Unikatowej, a jego uczestników po-
witała dyrektor GOK-u Katarzyna 
Skarus.  W otwarciu wystawy wzięli 
także udział sekretarz gminy bliżyn - 
Barbara Stachera, radna powiatu skar-
żyskiego - Anna Leżańska, z czasem do-
tarł starosta Michał Jędrys. Zabierając 

głos w imieniu 
Stowarzyszenia Rdest 
jego prezes Andrzej 
Adamczyk powie-
dział, iż liczył na więcej 
uczestników konkursu, 
gdyż poza naszą gminą 
są inne miejsca, gdzie 

tkactwo jest nadal kulty-
wowane. Z kolei sekretarz 
Barbara Stachera stwier-
dziła: -Cieszę się, że naj-
starsze panie przekazują 
młodszym pokoleniom te 
piękne tradycje. Zasługuje 
to na wyróżnienie, szacu-
nek i wdzięczną pamięć.

-Te słowa są budujące. 
Mam nadzieję, że tkactwo 
się rozwinie, może w Izbie Regionalnej w Sorbinie? – wyraziła nadzie-
ję Janina Kołek.

Łącznie zaprezentowano prace 7. osób: Leokadii Okły, Krystyny 
Kościelniak, Janiny 
Kołek, Ewy Dudy, Anny 
Gołębiewskiej, Danuty 
Krzemińskiej i najmłod-
szego - Jakuba Olejarza. 
Prace wystawione to kla-
syczne tkaniny ludowe, ale 
także prace inspirowane 
tkactwem. Uczestnicy 
Przeglądu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i na-
grody ufundowane przez 

sponsorów, wśród których byli: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, 
LGD „U Źródeł”, Gmina Bliżyn, Powiat Skarżysko oraz GOK 
w Bliżynie. –Jesteśmy mile zaskoczeni liczbą sponsorów – nie krył za-
dowolenia A. Adamczyk.

Drugiego dnia wszy-
scy chętni przez kilka 
godzin mogli przebywać 
w Domu Tkaczki na ul 
Zafabrycznej, który nie-
dawno uzyskał status 
Muzeum Dawnej Wsi (od 
25 czerwca 2012 roku). 

Tutaj w sielskiej at-
mosferze wiejskiej zagro-
dy goście mogli obejrzeć wyposażenie warsztatu tkaczki i kołodzieje, 
poznać tajniki pracy wiejskiej tkaczki i własnoręcznie utkać kawałek 

chodnika. Atrakcją dla 
wszystkich, zwłaszcza 
dla dzieci, były zwierzę-
ta gospodarskie – kozy, 
króliki, kury - i możli-
wość konnej przejażdż-
ki. Ciekawostką była 
wystawa zabytkowych 
siodeł końskich ze 
zbiorów Stanisława 
Paszkiela. –To tylko 
część zbiorów. Są to 

siodła z Japonii, Afryki, USA, Francji, Węgier i kozackie. Ale najcie-
kawsze jest siodło konnicy angielskiej wz. 1856 – opisywał swe zbiory 
ich właściciel.

Dla wszystkich przygotowano przysmaki wiejskiej kuchni.
Dzień Tkaczki przygotowało Stowarzyszenie RDEST przy współ-

pracy Sponsorów: Banku Spółdzielczego w Suchedniowie, Poseł 
Marzeny Okły-Drewnowicz, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł”, 
Urzędu Gminy w Bliżynie, Starostwa Powiatowego w Skarżysku-
Kamiennej, Stajni „Jagiełka” i Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.

Jacenty Kita
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Katarzyna Skarus

kultur a

Wielkie grzybobranie!
W dniu 22 września br. Gminny 

Ośrodek Kultury w Bliżynie zor-
ganizował imprezę plenerową 
„Borowiki, kurki, kanie – czyli wiel-
kie grzybobranie” Uczestnicy spo-
tkali się o godz. 13.30 w Zameczku, 
po czym 33. osobowa ekipa grzybia-
rzy wyjechała na Świnią Górę, gdzie 
o godz. 14.00 na dany znak rozpo-
częło się  dwugodzinne poszukiwa-
nie grzybów. Uczestnicy zostali po-
informowani, że zbierane grzyby nie 
mogą być blaszkowate i każdy zbiera 
indywidualnie. 

W sumie zebrano ok. 8 kg grzybów. Dla najlepszych grzybiarzy, 
jak na grzybobranie przystało, ufundowaliśmy kosze wiklinowe. I tak: 
najwięcej grzybów zebrała Jadwiga Bilska (1,40 kg ), najcięższego 
grzyba Justyna Paszkiel (0,5 kg) a najwięcej prawdziwków Diana 
Krzepkowska (16 szt.). 

Po zważeniu, przeliczeniu, obraniu grzybów wszyscy posili się 
kiełbaską upieczoną nad ogniskiem oraz jajecznicą z 40. jajek usmażo-
ną na grzybkach. Pogoda w tym dniu dopisała, tak samo jak humory 
uczestników. 

Zebrane grzyby zostały przeznaczone na Studio Dobrego Smaku 
– potrawy wieczerzy wigilijnej, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 
w Zameczku przed corocznym Koncertem Kolęd i Pastorałek, na które 
już teraz zapraszamy.

Impreza odbyła się pod patronatem Lasów Państwowych w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Świadomi zagrożenia” – „Zabawa z ogniem 
mnie nie jara”.

„Bo życie to kabaret”
W dniu 13 października o godz. 18.00, po przerwie wakacyjnej, 

GOK wznowił „Zameczkowe Spotkania Kameralne”. 
Tym razem gościliśmy aktorkę, tancerkę, wokalistkę Patrycję 

Zywert z Warszawy, obecnie związaną z Teatrem Powszechnym 
w Radomiu. 

Program nosił tytuł „Bo życie to jest kabaret”. Wśród wykony-
wanych utworów znalazły się piosenki kabaretu przedwojennego, 
Kabaretu Starszych Panów oraz utwory współczesne (wykorzystane 
choćby w filmie Chicago, czy śpiewane przez Lizę Minelli). 

Jak zwykle w miłej atmosferze przebiegło nasze spotkanie z wier-
ną bliżyńską publicznością.  

Marzanna Godlewska
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nasze Bezpiec zeńst wo

Alarm bombowy w szkole!
Gminna gra obronna

W Zespole Szkół 
w Bliżynie ugrupo-
wanie terrorystycz-
ne podłożyło bombę! 
Dyrekcja zarządza 
ewakuację, wójt powo-
łuje sztab kryzysowy, 
powiadamia służby 
ratownicze. Na miej-
sce przybywa kilka 
jednostek ochotniczej 
i zawodowej straży po-
żarnej, bezpieczeństwo 
ratowników zapewnia 

sześć radiowozów. 
Jedną z bomb pi-
rotechnicy znaleźli 
z pomocą specjal-
nie wyszkolonego 
psa, druga niestety 
wybuchła, są ran-
ni…

Tak mniej wię-
cej wyglądał sce-
nariusz ćwiczeń 

ratowniczych, jakie w dniu 27 września przeprowadzono na terenie 
naszej gminy. Akcja się udała, ranni uratowani…

Realizując plan szkolenia obronnego na 2012 r. tego dnia prze-
prowadzona została gminna gra obronna nt. „Kierowanie osiąganiem 
wyższych stanów gotowości obronnej w gminie w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa działaniami o charakterze terrorystycznym”. 

W grze udział wzięła kadra kierownicza urzędu gminy, w tym 

Mariusz Walachnia – wójt gminy i Barbara Stachera – sekretarz 
gminy wraz z pracownika-
mi, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek podporządkowa-
nych gminie, obsada Stałego 
Dyżuru Wójta, Gminnego 
Stanowiska Kierowania 
oraz Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, 
OSP Bliżyn i OSP Sorbin, 
a także zaproszeni goście, 
w tym m.in.: Stanisław 
Dymarczyk – członek 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Anna Leżańska radna powiatowa, 
Piotr Kania – p.o. Komendanta Powiatowego Policji, bryg. Marcin 
Machowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP, Jerzy Rams 
przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.

Gra została przeprowadzona jednoetapowo i składała się 
z dwóch faz.

Faza I obejmowała zajęcia aplikacyjne polegające na rozwiązywa-

niu założonego problemu (zagrożenia terrorystycznego) przez uczest-
ników gry obronnej, mających do dyspozycji określone siły i środki. 
W tej części zajęć miało miejsce uruchomienie stałego dyżuru wój-
ta, przeprowadzone zostały odprawy informacyjna oraz decyzyj-
na. Inspektor ds. powszechnego obowiązku obrony i ochrony ppoż. 
Zdzisław Kuźdub przeprowadził szkolenie na temat: „Istota wyższych 
stanów gotowości obronnej a realizacja zadań obronnych”. 

Natomiast faza II obejmowała praktyczne ćwiczenie polegające na 
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z Ż ycia gMiny

Nadzwyczajna sesja rady gminy
W kameralnej atmosferze, w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu 

Gminy w Bliżynie, odbyła się w dniu 2 października nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy, którą otworzył i prowadził jej wiceprzewodniczący 
Jacek Krzepkowski.

Zwołana na wniosek wójta gminy sesja miała tylko dwa punk-
ty: podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2012-2022 oraz zmian w budżecie Gminy na 2012 
rok. Powodem tych zmian była konieczność wprowadzania do budże-
tu środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 

realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku projekt wyrów-
nujący szanse edukacyjne zatytułowany „Lepsze jutro dla dzieci wiej-
skich”. Na realizację tego projektu w 2012 roku wydatkowane zostanie 
77.463 zł, zaś w roku 2013 kolejne 148.888 zł.

(jaki)

przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej i ratowniczej w Zespole Szkół 
w Bliżynie. 

Ta druga faza spo-
tkała się z dużym za-
interesowaniem zebra-
nych, jak również dość 
licznie zgromadzonej 
publiczności, gdyż ro-
dzice w tym czasie mieli 
odbierać ze szkoły młod-
szych uczniów.

W grze przyjęto kil-
ka celów szkoleniowych, 
a mianowicie:

-  doskonalenie funkcjonowania obsady personalnej stałego 
dyżuru wójta w realizacji zadań związanych z zapoczątkowa-
niem procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania za-
dań i zbierania informacji o stanie ich realizacji;

-  ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości 
obronnej państwa i sposobach realizacji zadań obronnych;

-  wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejętności i na-
wyków działania zespołowego, w ramach określonych zespo-
łów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podle-
głymi zespołami i komórkami organizacyjnymi;

-  praktyczne ukazanie dzieciom i młodzieży zasad i możliwości 
sprawnego opuszczenia szkoły w sytuacji zaistniałego zagro-
żenia;

-  zgranie i doskonalenie współdziałania Urzędu Gminy Bliżyn 
z podległymi jednostkami organizacyjnymi, policją, PSP i jed-
nostkami OSP.

Podsumowując grę Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia 
stwierdził, że zakładane cele szkoleniowe zostały osiągnięte. 

Zdzisław Kuźdub
(jaki)
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Historia

Byli naszymi sąsiadami
W Zespole Szkół w Bliżynie w dniu 15 października we wczesnych 

godzinach rannych odbyły się uroczystości upamiętniające 70. roczni-
cę likwidacji getta żydowskiego w naszej miejscowości.

Obecnych na spotkaniu, przede wszystkim młodzież szkolną, po-
witał w imieniu organizatorów dyrektor szkoły Józef Nowak oraz na-
uczyciel historii Roman Falarowski.

Referat zatytułowany „Getto w Bliżynie (1939-1942)” zaprezento-
wała uczennica szkoły Anna Młodawska. 

Zabierając głos gość spotka-
nia Barbara Stachera, sekretarz 
gminy, podziękowała organiza-
torom za utrwalanie naszej hi-
storii i dziedzictwa kulturowego.

Na okoliczność spotkania 
przygotowane zostały, przy du-
żym zaangażowaniu Ryszarda 
Kucewicza, bogate wystawy oko-
licznościowe: „Zagłada Żydów 

polskich w czasie II wojny światowej”, „But the story dindn’t end that 
way”, „To bear fitness” oraz „Judaica i publikacje dotyczące dziejów i za-
głady Żydów”.

Później grupa młodzieży pod 
opieką R. Falarowskiego przeszła 
trasę Jastrzębia – Dalejów – Kruk 
– Suchedniów w ramach „Marszu 
Pamięci”. Tą samą trasą 70 lat 
temu szli bliżyńscy Żydzi, aby 
po załadunku na stacji kolejowej 
w Suchedniowie trafić do obozu 
zagłady. 

W miejscach pamięci znajdującej się na trasie marszu zapalone 
zostały znicze.

Po południu do Bliżyna dotarła grupa około 130. młodych 
Izraelczyków, którzy w drodze z Oświęcimia do Łodzi na kilka minut 
zatrzymali się w Bliżynie pod obeliskiem upamiętniającym tragiczne 

wydarzenia z lat II wojny świa-
towej. W głębokiej zadumie po-
chylili się nad pomnikiem, zapa-
lili światła pamięci. Spotkali się 
również z Moshe Daganem, dziś 
ponad 80. letnim mężczyzną, 
który przeżył zagładę bliżyńskie-
go getta. Gościom z Izraela urząd 
gminy przekazał upominki i an-

glojęzyczne foldery promujące gminę.
Organizatorem uroczystości był Szkolny Klub Europejski 

„Przeszłość i Przyszłość” oraz klasa IIc. Szczególne podziękowania or-
ganizatorzy kierują do Pauliny Solarz, która pełniła funkcję tłuma-
cza.                   Jacenty Kita

Ps. 
Przebieg likwidacji getta w Bliynie przybliży nam artykuł  

R. Falarowskiego, który opublikujemy za miesiąc.
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Docelowo zatrudnienie znajdzie tutaj 70 osób. Pełna oferta wraz z cen-
nikiem na stronie: www.kombinatformy.pl

Jacenty Kita

rek re ac Ja

Ale okaz!
W dniu 28 września 

Sylwester Kubicz z Ubyszowa 
znalazł oprócz innych grzy-
bów, prawdziwy okaz – znale-
ziony przez niego prawdziwek 
ważył ponad kilogram! 

Na grzyby pan Sylwester 
bardzo lubi chodzić od dziec-
ka, ma „swoje miejsca”, ale 
takiego olbrzyma znalazł po 
raz pierwszy!

Zofia Szmidt

Można szlifować formę
W Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej 99, powstał unika-

towy w skali kraju kompleks poświęcony zdrowemu stylowi życia 
i dobrej zabawie. Centrum Sportu i Rekreacji KOMBINAT FORMY 

to miejsce, gdzie każdy znajdzie rozrywkę dla siebie, gdzie w miłej at-
mosferze zadba o swoją formę i dobre samopoczucie, skosztuje zdro-
wych potraw.

Uroczyste otwar-
cie kompleksu miało 
miejsce w południe 
20 października br. 
W gronie licznie za-
proszonych gości byli 
m.in. radna powiato-
wa Anna Leżańska 
oraz wójt Mariusz 
Walachnia, który – 
wielki amator sportu 
i aktywnego wypo-

czynku – nie omieszkał wykorzystać chwili, do sprawdzenia oferty 
Kombinatu, w myśl hasła firmy: „Kombinat Formy, czas dla Ciebie”.

Chętni, na 7000 m2 mogą skorzystać m.in. z 4 kortów do gry w squ-
asha, 8. nowoczesnych w pełni zautomatyzowanych torów na kręgiel-
ni, pubu z klubem bilardowym, stref do treningu siłowego, a także 
sportów walki, 3 nowoczesnych sal fitness, sauny fińskiej – wszystko 
to pod opieką doświadczonych instruktorów.

Po wysiłku fizycznym siły można zregenerować w restauracji 
„Festa In tavola”, gdzie serwowane są zdrowe dania kuchni włoskiej 
i polskiej.

Właścicielami Kombinatu są Jarosław Tarasiński i Wojciech 
Żelaśkiewicz, a powstał on przy wsparciu środków unijnych. 

STAROSTWO POWIATOWE w Skarżysku-Kamiennej
oraz

URZĄD GMINY BLIŻYN
zapraszają 27 października 2012r.

na
POWIATOWY MARSZOBIEG JESIENNY

Start i meta: WIATA NAD ZALEWEM W BLIŻYNIE
Początek imprezy godz. 10.00

Zakończenie godz. 14.00
Trasa marszobiegu (ok. 6 km) oznaczona.

Zapewniamy: bezpłatny transport, ciepły posiłek, udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród.

NOWOŚĆ!!!
Dla chętnych - wyścig dookoła zalewu w różnych kategoriach.

Dla zwycięzców nagrody i puchary Wójta Gminy Bliżyn.
Udział w imprezie jest bezpłatny!

Zapisy od 22.10.2012r. w godz. 8.00 - 15.00  
(w piątek do 12.00)

Telefonicznie: 41 39 53 061 lub
osobiście: pokój 403, IV p. w Wydziale Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego  
w Skarżysku-Kamiennej.
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rozMaitości

Zajęcia stałe w GOK w Bliżynie
Poniedziałek

-  godz. 15.30 – 19.00 – próba młodzieżowego zespołu wokalno – 
instrumentalnego.

-  godz. 17.00 - zajęcia plastyczne.
-  godz. 18 40 – Aerobik. 

Wtorek
-  godz. 15.00 – 17.30 - Studio Piosenki – zajęcia wokalne.
-  godz. 16.00 – 19.00 – zajęcia makramy.
- godz. 17.00 – 18.00 – zajęcia taneczno – rytmiczne dla dzieci.

Środa
-  14.30 – 19.00 – nauka języka angielskiego.
-  18.00 – 20.00 – próba chóru CANTO.

Czwartek
-  godz. 15.00 – 17.30 - Studio Piosenki – zajęcia wokalne.
-  godz. 14.45 – 19.15 – nauka języka angielskiego.
-  godz. 17.00 – 18.30 – zajęcia teatralne dla najmłodszych 6 – 10 lat.
-  godz. 18.40 – Aerobik. 

Piątek
-  godz. 15.30 – 19.00 – próba młodzieżowego zespołu wokalno – 

instrumentalnego. 
-  godz. 16.00 – 18.30 – zajęcia teatralne - grupa starsza.

Promocja gminy na targach w Warszawie
Przez trzy dni (od 27 

do 29 września 2012 r.) po-
wiat skarżyski promował 
swoje walory i atrakcje na 
Międzynarodowych Targach 
Turystycznych TT Warsaw. 

Odwiedzający targi mie-
li okazję zapoznać się z naszą 
ofertą turystyczno-krajoznaw-
czą, otrzymać publikacje i ma-

teriały promocyjne zarówno powiatu 
jak i gmin oraz Muzeum Orla Białego 
w Skarżysku-Kamiennej. Dużym 
zainteresowaniem odwiedzających 
nasze stoisko cieszyła się najnow-
sza oferta turystyczna gminy Bliżyn, 
głównie rękodzieło artystyczne tego 
terenu oraz przewodnik wędkarski po 
wodach powiatu skarżyskiego, który 

zachęcał potencjalnych turystów do wędkowania oraz rekreacji nad wodą. 
(jk)

Rajd Gwieździsty za nami
Blisko 20. amatorów kolar-

stwa zrzeszonych w Bliżyńskim 
Stowarzyszeniu Cyklistów „pod 
wodzą” prezesa Marka Sorbiana, 
6 października wzięło udział w  
„V Gwieździstym Powiatowym 
Rajdzie Rowerowym”. O godz. 
10.00 wyruszyli spod Pomnika 
Jagiełły, aby przez Ubyszów, 

Majdów, Szydłowiec, Sadek, Kierz Niedźwiedzi, Skarżysko Kościelne, 
Skarżysko-Kamienna dotrzeć na ul. Rejowską 99 („Park Biznesu”), 
gdzie nastąpiło zakończenie i podsumowanie rajdu.

Rajd był kolejną okazją do spotkań miłośników aktywnego wypo-
czynku i wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Mieszkańcy powia-

tu skarżyskiego, jak zawsze okazali się niezawodni. Łącznie w rajdzie 
wzięło udział ponad 300 osób. Na zakończenie uczestnicy rajdu spo-
tkali się w Parku Biznesu w Skarżysku-Kamiennej, gdzie mieści się 
jeden z  najnowocześniejszych w Polsce 
kompleksów sportowo – rozrywkowych 
pn. „Kombinat Formy”.

Wśród wszystkich uczestników raj-
du najliczniej reprezentowane były gmi-
ny Skarżysko-Kamienna, Suchedniów 
oraz Bliżyn, a łącznie cykliście przebyli 
trasę liczącą ponad 200 km. Piękna po-
goda, jesienny krajobraz oraz nuta sportowej rywalizacji sprawiły, że 
zabawa była rewelacyjna od początku do samego końca, a dobre hu-
mory dopisywały wszystkim.

(jaki)
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ki o długości około 6m i powierzchni ożaglowania około 18 m2. 
Wszystkie to żaglówki kabinowe.

W następnym roku takie zawody zorganizujemy na początku lata. 
Zapraszamy chętnych.

(SzCz)

sport

Żagle na zalewie w Bliżynie
W dniu 13 października przy pięknej pogodzie na zalewie 

w Bliżynie odbyły się regaty żeglarskie. W zawodach brały udział 
cztery obsady, które ostatecznie uplasowały się na następujących miej-
scach:

- I   miejsce - Czesław 
Szmalec i Marcin Szmalec 
na żaglówce BEZ nazwy

- II  miejsce - Robert 
Adamczyk i Piotr Sułek na 
żaglówce PIOBAR

- III miejsce - Zbigniew 
Płusa i Artur Chyb na ża-
glówce PASJA

- IV miejsce - Marek 
Sorbian na żaglówce 
MISTRAL

Nad sprawnym prze-
biegiem regat  czuwał Jarosław Litwiniec (sędzia).

BEZ i MISTRAL to żaglówki o długości około 4m i powierzch-
ni ożaglowania około 9 m2, natomiast  PIOBAR i PASJA to żaglów-

Zakończenie turnieju tenisowego
W dniu 27 września zakończyły się III Mistrzostwa Gminy Bliżyn 

w Tenisie Ziemnym Mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy. 

W rozgrywkach wzięło 
udział 20. zawodników, któ-
rzy rywalizowali w czterech 
grupach. Po rozegraniu me-
czów ćwierćfinałowych w pół-
finałach spotkali się Mariusz 
Walachnia - Sławomir 
Młodawski (wynik 2:6, 6:3, 
12:10) i  Wiesław Ciura - 
Artur Łukasiewicz (6:1, 6:3). 

W meczu o pierwsze miejsce W. Ciura - M. Walachnia padł rezultat 
6:3, 6:1.
Końcowa klasyfikacja:

1. Wiesław Ciura
2. Marisz Walachnia
3. Artur Łukasiewicz
4. Sławomir Młodawski 

Miejsca 5 - 8
Kuba Ciok
Damian Markiewicz
Damian Młodawski
Dariusz Rot
Przewodniczący Rady 

Gminy Bliżyn Jerzy Rams 
wręczając nagrody pogratulował zwycięzcom jak i pokonanym mó-
wiąc, iż wynik jest ważny, ale ważniejsze wydaje się być zaszczepienie 
wśród mieszkańców gry w tą piękną dyscyplinę, jaką jest tenis ziemny.

-Widać coraz więcej młodzieży i dzieci, które próbują grać w teni-
sa. Dorośli również rezerwują sobie kort coraz śmielej sobie poczyna-
jąc – powiedział przewodniczący.

-My zawodnicy chcieliśmy podziękować Wójtowi Gminy 
Mariuszowi Walachni za ufundowanie nagród oraz za popieranie 
wszelkiego rodzaju kultury fizycznej na terenie gminy - podsumował 
całość rozgrywek Sławomir Młodawski.

(jaki)

Grali o Puchar Proboszcza
W dniu 28 września odbył się V Turniej Piłki Nożnej o Puchar ks. 

Proboszcza Stanisława Wlazły. 

Mecze rozgrywano na Orliku w Bliżynie w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 13 lat i 14-25 lat. W młodszej kategorii grały cztery 
drużyny a w starszej pięć. Rywalizowano systemem każdy z każdym 
w obu kategoriach wiekowych. 

W kategorii do 13 lat kolej-
ność była następująca:

1. Klub Myszki Miki
2. Ekipa Papy Smerfa
3. Niszczyciele
4. Lion
Królem strzelców został 

Kuba Świercz, który zdobył 13 
bramek, a najlepszym bramkarzem został Bartosz Bińkowski.

W kat. 14-25 lat kolejność była następująca:
1. Ubyszów
2. Czarni Bliżyn
3. Surowy Boczek
4. Duchy Watykanu
5. Mocni w Duchu
Królem strzelców został Tomasz Winiarski, zdobywca 8 bramek, 

a za najlepszego bramkarza uznano Damiana Markiewicza.
Puchary, medale i nagrody rzeczowe ufundował  ks. proboszcz 

Stanisław Wlazło, który wręczał je drużynom. Cały turniej od stro-
ny technicznej przygotowali ks. Marcin Zieliński oraz Sławomir 
Młodawski, będący sędzią turnieju. -Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom za udział w rozgrywkach, gratulujemy zarówno zwycięzcom, 
jak i pokonanym. Cały turniej dostarczył kibicom dużo emocji i oglą-
dali przy tym dużo bramek, co jest solą każdego meczu piłki nożnej. 
Najbardziej cieszy radość tych najmłodszych po zdobyciu gola - pod-
sumował turniej Sławomir Młodawski.

(jaki)
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sport -  pi łk a noŻna

Gminna liga piłkarska na finiszu
W dniu 14 października br. zakończyła rozgrywki III edycja 

Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Bliżynie. 
Mistrzostwo zapewniła sobie wcześniej drużyna Bad Boys, nato-

miast w bardzo emocjonującym i stojącym na niezłym poziomie me-
czu o II miejsce pomiędzy Kordianem a ZELKO padł remis 2:2 dając 
tym samym wyższe miejsce tym pierwszym. 

Królem strzelców został Robert Jurkiewicz z drużyny ZELKO, 
zdobywca 44 bramek, a najlepszym bramkarzem kapitanowie wszyst-
kich drużyn poprzez głosowanie wybrali Łukasza Berusa z Bad Boys. 

Nagrody w postaci pucharów, pamiątkowych statuetek oraz pi-
łek ufundował Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, które w jego 
imieniu wręczył radny Tomasz Pela. 

Ogółem padło 921 bramek, dają średnio 7 bramek na mecz. 
Wszystkie spotkania tejże edycji odbywały się na boiskach Orlik 
w Bliżynie i Mroczkowie, gromadząc przy tym wielu kibiców zagrze-
wających zawodników do walki. 

Mecze sędziowali Krzysztof Koperek, Jakub Moskal oraz 
Roman Kurowski. Całość rozgrywek przygotował i koordynował 
Sławomir Młodawski przy współpracy Sebastiana Durlika i Roberta 
Jurkiewicza. Dokumentację techniczną z każdej kolejki prowadziła 
Bogumiła Młodawska. 

-Dziękujemy wszystkim zawodnikom za postawę na boisku, a za-
razem życzymy by w kolejnej edycji poziom wszystkich spotkań był 
jeszcze wyższy - powiedział S. Młodawski. 

Ostateczna klasyfikacja końcowa była następująca:

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Bramki Bilans
1. Bad Boys 22 61 105:33 + 72
2. Kordian 22 54 117:43 + 74
3. ZELKO 22 51 119:55 + 64
4. Ubyszów 22 44 80:66 + 14
5. Kucębów 22 34 94:61 + 33
6. Sorbin 22 32 61:66 - 5
7. Mroczków 22 26 83:92 - 9
8. Gilów 22 25 76:119 - 43
9. Wołów 22 21 49:68 - 19

10. Sołtyków 22 12 45:100 - 55
11. Odrowążek 22 10 59:150 - 91
12. * AIFAM 22 12 33:81 - 45

* Drużyna AIFAM wycofała się z rozgrywek.

Najlepszymi strzelcami zostali:

Nazwisko Imię Drużyna Bramki
Jurkiewicz Robert ZELKO 44
Trzebiński Grzegorz Kordian 36
Warszawski Włodzimierz Kordian 24
Siudek Grzegorz Bad Boys 22
Jędrzejczyk Wiktor Mroczków 20
Świercz Paweł Gilów 19
Grabusiński Paweł Gilów 18
Głowala Artur Kucębów 18

Kończąc turniej główny koordynator zawodów Sławomir 
Młodawski już dziś zaprasza drużyny do wznowienia rozgrywek wio-
sną 2013 roku.

(jaki)
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Cykliści zakończyli sezon
Piękna pogoda to-

warzyszyła imprezie 
kończącej tegorocz-
ny sezon cyklistów 
w naszej gminie. Na 
ostatnią w tym roku 
trasę, wyruszyli oni 
29 września, tradycyj-
nie już spod pomnika 
Jagiełły. Na trasę wy-
ruszyło kilkudziesię-
ciu rowerzystów, którzy lasami Świniej Góry pokonali 25 kilome-
trów, a następnie spotkali się nad zalewem.

Tutaj oczekiwał już na nich przygotowany przez organizatorów 
gorący bigos, grill z pieczonymi kiełbaskami i kaszanką, chleb ze 
smalcem i ogórkiem (mięso z dzika!) przygotowany przez prezesa 
Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów Marka Sorbiana, ciasta, go-

rące i zimne napoje. 
Kilka zdań do zebranych 

powiedział M. Sorbian dzię-
kując wójtowi Mariuszowi 
Walachni (również cykliście) 
oraz staroście Michałowi 
Jędrysowi za wspieranie im-
prez organizowanych przez 
BSC. Swoiste podziękowa-
nie organizatorom, w for-
mie piosenki, zaprezentował 

najstarszy członek 
Stowarzyszenia, li-
czący sobie 79 wio-
sen, Ryszard Wrona.

Imprezy kończą-
ce sezon są organizo-
wane od 2007 roku 
tj. od czasu powo-
łania Bliżyńskiego 
Stowarzyszenia 
Cyklistów. Nasi za-

wodnicy startują nie tylko w imprezach amatorskich na terenie po-
wiatu i województwa, ale także na zawodach rangi ogólnopolskiej.

Obsługę organizacyjno – gastronomiczną imprezy kończącą se-
zon zapewnili: Justyna Reguła, Anna Gołębiewska, Jolanta Mądra 
i Paweł Żak. 

Starty w tegorocznym sezonie naszych cyklistów wspierali 
Urząd Gminy w Bliżynie oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku – 
Kamiennej.

Jacenty Kita
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