
Ślubowanie pierwszaków

33. uczniów 
klas pierwszych 
szkół podstawo-
wych z Bliżyna 
i Odrowążka 
poprzez uroczy-
sty akt ślubo-
wania stało się 
pełnoprawnymi 
uczniami. To-

warzyszyli im w tym ważnym wydarzeniu rodzice i władze samo-
rządowe gminy.

Czytaj na str. 8-9
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* zapraszamy na bezpłatne badania,
* krwiodawcy uhonorowani,
* udana kwesta we Wszystkich Świętych,
* z prac rady gminy,
* żywe lekcje historii w gimnazjum,
* gościliśmy aktorów Teatru Kubuś,
* bezpiecznie na drodze,
* w Zameczku i zapowiedzi kulturalne,
* liga piłkarska na finiszu,
* pasowanie przedszkolaków.

Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” wyróżniony 

W dniach 11-13 października br. w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry w Kielcach odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Arty-
stycznych Wsi Polskiej. Województwo świętokrzyskie reprezentował 
Zespół Pieśni i Tańca Sorbin, który zdobył wyróżnienie.

Czytaj na str. 11 

Rywalizowali szachiści

W dniach 10-11 listopada nastąpiła kulminacja tegorocznych 
rozgrywek szachowym organizowanych przez Kordiana Bliżyn. 
Pierwszego dnia zakończone zostały X Otwarte Mistrzostwa Gmi-
ny Bliżyn w Szachach Klasycznych, a wręczenie nagród i pucharów 
miało miejsce dzień później, po zakończeniu XV Szachowego Turnie-
ju Niepodległościowego.

Czytaj na str. 15

Obchody Święta Niepodległości

Msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystości pod pomnikiem ofiar 
II wojny światowej oraz koncert pieśni i poezji patriotycznej złożyły 
się na tegoroczne obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

Czytaj na str. 2-3
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Obchody Święta Niepodległości
Msza św. w intencji Ojczyzny, 

uroczystości pod pomnikiem ofiar II 
wojny światowej oraz koncert pieśni 
i poezji patriotycznej złożyły się na 
tegoroczne obchody 95. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Tuż przed godz. 10.00 u wrót ko-
ścioła pw. św. Ludwika w Bliżynie sta-
wiły się delegacje mieszkańców wraz 
z 12. pocztami sztandarowymi Gminy 
Bliżyn, Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej, organizacji Wol-
ność i Niezawisłość, Związku Strzelec-

kiego, strażackie oraz szkół. Po ich 
wprowadzeniu do świątyni Mszę 
św. w intencji Ojczyzny oraz ofiar 
walki o jej wolność odprawił ks. 
Marcin Zieliński.

Po nabożeństwie zwarta ko-
lumna marszowa przeszła pod 
pomnik ofiar II wojny światowej, 
gdzie uczestników uroczystości 
powitała Katarzyna Skarus. Tu-
taj poczty najpierw oddały hołd 
ofiarom walki o niepodległość, po 
czym odśpiewany został Mazurek 
Dąbrowskiego, a delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów.

W okolicznościowym wystąpieniu wójt gminy Mariusz Walach-
nia powiedział: -11 listopada, to dzień radości z odzyskania umi-
łowanej Ojczyzny. To dzień, w którym Naród powstał z kolan, to 
dzień powrotu nadziei Polaków. Przyszła nagle, pełna nadziei, wolna 
i niepodległa Polska… Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem 
radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. Niech 11 listopada bę-
dzie symbolem miłości do Ojczyzny, symbolem wiary i zwycięstwa.

Uroczystość pod pomnikiem fragmentem wiersza zakończyła 
Katarzyna Skarus:

Czy ty słyszysz jak Szopen w tę noc w listopadzie
Swoje ręce z marmuru na klawiszach kładzie
I gra…
Jak na dźwięk pieśni zjawiają się oni
Ci najwierniejsi Polsce towarzysze broni.
Błękitne hallerczyki, dumne szwoleżery
Strzelcy w szarych mundurach
Są już wszyscy.
Jak zawsze w tę noc listopada… .
Po południu w bliżyńskim Zameczku odbył się przepiękny kon-

cert pieśni i poezji patriotycznej, w którym wystąpili nasi artyści. 
Każdy naród posiada pomniki, które zwarły w sobie cierpienie 

i radość, jakby w jed-
nym ognisku ześrod-
kowując przeżycia ca-
łych pokoleń. Takimi 
pomnikami są ruiny, 
pola bitewne, groby, 
ulice, na tych ulicach 
domy, na których wi-
dok, serca biją goręcej 
i łzy nabiegają do oczu. 
Są to świątyni historii, 
których Polska posiada 
tak wiele – te słowa z przemówienia Józefa Piłsudskiego przytoczyła 
Katarzyna Skarus.

Później pieśń Legiony zaśpiewał tercet w składzie: Sebastian 
Siudak, Ryszard Kucewicz i Radosław Gula. Pieśni Pierwsza bry-
gada oraz Biały Krzyż wykonał zespół wokalny, który tworzą:  



Samorządowy Informator Gminy Bliżyng r u dz i e ń  2013 3

W y da r z e n i a

Ewa Kardyś, Monika Walachnia, Agnieszka Więckowska, Dorota 
Zbroja i Ryszard Kucewicz. W programie wystąpili również recyta-
torzy i soliści: Katarzyna Skarus, Katarzyna Połeć, Dominika Bąk, 
Ula Krzemińska, Paulina Pietrzyk i Magda Wydra. Na koniec wszy-
scy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne.

Jacenty Kita

Zapraszamy panie na bezpłatne badania
Zapraszamy panie na bezpłatne badania mammograficzne i cyto-

logiczne, które na terenie powiatu skarżyskiego przeprowadzi Świę-
tokrzyskie Centrum Onkologii 
- Mobilna Pracownia Badań Dia-
gnostycznych. W Bliżynie przepro-
wadzone one będą w dniach 28-29 
listopada 2013 roku.

Bezpłatne badania mammogra-
ficzne będą mogły wykonać panie 
w wieku 50-69 lat, które w ciągu 
ostatnich 2. lat nie miały wykonane-

go badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Z kolei na bezpłatne badania 
cytologiczne zapraszamy panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostat-
nich 3. lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach 
Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy.  

Informacja dla pacjentek: Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu 
osobistego i aktualnego dowodu ubezpieczenia. Zapraszamy na bada-
nia. 

(jaki)

„Krew darem życia”

Zakończyła się VI edycja wakacyjnego konkursu dla krwiodaw-
ców. W sumie w tym roku udało się zebrać 279,45 litrów krwi dzięki 
711. osobom, które wzięły w nim udział. Z gminy Bliżyn w akcję włą-
czyło się 42. krwiodawców.

Konkurs miał na celu zachęcenie ludzi w wieku od 18 do 65 lat, 
aby podzielili się bezcennym lekiem, jakim jest krew. Każdy, kto od-
dał krew w okresie między 1 lipca a 30 września mógł wziąć udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Prezydent Miasta 
Skarżyska-Kamiennej funduje dwa rowery (jeden dla kobiety, a dru-
gi dla mężczyzny), pozostałe rowery kupują wójtowie Łącznej, Mirca, 
Bliżyna, Skarżyska Kościelnego oraz burmistrz Suchedniowa, którzy 
tradycyjnie przyłączyli się do apelu prezydenta.

W tym roku z gminy Bliżyn rower w wyniku losowania przypadł 
Markowi Arendt z Gilowa, któremu wręczyli go wójt Mariusz Wa-
lachnia i przewodniczący rady Jerzy Rams podczas sesji rady gminy 
w dniu 30 października.

Przez sześć lat we wszystkich edycjach konkursu udało się zebrać 
łącznie 1402,75 l. krwi.             (jaki)

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego kierujemy do wszystkich 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie naj-
serdeczniejsze życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości 
w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obo-
wiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów 

zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym.

Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams
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Julian Tuwim. Czarodziej słowa
W całym kraju trwają obchody roku twórczości Juliana Tuwima 

pod hasłem Czarodziej słowa. W akcję włączyła się również biblioteka 
przy Zespole Szkół w Bliżynie.

Wspólne czytanie bajek odbyło się 14 listopada. Biblioteka go-
ściła uczniów klas drugich z wychowawczyniami Grażyną Kij i Do-
rotą Bernas, a także zaproszonych lektorów: wójta gminy Mariusza 

Walachnię, przewodniczącego rady gminy Jerzego Ramsa, dyrektor 
szkoły podstawowej Ewę Kabałę, dyrektora gimnazjum Grzegorza 

Jędrzejczyka, Irmi-
nę Młodawską, Be-
atę Kusztal – Wro-
nę. Gospodarzami 
spotkania były Ewa 
Rams i Wanda Ro-
kita.

Podczas pełne-
go humoru spotka-
nia zarówno dzieci, 
jak i zaproszeni go-

ście, czytali najbardziej znane bajki Tuwima m.in. Murzynek Bambo, 
Okulary, Idzie Grześ, Słoń 
Trąbalski, Warzywa.

Na koniec wszystkim 
uczestnikom wspólnego 
czytania podziękowała 
Ewa Rams obdarowując 
obecnych w bibliotece 
słodkim poczęstunkiem. 
Przypomniała równocze-
śnie motto biblioteki: Bi-
blioteka – dobra sprawa. 
Jest nauka. Jest zabawa. 
Zachęciła również obecnych do udziału w konkursie plastycznym na 
temat tego spotkania i twórczości Juliana Tuwima.

Jacenty Kita

Podziękowanie
Stowarzyszenie Jastrzębia pod Świnią Górą pragnie podziękować 

właścicielom ośrodka leczniczo – rehabilitacyjno – terapeutycznego 
Jesienne Liście, lekarzom udzielającym porad oraz wójtowi gminy Ma-
riuszowi Walachnia za bezpłatną akcję badań profilaktycznych, prze-
prowadzoną w dniu 5 października.

Prezes Stowarzyszenia
Stanisław Bernatek

Przedszkole dziękuje
Dyrekcja oraz kadra przedszkola w Bliżynie składa serdeczne po-

dziękowania ofiarodawcom, dzięki którym możliwy był zakup nowej 
pralki na potrzeby placówki. Wśród darczyńców znaleźli się: Rado-
sław i Agnieszka Boczek, Lidia Boczek, Aneta Pustuła, Grażyna Fli-
siak, Mariusz Jędrzejczyk, Mariusz Walachnia, Jerzy Rams, Alek-
sandra Milanowska, Halina Fidor, Józef Nowak, Wiesław Gregiel 
i Tadeusz Łyjak.

Na renowację elewacji

Od kilku lat w Dniu Wszystkich Świętych przed bliżyńską nekro-
polią przeprowadzane są kwesty. Zebrane pieniądze pomogły m.in. 

w odbudowie murku przy kościółku 
św. Zofii.
W tym roku z puszkami stali człon-
kowie bliżyńskiego oddziału para-
fialnego Caritasu, rady parafialnej, 
Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej, Związku Strzeleckiego, 
działacze Towarzystwa Przyjaciół 
Bliżyna, samorządowcy. W sumie 

zebrano 6010 złotych i 6 euro. Środki zostaną przeznaczone na reno-
wację elewacji kościoła pw. św. Ludwika w Bliżynie.

Przypomnijmy, że rok temu udało się zebrać 6.633 złote, oraz 1,40 
euro, dwa lata temu uzbierano 7.727 złotych oraz 11 euro a w 2010 roku 
aż 11.203,83 zł tysięcy złotych i 2 euro.

(jaki)

Badanie wzroku
Ciśnienie oka

W Ośrodku Zdrowia w Bliżynie 29 listopada 2013 roku od godz. 
9.00 do 12.00 przeprowadzone zostanie BEZPŁATNE badanie wzro-
ku:
-  badanie komputerowe oraz selektywne (przy pomocy tablicy oku-

listycznej),
-  ostrość widzenia, zmiany w rogówce oka –
 oraz badanie dodatkowe, PŁATNE 10 złotych:
-  badanie w kierunku jaskry,
-  pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Zapisy w Ośrodku Zdrowia lub telefonicznie 41/254-11-06.
Istnieje możliwość zamówienia okularów korekcyjnych oraz wy-

miany szkieł (realizacja recept). Pacjenci posiadający okulary proszeni 
są o ich przyniesienie w dniu badań.
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Znamy wysokość podatków w 2014 roku
Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 

rok było najważniejszą decyzją rady gminy, która w strażackiej remi-
zie obradowała 30 października.

Sesję otworzył i przedłożył porządek obrad przewodniczący rady 
Jerzy Rams, po czym sprawoz-
danie ze swej pracy w okresie 
między sesjami złożył wójt gmi-
ny Mariusz Walachnia.

Zwyczajowo radni złożyli 
szereg interpelacji i zapytań.

Aleksandra Milanowska 
na początek podziękowała Po-
wiatowemu Zarządowi Dróg za 

połatanie dziur w Brześciu i Zagórzu. Z kolei wójta gminy pytała o pla-
ny związane z kanalizacją Brześcia, Bugaja, Zagórza i Wołowa. –Czy 
jest szansa, że inwestycję zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji ze Skarżyska – Kamiennej, które dostarcza wodę 
do tych miejscowości? – pytała radna. Tadeusz Łyjak podziękował za 
poprawienie estetyki przedszkola. Wnioskował też o poprawę wejścia 
do banku oraz montaż poręczy do remizy. Zbigniew Ślęzak również 
dziękował powiatowi za udrożnienie przepustów, ale zgłosił też postu-
lat wykonania ok. 250 mb rowów. Wiesław Gregiel też dziękował po-
wiatowi – w tym przypadku za naprawę przejazdu kolejowego w Wo-
łowie. Poruszył także 
kwestię uszkodzonych 
progów spowalniają-
cych na Wojtyniowie 
oraz zbyt późną godzi-
nę załączania oświe-
tlenia ulicznego na ul. 
Spacerowej. Halina 
Fidor pytała o postęp 
prac finansowanych z funduszu sołeckiego oraz podziękowała po-
wiatowi za wybudowanie chodnika w Drożdżowie. Natomiast Jerzy 
Rams postulował przyspieszenie montażu oświetlenia w Odrowążku 
oraz na ul. Wąskiej w Bliżynie.

Na powyższe wnioski odpowiedzi udzielił wójt Mariusz Walach-
nia. Z jego wypowiedzi wynika że, w pierwszej kolejności sieć kana-
lizacyjna budowana będzie w miejscowościach o najbardziej zwartej 
zabudowie, aby jak najszybciej uzyskać efekt ekologiczny (dodajmy, że 
gmina pozyskała z funduszy unijnych dodatkowe 600.000 złotych na 
II etap budowy kanalizacji – red.). Wójt dodał, że MPWiK na pewno 
nie wykona sieci kanalizacyjnej, gdyż jest to zadanie własne gminy. 

Sytuację w tym terenie 
pogarsza fakt, że jest to 
teren o zróżnicowanej 
wysokości i koniecz-
ne będzie budowanie 
przepompowni. Wej-
ście do banku będzie 
poprawione, podobnie 
jak montaż poręczy do 

remizy. Progi zwalniające są celowo niszczone, ale mimo to gmina je 
naprawia cyklicznie.  Firma odpowiadająca za konserwację oświetle-
nia ulicznego kontroluje zegary po zmianie czasu, a prace w poszcze-
gólnych sołectwach finansowane z funduszu sołeckiego idą bez zakłó-
ceń, czemu sprzyjają warunki pogodowe.

Kolejnym punktem obrad było wysłuchanie informacji o stanie 
sanitarno – higienicznym w gminie. Radni na komisjach zgłosili jed-
nak kilka wniosków. Tomasz Pela postuluje ustawienie dwóch WC 
nad zalewem i w centrum Bliżyna, kontrolę firm w zakresie wywozu 
śmieci i ścieków oraz poprawę ściągalności opłat za śmieci. Z kolei Ha-

lina Fidor zwróciła uwagę na fakt wylewania ścieków do rowów oraz 
spalanie plastiku w piecach.

W dalszej części obrad Zofia Nowak-Walachnia poinformowała 
o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w 2013 roku. Radni wysłuchali również informacji na temat 
oświadczeń majątkowych oraz podjęła uchwały dotyczące m.in. okre-
ślenia stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku oraz wprowa-
dzenia zmian w budżecie gminy.

Stawki podatku od nieruchomości w 2014 roku kształtować się 
będą na następującym poziomie:
Od gruntów
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,09 zł od 1 m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części
a)  mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 15,69 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 2,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Podatek od budowli wynosi 2% wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Są one wyższe średnio o 5% w stosunku do stawek obowiązujących 

w tym roku.
Jacenty Kita

OŚRODEK  
REHABILITACYJNO - LECZNICZO- 

-POBYTOWY

Jesienne Liście  w Bliżynie
ZAPRASZA  NA 

BEZPŁATNE KONSULTACJE 
FIZJOTERAPEUTYCZNE
wraz z krótkim wykładem

dotyczące
WAD POSTAWY U DZIECI

które odbędą się 
w niedzielę 1 grudnia 2013r. 

- o godz. 11.15 
- o godz. 15.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW, OPIEKUNÓW 
WRAZ Z DZIEĆMI.

Dodatkowe informacje pod  nr. telefonu: 
41 38 96 200, 727 603 603
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Jesień z parafią
Księża parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie oraz 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na okolicz-
ność 125. lecia powstania parafii w Bliżynie w dniu 
20 października w kościółku pw. św. Zofii z Bliży-
nie zorganizowały sesję popularno – naukową.

Referat zatytułowany Dzieje parafii pw. św. 
Ludwika w Bliżynie przedstawił Roman Falarow-
ski. Oprócz historii parafii prelegent przedstawił 
również księży pracujących na przestrzeni owych 
lat w parafii, a także najważniejsze wydarzenia. 
Paulina Solarz i Kazimierz Sabatowski przed-
stawili prezentację multimedialną na temat obu 

bliżyńskich kościołów, a utwory muzyczne zagrali Łukasz Pietrzyk 
i Paweł Zubiński.

Można było rów-
nież obejrzeć doku-
menty i publikacje 
historyczne pocho-
dzące z archiwum 
parafialnego oraz ze 
zbiorów Romana Fa-
larowskiego.

Przypomnijmy, że 
23 sierpnia 1888 r. bi-
skup sandomierski Antoni Sotkiewicz wydał dekret nr 1182 erygujący 
filialną parafię  pod wezwaniem św. Zofii w Bliżynie z rezydencją ple-

bana w Bliżynie. Pierw-
szym proboszczem 
filialnej parafii został 
ks. Wincenty Cyrań-
ski. Wcześniej, 10 maja 
1887 roku nowy właści-
ciel Bliżyna książę Ro-
muald Giedroyć wspól-
nie z przedstawicielami 
10. wsi: Bliżyna, Woj-

tyniowa, Gostkowa, Wołowa, 
Bugaja, Brześcia, Ubyszowa, 
Górek, Gilowa  i Drożdżowa 
wystosowali pismo do bisku-
pa sandomierskiego z prośbą 
o utworzenie parafii z prawem 
prowadzenia ksiąg stanu cywil-
nego.

Po 31 latach, dnia 25 listo-
pada 1919 r. dekretem nr 817 bi-
skupa sandomierskiego, ks. Mariana Ryxa, parafia bliżyńska przestała 
być filialną, a stała się samodzielną.

(jaki)

Konsultacji w sprawie strategii ciąg dalszy
W bliżyńskim Za-

meczku odbyło się kolejne 
spotkanie konsultacyjne 
nad dokumentem plani-
stycznym na najbliższą 
dekadę, jakim jest Stra-
tegia Rozwoju Gminy. 
Tym razem w spotkaniu 
wzięli udział bliżyńscy 
przedsiębiorcy (szkoda, 
że w tak małej liczbie), 
przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działają-
cych w gminie.

-Strategia ma być dokumentem na miarę naszych oczekiwań i moż-
liwości. Żałuję, że jest z nami tak mało przedsiębiorców, gdyż w naj-

bliższej unijnej per-
spektywie finansowej 
na lata 2014-2020 to 
właśnie dla nich i na 
innowacje jest naj-
większa pula pienię-
dzy – powiedział wójt 
Mariusz Walachnia.

Później głos za-
brała Anna Gajek, 
która z ramienia 

firmy  EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego 
w Kielcach, koordynuje prace nad tym dokumentem. –Na dziś mamy 
już gotową inwentaryzację. Obecnie konsultujemy działania i projekty 
na przyszłość – stwierdzi-
ła. 

Podczas dyskusji głos 
zabrał Sławomir Adam-
czyk, przedsiębiorca 
z Mroczkowa, który po-
ruszył kwestię przebiegu 
planowanej drogi w rejo-
nie działania jego firmy. 
Zdaniem przedsiębiorcy 
utrudni mu ona działal-
ność. Postulował rów-
nież bliższą konsolidację 
i współpracę naszych przedsiębiorców. Na to samo uwagę zwracała 
Jolanta Tombarkiewicz z ośrodka Jesienne Liście oczekując jedno-
cześnie pomocy w zakresie specjalistycznych szkoleń dla przyszłych 
pracowników jej firmy.

Deklarację pomocy w powyższych kwestiach zadeklarował 
wójt gminy.

Jacenty Kita

Na gościnnych występach
11 listopada br. Zespół Pieśni i Tańca SORBIN wystąpił w Chmiel-

niku w związku z uroczystościami związanymi z  Narodowym  Świę-
tem Niepodległości oraz II edycją konkursu powiatowego pt. Smaki 
gęsiny – Na Świętego Marcina Najlepsza Gęsina. 

Zespół w pierwszej części koncertu wykonał pieśni patriotyczne 
i legionowe związane z 95. rocznicą odzyskania niepodległości przez 
Polskę, natomiast w dalszej części zaprezentował się na ludowo – 
przedstawiając wiązankę pieśni i tańców świętokrzyskich. 

Organizatorami uroczystości byli: ŚODR w Modliszewicach, 
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku i Stowarzyszenie GĘŚ KIELECKA 

Z TRADYCJAMI. Zespół Sorbin dziękuje Starostwu Powiatowemu 
w Skarżysku - Kamiennej za umożliwienie przejazdu do Chmielnika.

Halina Fidor
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Chodnik oficjalnie otwarty
Anonsowaliśmy w poprzednim wydaniu o dobiegających końca 

pracach związanych z budową chodnika w Drożdżowie wzdłuż drogi 
powiatowej Bliżyn-Sorbin-Odrowążek.

Chodnik został 
oficjalnie odebra-
ny 18 październi-
ka przez komisję, 
w skład której weszli 
przedstawiciele po-
wiatu i gminy Bliżyn 
w obecności właści-
cieli firmy Drogmas.

W ciągu nie-
spełna dwóch miesięcy wzdłuż drogi na odcinku o długości 300 mb 
powstał chodnik z kostki brukowej betonowej. Wykonano też zjazdy 
i odwodnienie. Ponadto 
przebudowano prze-
pust pod jezdnią z rur 
betonowych, co popra-
wiło bezpieczeństwo 
pieszych poruszających 
się wzdłuż tego odcin-
ka drogi.

Prace kosztowały 
150.000 zł, z czego po-
łowa pochodziła z bu-
dżetu gminy Bliżyn.

(jaki)

n a sz e  B e z Pi e c z e ń s t Wo

Debata na temat bezpieczeństwa
Przewodniczący rady gminy Jerzy Rams i radna powiatowa Anna 

Leżańska wzięli udział w debacie społecznej na temat bezpieczeństwa 
w powiecie skarżyskim, którą zorganizowali starosta Michał Jędrys 
oraz komendant powiatowy policji kom. Piotr Zalewski.

Otwarcia debaty dokonali 
przedstawiciele komendy po-
wiatowej policji w Skarżysku 
– Kamiennej Anna Terlecka 
i Damian Szwagierek, którzy 
powitali obecnych na spotkaniu.

Podczas debaty policję re-
prezentowali Pierwszy Zastępca 
Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kiel-
cach – Rafał Kochańczyk oraz 
Komendant Powiatowy Policji 
w Skarżysku-Kamiennej Piotr 
Zalewski. W debacie udział wzięli starosta Michał Jędrys i wicestaro-
sta Waldemar Mazur. Wśród uczestników obecni byli także samorzą-
dowcy z powiatu skarżyskiego, przedstawiciele sądownictwa i proku-
ratury, instytucji publicznych oraz mieszkańcy.

Później starosta przedstawił ogólne założenia debaty, zaś komen-
dant Zalewski przedstawił informację nt. bezpieczeństwa na terenie 
powiatu, a na koniec odbyła się dyskusja w dwóch panelach tematycz-
nych. 

Celem debaty było wypracowanie wspólnych wniosków do reali-
zacji przez Komendę Powiatową Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz 
inne instytucje poza policyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Spotkanie pokazało, że policji zależy na wsłuchiwaniu się w uwagi 
i opinię mieszkańców na temat bezpieczeństwa w miejscu ich zamiesz-
kania. Temu celowi służą ankiety. Na ich podstawie policja następnie 
podejmuje działania i reaguje na problemy zgłaszane przez mieszkań-
ców.

Jacenty Kita

Bezpieczni na piątkę!
Zespół Szkół w Bliżynie był gospodarzem VII Edycji Powiatowego 

Konkursu Bezpieczeństwo na Piątkę. Eliminacje na szczeblu powia-
towym przepro-
wadzili funkcjona-
riusze z KP Policji 
w Skarżysku – Ka-
miennej: mł. asp. 
Anna Terlecka, asp. 
Grzegorz Mamla, 
sierż. sztab. Pa-
weł Rycerski oraz 
sierż. sztab. Da-
mian Szwagierek.

Konkurs organizowany jest rokrocznie dla dzieci z V klas szkół 
podstawowych i dotyczy tematyki związanej z bezpieczeństwem w ru-
chu drogowym. 

Na etapie po-
wiatowym ucznio-
wie rozwiązywa-
li test z wiedzy 
o bezpieczeństwie 
w ruchu drogo-
wym, osobistym  
i z pierwszej pomo-
cy przedmedycz-
nej. Ocenie podle-

gały również wykonane przez uczestników konkursu prace plastyczne 
pod hasłem Myśl jak idziesz - rok 2013 rokiem pieszego. W tym roku 
zwyciężyła drużyna z SSP nr 1 w Suchedniowie.

Nagrody najlepszym wręczył starosta skarżyski Michał Jędrys.
(jaki)
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Mariusz Walachnia obdarował uczniów słodkimi upominkami.
Na koniec swym młodszym kolegom swoisty prezent w postaci 

programu artystycznego przedstawili uczniowie klas II, których do 
występu przygotowały Grażyna Kij i Dorota Bernas. Od nich rów-
nież obdarowani zostali upominkami.

Wychowawcą klasy I jest Grzegorz Smardzewski, a uczęszczają 
do niej: Emil Armata, Mateusz Bogusz, Tomasz Cichocki, Mikołaj 
Jakubczyk, Kinga Jędrzejczyk, Hubert Kij, Igor Kowalik, Wojciech 
Libich, Jakub Misiowiec, Adam Młodawski, Wanesa Osóbka, Oli-
wia Ożarek, Wiktoria Płusa, Wiktoria Pydyn, Maja Serek, Julian 
Wesołowski, Maja Wiśniewska, Miłosz Wrona, Jakub Zdrojewski 
i Kamil Wojciechowski.

Jacenty Kita

ś lu B o Wa n i e  P i e r W sz a kó W

Ślubowanie pierwszaków w Bliżynie
23 października, po 

niemal dwóch miesią-
cach nauki w szkole, 21. 
uczniów klasy I Szkoły 
Podstawowej im. gen. 
Stanisława Maczka zło-
żyło uroczyste ślubowa-
nie. W tych ważnych dla 
nich chwilach byli z nimi 
rodzice, babcie, dziadko-

wie, nauczyciele, koleżanki i koledzy z klasy II oraz wójt gminy Ma-
riusz Walachnia.

-Przez ten symboliczny akt zostajecie włączeni do społeczności 
szkolnej. Wagę tej uroczystości podkreślają symbole – sztandar szko-
ły, barwy narodowe, hymn, herb Bliżyna – powiedział na początku 
dyrektor Józef Nowak.

Później uczniowie zaprezentowali swe talenty wokalne i muzycz-
ne, a program artystyczny zakończyli słowami: Teraz już z humorem, 
ślubować możemy, jak być dobrym uczniem, doskonale wiemy.

Najważniejsza część uroczystości rozpoczęła się od wprowadze-

nia pocztu sztan-
darowego szkoły 
i odśpiewania 
hymnu państwo-
wego. Później 
pierwszaki zło-
żyły ślubowanie, 
a dyrektor Józef 
Nowak dokonał 
aktu pasowania. 
Następnie wójt 

Efektywne szkolenie

Nina Kamińska, nauczycielka matematyki w Zespole Szkół 
w Bliżynie, uczestniczyła w specjalistycznym szkoleniu podnoszącym 
kompetencje zawodowe pedagogów. Efekt szkolenia to również wzbo-
gacenie się szkoły o dwa rzutniki i ekrany, które są już wykorzystywa-
ne w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

(jaki)
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Walachnia i prze-
wodnicząca rady 
rodziców. Całość 
uzupełniły wystę-
py artystyczne.

Na zakończenie 
dyrektor, wycho-
wawca oraz zapro-
szone osoby otrzy-
mały od rodziców 
kwiaty i zaprosze-

nie na słodki poczęstunek.
Do klasy I uczęszczają: Magdalena Bernatek, Patrycja Kijanka, 

Ola Mościńska, Amelia Misiowiec, Magdalena Lisowska, Nata-
lia Szcześniak, Natalia Kurp, Kamil Boruń, Piotr Grabka, Wiktor 
Kwaśniewski, Kacper Piotrowski, Szymon Połeć i Patryk Jurski. Ich 
wychowawczynią jest Hanna Jakubowska.

Jacenty Kita

ś lu B o Wa n i e  P i e r W sz a kó W

Są już pełnoprawnymi uczniami

Trzynastu uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Odrowążku złożyło uroczyste ślubowanie.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły przybyłych na 
uroczystość powitał dyrektor Mirosław Owczarek. Oprócz pierw-
szaków i ich starszych kolegów, wspólnie spotkali się ks. proboszcz 
Wincenty Chodowicz, wójt gminy Mariusz Walachnia, nauczycie-

le, rodzice z prze-
wodniczącą rady 
rodziców Elżbietą 
Woźniak. –W cią-
gu najbliższych lat 
będziecie zgłębiać 
wiedzę i umiejęt-
ności, starać się, by 
być lepszymi – po-
wiedział do przeję-
tych pierwszaków 
dyrektor szkoły.

Najważniejszym wydarzeniem tego dnia był moment ślubowania, 
po którym dyrektor pasował pierwszaków na uczniów. Gratulacje peł-
noprawnym już uczniom złożyli m.in. dyrektor szkoły, wójt Mariusz 

Godne miejsce dla patrona
17 maja 2008 

roku odbyła się 
uroczystość nada-
nia imienia gene-
rała Stanisława 
Maczka Gimna-
zjum w Bliżynie. 
Od tego czasu 
w szkole groma-
dzone są pamiątki 
i materiały histo-
ryczne związane 
z patronem.

Teraz dzięki ini-
cjatywie dyrektora 
szkoły Józefa No-
waka zostały one 
zebrane i wyekspo-
nowane w jednym 
miejscu, na górnym 
holu szkoły, obok 
pokoju nauczyciel-
skiego. 

(jaki)
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Polskiej Sztuki Współcze-
snej w 2012 roku. 

Imprezy zostały zreali-
zowane w ramach progra-
mu Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskie-
go Teatr Polska ze środ-
ków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go. Program obejmuje 104 

miejscowości w całej Polsce, w których do 5 grudnia występuje 15 te-
atrów, w tym kielecki Kubuś.

Jacenty Kita

k u lt u r a

Teatr „Kubuś” bliżyńskim dzieciakom
Przedstawienie teatralne oraz fa-

chowe warsztaty zafundowali 9 listo-
pada bliżyńskim dzieciakom aktorzy 
kieleckiego Teatru Lalki i Aktora Ku-
buś.

Wszyscy jesteśmy ważni. Eko-
system – naszym domem – pod tym 
hasłem o godz. 16.30 w Zameczku 
rozpoczęły się warsztaty teatralne 
poprowadzone przez Dorotę Anyż, 
Ewę Lubacz i Zdzisława Reszczyń-

skiego. Przez nie-
mal godzinę kil-
kunastu maluchów 
pod profesjonal-
nym okiem akto-
rów, uczyło się po-
prawnej wymowy, 
wcielało w robaki, 
pełzało i drążyło tu-
nele. Stawali się ogni-
wem łańcucha pokar-
mowego, uczestniczyli 
w koncercie ptasiej or-
kiestry oraz poznali hi-
storię jednego drzewa, 
które daje pożywienie 
i schronienie wielu ga-
tunkom zwierząt.

O godz. 18.00 w re-

mizie OSP rozpoczął się godzinny, zrealizowany w technice żywopla-
nowej i lalkowej spektakl familijny Robale w reżyserii Agaty Biziuk. 

Spektakl w zabawny  i surrealistyczny sposób opowiadał o sile 
przyjaźni i banalności konfliktów, poruszając również tematykę eko-

logii. Wspaniałe role 
zagrali: Dorota Anyż, 
Jolanta Kusztal, Ewa 
Lubacz, Małgorzata 
Oracz, Michał Olszew-
ski, Zdzisław Reczyń-
ski, Andrzej Skorodzień 
i Błażej Wawszczyk.

Spektakl został do-
ceniony przez Jury 18. 
Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Wystawienie 

„Zameczek” zaprasza
• Na wieczór poetycko – muzyczny Do przyjaciela. Poezja Haliny 

Poświatowskiej, piosenki Antoniny Krzysztoń. 23 listopada, godz. 
18.00. Wstęp wolny!

• 7 grudzień – Studia Dobrego Smaku, godz. 15.00.
• 8 grudnia, godz. 10.00 – Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci 

do lat 15.
• 18 grudnia, godz. 10.00 – Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej dla 

uczniów szkół podstawowych (kat. I-III, IV-VI) i gimnazjum.
• 21 grudnia, godz. 15.00 – Studio Dobrego Smaku, wykonywanie 

potraw wigilijnych.
• 21 grudnia, godz. 17.30 – Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele św. 

Zofii, później w Zameczku licytacja ozdób bożonarodzeniowych 
oraz degustacja potraw wigilijnych.

Zapraszamy!

Jarosław Rodak o swej pracy
Jarosław Rodak, 

garncarz z Rędoci-
na, prezentował swe 
umiejętności grupie 
międzynarodowej 
młodzieży przeby-
wającej w Mostkach.

Polska młodzież 
gościła u siebie ko-
respondentów z po-
zostałych zaanga-

żowanych krajów czyli: Francji, Hiszpanii, Rumunii i Włoch. Grupa 
ponad 30. uczniów i ich 15. nauczycieli-opiekunów realizowała zada-
nia zaplanowane w projekcie Dziedzictwo kulturowe narodów. Mło-
dzież, pod opieką artystów ludowych miała okazję spróbować pracy 
z kołem garncarskim, rzeźbienia w drewnie czy tworzenia pięknych 
papierowych kwiatów. Niewątpliwym uatrakcyjnieniem dnia była 
prawdziwa uczta pierogowa, którą przygotowały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich. 

(jaki)
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Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” wyróżniony 

W dniach 11-13 paź-
dziernika br. w Woje-
wódzkim Domu Kultury 
w Kielcach odbył się VIII 
Ogólnopolski Festiwal Ze-
społów Artystycznych Wsi 
Polskiej. Wzięło w nim 
udział 11. najlepszych 
zespołów pieśni i tańca 
z całego kraju reprezentu-

jących różne regiony Polski. Region świętokrzyski reprezentował Zespół 
Pieśni i Tańca Leśnianie (zdobył  III miejsce) oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Sorbin, który w tym konkursie zdobył wyróżnienie.

Celem festiwalu było pielęgnowanie zainteresowania kulturą ludową, 
upowszechnianie tradycyjnych tańców ludowych, wymiana doświadczeń 
oraz stworzenie zespołom folklorystycznym  możliwości zaprezentowania 
swoich dokonań artystycznych na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury. 
Zmagania konkursowe trwały 2 dni, natomiast w ostatnim dniu Festiwalu 
wszyscy uczestnicy w barwnych strojach regionalnych podążyli korowo-
dem z Wojewódzkiego Domu Kultury do Katedry Kieleckiej na uroczystą 
mszę świętą w inten-
cji festiwalu i jego 
uczestników. Na za-
kończenie Festiwa-
lu został ogłoszony 
werdykt Rady Arty-
stycznej, wręczenie 
nagród oraz koncert 
laureatów. 

Zespoły przed-
stawiły wysoki po-
ziom prezentacji 
konkursowych zarówno od strony  choreograficznej jak i muzycznej. Ze-
spół Sorbin zaprezentował się z jak najlepszej strony, ale chcąc liczyć się 
w czołówce zespołów folklorystycznych musimy mieć kapelę co najmniej   
czteroosobową. Wtedy możemy powalczyć o lepsze miejsca  na ogólnopol-
skich konkursach. W związku z tym zwracamy się z prośbą  do muzyków 
z terenu gminy Bliżyn oraz powiatu skarżyskiego,  którym nieobca jest 
kultura ludowa i  którzy chcieliby zasilić kapelę zespołu Sorbin. Poszu-
kujemy ludzi z pasją do muzyki, śpiewu, do rozpowszechniania kultury 
ludowej naszego regionu. Czekamy na propozycje. 

Halina Fidor

Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej
W dniach 25 i 26 paź-

dziernika w Ciekotach 
odbyła się  konferencja po-
święcona dziedzictwu kul-
turowemu wsi. W debacie 
zorganizowanej  przez 
Fundację Wspomagania 
Wsi, Ośrodek Promowania 
Przedsiębiorczości w San-
domierzu oraz Centrum 
Edukacyjne Szklany Dom 
w Ciekotach uczestniczyło 

blisko sto osób z województwa świętokrzyskiego i północnego Podkarpacia. 
Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi 

dla społeczności lokalnych. Między innymi uczestnicy konferencji mogli za-
poznać się z działalnością bliżyńskiego Muzeum Dawnej Wsi Domek Tkacz-
ki. 

Koordynatorami konferencji byli Justyna Duriasz-Bułhak i  Krystian 
Połomski z Fundacji Wspomagania Wsi. Zaprezentowano wydaną przez 
Fundację Wspomagania Wsi książkę pt. Rzecz o dziedzictwie na wsi. Ważną 
częścią konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytu-
cjami realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. 

W czasie spotkania zaprezentowały się także instytucje mogące służyć 
radą i pomocą w czasie realizacji projektów. Krystyna Nowakowska opo-
wiedziała o działającym od trzech lat Centrum Edukacyjnym  Szklany Dom, 
a ludowy zespół dziecięcy, wystąpił z prezentacją poświęconą Stefanowi Że-
romskiemu. Z wykładem wystąpił prof. Stanisław Żak znawca literatury, 
który mówił o wartości kultury wiejskiej, o tym że w kulturze chłopskiej 
istnienie określonych przedmiotów uzasadnione było ich użytecznością i je-
śli coś było niepotrzebne  nie przetrwało. Leszek Gawlik z Muzeum Wsi Kie-
leckiej w swoim wykładzie 
odniósł się do ochrony 
i badań dawnych rzemiosł 
ludowych w praktyce mu-
zeum skansenowskiego. 
Przekonywał, że istnieje 
wielka potrzeba zbiera-
nia i dokumentowania 
wszystkiego, co dotyczy 
zanikającego dziedzictwa 
kulturowego wsi. Alicja 
Woźniak etnograf z Mu-

zeum Archeologicznego i Etnogra-
ficznego z Łodzi natomiast wypowie-
działa się na temat stroju regionalnego. 
Andrzej Siwek z Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa w Krakowie mówił 
o krajobrazie i zabytkach, które w ów 
krajobraz są wkomponowane. 

Po każdym panelu konferencyj-
nym miała miejsce gorąca dyskusja. 
Pierwszy dzień konferencji w Cieko-
tach zakończyły prezentacje kilku 
projektów zrealizowanych w regionie. 
Tomasz Biernacki zaprezentował 
Chmielnik i wspólne, polsko-żydow-
skie dziedzictwo kulturowe. Krysty-
na Nowakowska przedstawiła projekt 
Moc pasiaka o reaktywacji tkactwa 

świętokrzyskiego. Urszula Jędrzejczyk  opowiedziała o Muzeum Dawnej 
Wsi Domek Tkaczki.  Irena Godyń mówiła o projektach dotyczących garn-
carstwa i plecionkarstwa a Halina Sadecka o projekcie Góry Świętokrzyskie 
naszą przyszłością.

Drugi dzień spotkania w Ciekotach rozpoczął prof. Marian Pokropek, 
który zaprezentował przykłady dziedzictwa architektonicznego wsi woje-
wództw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Przedstawiciele instytucji dzia-
łających w regionie na rzecz dziedzictwa: Tomasz Woźniak z Narodowego 

k u lt u r a

Instytutu Dziedzictwa w Krakowie, Beata Ryń z Muzeum Wsi Kieleckiej, 
Joanna Skotnicka z Muzeum Narodowego w Kielcach, Jacek Bardan 

z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Anna Adamczyk z Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach oraz Mirosława Mo-
chocka ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, oferowali pomoc 
w dostępie do porad i informacji.  Konferencję zwieńczyły warsztaty. Qu-
esting, jako nowy sposób poznawania dziedzictwa wsi Karoliny Likhtaro-
vich,  Zawracanie kijem Wisły. Nowe życie starych tradycji - poznaj, zrozum, 
zachowaj Ireny Godyń i Haliny Sadeckiej oraz Organizacja przestrzeni wsi 
przy wykorzystaniu naturalnych materiałów. Warsztaty te poprowadzili Ewa 
Skowerska-Kosmalska i Mariusz Kosmalski (Kapkazy - Szkoła Wrażliwo-
ści).

Ula Jędrzejczyk
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W  g i m n a z j u m

Lekcja patriotyzmu w gimnazjum
Z inicjatywy Romana Falarowskiego w bliżyńskim gimnazjum 

przebywał niezwykły gość. 25 października z młodzieżą spotkał się 
pochodzący z Bliżyna, choć obecnie mieszkający w Radoszycach, por. 
Ryszard Relidzyński, 
ps. Myszka, żołnierz 
Armii Krajowej wal-
czący w oddziale An-
toniego Hedy Szarego, 
człowiek o bardzo cie-
kawej biografii. 

Skąd taki pseu-
donim? -Otóż wytłu-
maczenie powszechne 
było takie, że mysz 
to takie zwierzę, któ-
re wszędzie może się 
wkręcić. Ale ja wybierając go miałem na myśli naboje do pistoletu, 

bo tak je nazywaliśmy 
– mówił pan Ryszard.

Gość, rocznik 1927, 
podczas spotkania 
mówił o swojej nauce 
w Bliżynie, w którym 
mieszkał do 1947 roku. 
Przed wojną działał 
w harcerstwie. –Być 
dobrym Polakiem, ta-
kie było motto naszej 
drużyny, którą pro-
wadziła pani Osiecka 
– stwierdził. Podczas 
okupacji obserwował 

bliżyński obóz pracy, dostarczał amunicję ze Skarżyska do partyzan-
tów bliżyńskich.

Spotkanie pokazało, że pan Ryszard jest kopalnią wiedzy, osobą, 
która bardzo chętnie spotyka się z młodzieżą i przepięknie opowiada 
o historii Małej i Dużej Ojczyzny.

Obecny na ciekawej lekcji historii wójt Mariusz Walachnia obda-
rował gościa upominkiem.

Spotkanie prowadziły uczennice szkoły Barbara Młodawska 
i Martyna Gębska. 

Jacenty Kita

„Szkoła demokracji”
W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Bliżynie przystąpił 

do realizacji projektu zatytułowanego Szkoła demokracji pod patro-
natem Rady Europy. Organizatorem projektu w województwie świę-
tokrzyskim jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach.

Celem organizowanych zajęć i spotkań jest podkreślenie praw 
człowieka we współczesnym świecie. Realizacja projektu potrwa do 
końca roku szkolnego. Koordynatorami prac są nauczyciele: Agniesz-
ka Paszkiel, Beata Jabłońska i Dorota Lisowska.

(jaki)

„Nieśmiertelna, póki my  żyjemy”

Powyższe słowa 
z piosenki Anny Ger-
man były mottem prze-
wodnim tegorocznej 
akademii z okazji Świę-
ta Niepodległości, która 
8 listopada odbyła się 
w Zespole Szkół w Bli-
żynie. 

–Poprzez artystycz-
ny przekaz chcemy po-

kazać uczniom, czym była niepodległość oraz jak rozumieć patrio-

tyzm współcześnie – mówi Agnieszka Paszkiel, autorka scenariusza.
Na początku wprowadzony został poczet sztandarowy szkoły, po 

czym odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Później odtworzona zosta-
ła tytułowa piosenka Anny German, po czym młodzież zaprezento-
wała montaż słowno – muzyczny.

Akademię swą obecności zaszczycili wójt Mariusz Walachnia, 
przewodniczący rady Jerzy Rams oraz radni: Aleksandra Milanow-
ska, Kazimierz Boruń i Wiesław Gregiel.

Scenografię przygotowała Dorota Lisowska, oprawę muzyczną 
zapewnił Łukasz Pietrzyk.

Jacenty Kita
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W  sz ko ł ac h

Będą bezpieczniejsi na drodze
Gmina Bliżyn sfi-

nansowała zakup 245. 
elementów odblaskowych 
dla wszystkich uczniów 
zerówek i klas I-III w na-
szych szkołach. Dzieci zo-
stały w nie wyposażone 
w dniu 22 października. 
Poszczególne szkoły od-
wiedzili wówczas wójt 

gminy Mariusz Walachnia oraz dzielnicowi asp. Emil Sadza i asp. 
sztab. Paweł Jelonek. 

Spotkania nie ograni-
czały się jedynie do wrę-
czenia dzieciom odblasków. 
Policjanci przypominali za-
sady bezpiecznego porusza-
nia się na drogach, w szcze-
gólności w okresie jesienno 
– zimowym. Zaprosili rów-
nież dzieciaki do odwiedzin 
w komendzie powiatowej policji.

Obecnie dzieci do piętnastego roku życia mają obowiązek nosze-
nia odblasków. 

- Bezpieczeństwo pieszych jest priorytetem, zwłaszcza dzieci. 
A bezpieczny pieszy to ten, który jest widoczny dla kierowcy – pod-
kreślali dzielnicowi dodają, że ważne jest, aby kierujący pamiętał o za-
chowaniu szczególnej ostrożności i zwracaniu uwagi na pieszych.

W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło 1157. pieszych (ok. 
30 proc. wszystkich zabitych na drogach), a 9694. zostało rannych. 
Takie statystyki wpłynęły na zmianę przepisów. Od 18 sierpnia 2014 
roku wszyscy piesi poruszający się po zmroku, po drodze bez chodni-
ka, będą mieli obowiązek noszenia odblasków.

Przypomnijmy też, że komenda wojewódzka policji w Kielcach 
rok 2013 ogłosiła Rokiem Pieszego.

Jacenty Kita

Akademia z okazji Święta Niepodległości 
w Odrowążku

Uczniowie SP w Odrowążku przygotowali uroczystą akademię dla 
uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Akademia przybliżyła historię powstania tego święta poprzez pie-
śni, poezję i prozę. Uczniów do występu przygotowały Izabela Bana-

sik-Zep i Bożena Kalarus. Ostatnim punktem uroczystości był kon-
cert pieśni patriotycznych przygotowany przez Marka Stępnia. 

Na koniec dyrektor szkoły Mirosław Owczarek podziękował 
wszystkim uczestnikom i organizatorom oraz podkreślił rangę tego 
ważnego narodowego święta.
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r oz m a i to ś c i

Fotografia w starych technikach
W bliżyńskim Zameczku odbyły się warsz-

taty fotograficzne, w ramach tegorocznego cy-
klu plenerów-warsztatów Fotografia w starych 
technikach, których współorganizatorem było 
Stowarzyszenie Rdest z prezesem Andrze-
jem Adamczykiem.

Zajęcia warsztatowe dotyczyły zapoznania 
się z jedną ze szlachetnych technik fotografii 
rękodzielniczej jaką jest guma. Warsztaty pro-

wadził konecki artysta fotografik Wiesław Turno autor wielu prac 
wykonanych w technice gumy, które prezentował na 32 wystawach in-
dywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

W związku z tym, iż guma jest techniką rękodzielniczą i autor sa-
modzielnie przygotowuje zarówno światłoczuły roztwór gumy arab-
skiej, dwuchromianu potasu oraz pigmentu jak i nakłada je na papier, 
naświetla i wydobywa obraz poprzez wypłukiwanie wodą – tak też 
każdy uczestnik wykonał samodzielnie wszystkie te etapy tworzenia 
gumy, aż do momentu powstania jego indywidualnej pracy.

Zajęcia warsztatowe uzupełnione zostały także pokazem licznych 
prac Wiesława Turno wykonanych właśnie techniką gumy oraz pre-
zentacją filmu o Henryku Rogozińskim niezwykłym polskim arty-
ście, który tworząc obrazy fotograficzne, eksperymentował w swoich 
pracach używając szlachetnej techniki gumy.

(jaki)

Pasmo sukcesów Rafała Czarneckiego
Bliżynianin i maratończyk Rafał Czar-

necki w kończącym się sezonie biegowym 27 
października wygrał VIII Radomski Maraton 
Trzeźwości. Zwycięzca pokonał trasę 42. kilo-
metrów i 195. metrów w czasie 2 godz. 51 min. 
i 46 sek. Ósma edycja Radomskiego Maratonu 
Trzeźwości zgromadziła na starcie niemal 450. 
zawodniczek i zawodników, którzy wystarto-
wali w biegach na trzech dystansach. 

Bardzo dobrze wypadł Rafał Czarnecki 
w 35. PZU Maratonie Warszawskim rozegra-
nym 29 września. Maraton Warszawski to 
najważniejsza biegowa impreza roku. Z legen-
darnym dystansem 42.195 metrów zmierzyło 
się 8672. zawodników. W silnej międzynaro-
dowej konkurencji 34. letni biegacz z Bliżyna 
zajął wysokie 13. miejsce, poprawiając rekord 
życiowy z czasem 2 godz. 29 min 17 s. To nie-

oficjalny rekord województwa świętokrzyskiego biegaczy amatorów. 
Szybciej od Czarneckiego maraton biegali tylko zawodnicy trenujący 
w klubach sportowych.

Rafał Czarnecki zajął też bardzo wysokie, czwarte miejsce  
w II Maratonie Jezioro Tarnobrzeskie z czasem 2:32.27, który był wów-
czas jego rekordem życiowym i najlepszym w tym roku wynikiem 
w województwie świętokrzyskim. Biegacza z Bliżyna wyprzedzili tyl-
ko zawodnicy zagraniczni. Wygrał mistrz Ukrainy Wiktor Starodub-
cew – 2:30.11. 

(jaki)

Marszobieg jesienny

W sobotę 26 października odbyła się  kolejna edycja Powiatowego 
Marszobiegu Jesiennego, na starcie którego stawiła się grupa miesz-
kańców Bliżyna. Uczestnicy mieli do przejścia cztreokilometrową tra-
sę dookoła zalewu Rejów. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiato-
we w Skarżysku-Kamiennej.

Marszobieg Jesienny 2013 zbiegł się z Narodowym Dniem Sportu, 
który przypada na dzisiejszy dzień, tegoroczna edycja odbyła się pod 
hasłem Kocham Cię Polsko.

W imprezie udział mogli wziąć wszyscy chętni bez względu na 
wiek. Uczestnicy marszobiegu mieli do pokonania czterokilometrową  
trasę, która biegła dookoła zalewu Rejów. Trasę można było przejść 
pieszo, biegnąc lub jadąc rowerem.

Zakończenie Marszobiegu odbyło się na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego Rejów, gdzie organizatorzy  przygotowali dla uczestni-
ków poczęstunek oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

(jk)

Hubertusik z TPD
12 listopada gminny od-

dział Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci zorganizowało  dla dzie-
ci ze SP w Bliżynie i SP z Sorbi-
na Bliżyńskie Hubertusiki w Za-
grodzie Królów. 

Dzięki uprzejmości Gabrie-
li i Krzysztofa Królów dzieci 
mogły już trzeci raz obchodzić 

Hubertusiki. Jak co roku było wiele konkursów i zabaw ruchowych 
np.: zaprzęgi, przeskoki przez kostki słomy, wyścigi z ziemniakiem 
na łyżce. Płonęło ognisko, przy którym dzieci piekły kiełbaski. Roz-
grzać można się było gorącą herbatą przygotowaną przez panią Król 
i skosztować pysznych pączków które podarowali właściciele piekar-
ni Batmar ze Skarżyska -Kam. Sponsorem Hubertosików był również 
Łukasz Gnat, właściciel firmy Mark-Trans Usługi Autokarowe z Szy-
dłowca. 

Za naszym pośrednic-
twem prezes TPD Grażyna Kij 
dziękuje sponsorom, państwu 
Królom, rodzicom, dzieciom 
uczestniczącym w zabawie 
i nauczycielom Halinie Fidor 
i Grzegorzowi Smardzew-
skiemu.

(jaki)
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W dniu 26 października zakończyła rozgrywki IV edycja GLPN 
w Bliżynie. Ostateczne wyniki są następujące:

Nagrody w posta-
ci pięknych pucharów, 
statuetek dla trzech 
pierwszych drużyn 
i piłek ufundował 
i wręczył Wójt Gminy 
Mariusz Walachnia 
razem z przewodniczą-
cym Rady Gminy Je-
rzym Ramsem.

Mecze rozgrywa-
no na Orlikach w Bliżynie i Mroczkowie. W lidze grało 11 drużyn 
z gminy systemem mecz i rewanż. Organizatorem całości rozgry-
wek był Zarząd Ligi w osobach Sebastiana Durlika, Roberta Jur-
kiewicza i Sławomira 
Młodawskiego, a za 
sprawy statystyczne 
odpowiadał Seba-
stian Młodawski. 
Sędzią meczów był 
Krzysztof Koperek, 
któremu charytatyw-
nie pomagali Kata-
rzyna Chrzanowska 
i Roman Kurowski.

Królem Strzelców 

został Kamil Rut (28 
bramek) z drużyny 
Bad Boys, natomiast 
za najlepszego bram-
karza drużyny uznano 
Mateusza Banaszczy-
ka z L5R Mroczków. 
Obaj otrzymali pa-
miątkowe statuetki. 
Ogółem padło 760 

bramek, a kibice oglądali ciekawe i emocjonujące mecze.
Dziękujemy wszystkim drużynom za zaangażowanie i walkę na 

boiskach, gdzie zostawili dużo swojego zdrowia.
Sławomir Młodawski

s P o r t  -  r e k r e ac ja
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Rywalizowali szachiści
W dniach 10-11 

listopada nastąpiła 
kulminacja tego-
rocznych rozgry-
wek szachowym 
organizowanych 
przez Kordiana 
Bliżyn. Pierwszego 
dnia zakończone 
zostały X Otwarte 
Mistrzostwa Gmi-

ny Bliżyn w Szachach 
Klasycznych, a wręcze-
nie nagród i pucharów 
miało miejsce dzień 
później, po zakończe-
niu XV Szachowego 
Turnieju Niepodległo-
ściowego, w którym 
wystartowała rekordo-
wa liczba, aż 40. szachi-
stów m.in. z Bliżyna, 
Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Stąporkowa i Szydłowca.

Mistrzostwa Gminy rozgrywane były w dwóch grupach. W gru-
pie A zwyciężył Łukasz Łukomski, przed Adamem Łukomskim 
i Dariuszem Żurkiem. Z kolei w grupie B pierwsza trójka to: Zdzi-

sław Sztykiel, Andrzej 
Słoka i Oskar Żak. Łącz-
nie startowało 25. zawod-
ników, a zawody sędzio-
wali Łukasz Łukomski 
i Marcin Duda.

Z kolei w turnieju nie-
podległościowym zwycię-
żył Marcin Duda z Kielc, 
przed Łukaszem Fidorem 
z Bliżyna i Kazimierzem 

Gorgoniem ze Stąporkowa. Uhonorowana został również najlepsza 
kobieta – Katarzyna Rek, najstarszy zawodnik – Zdzisław Socha 

(77 lat) oraz najmłodsza zawodniczka – Gabrysia Duda (11 lat) i naj-
młodszy zawodnik Jakub Duda (8 lat).

Nagrody i puchary fundował Gminny Ośrodek Kultury w Bliży-
nie, a ich wręczenia dokonali wójt Mariusz Walachnia oraz Kata-
rzyna Skarus, dyrektor Zameczku.

Jacenty Kita

Ligi piłkarska zakończyła rozgrywki

Lp. Drużyna Mecze Pkt Bramki Bilans
1. Kordian 20 52 111:44 + 67
2. Bad Boys 20 47 98:38 + 60
3. ZELKO 20 38 77:52 + 25
4. Alpaga Gilów 20 34 77:59 + 18
5. L5R Mroczków 20 34 67:74 - 8
6. Kucębów 20 30 65:74 - 9
7. Sołtyków 20 28 63:75 - 12
8. Sorbin 20 21 66:67 - 1
9. Ubyszów 20 20 58:80 - 22
10. Płaczków 20 11 43:89 - 46
11. Odrowążek 20 8 35:102 - 67
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Pa s o Wa n i e  Pr z e d sz ko l a kó W

Pasowanie przedszkolaków z kapitałem

W dniach 6-7 listopada 66. przedszkolaków z Mroczkowa i Bli-
żyna złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pasowanych na przed-
szkolaka. W tym podniosłym wydarzeniu towarzyszyli im bardzo 
licznie rodzice, babcie i dziadkowie, władze samorządowe gminy 
z wójtem Mariuszem Walachnią i przewodniczącym rady gminy 
Jerzym Ramsem, radni, członkowie organu prowadzącego, czyli To-
warzystwa Przyjaciół Bliżyna z prezesami Józefem Nowakiem i Ta-
deuszem Łyjakiem.

Na obu spotkaniach dzie-
ciaki poprzez programy ar-
tystyczne pokazały, jak wiele 
daje im nauka i wychowanie 
w przedszkolu. Kulminacyj-
nym momentem obu uroczy-
stości było złożenie ślubowania 
oraz akt pasowania. Goście 
i rodzice obdarowali ich upo-
minkami i słodkościami, na 

ich cześć odśpiewano 
100 lat.

Do przedszkola 
w Mroczkowie uczęsz-
czają: Patryk Adam-
czyk, Piotr Adamczyk, 
Amelia Antosiewicz, 
Błażej Bieniek, Samu-
el Boczek, Dagmara 

Cedro, Emil Czyż, Artur Domagała, Jakub Fidos, Bartłomiej Jóź-
wik, Oliwia Kalabarczyk, Filip Kaniewski, Bartłomiej Michalski, 
Zuzanna Olszewska, Maja Osóbka, Gabriela Pisiakowska, Domi-
nik Potępa, Mateusz Stęplowski, Zuzanna Więckowska. Wycho-
wawczyniami grupy są Marzena Tomaszewska, Izabela Strachow-
ska oraz pomoc przedszkolna Elżbieta Przybyłowicz.

W bliżyńskim przedszkolu uczą się: Grupa Krasnale: Marcin 
Barucha, Nadia Ber-
natek, Tomasz Ciosek, 
Adam Jakubczyk, Lena 
Jędrzejczyk, Hubert 
Jurek, Julia Kazimier-
czak, Kamila Koprow-
ska, Igor Nowek, Ka-
rol Nowek, Krzysztof 
Pawlak, Paulina Płusa, 
Tomasz Podkowa, Maja Szcześniak, Oskar Szwed, Kacper Wi-
śniewski, Kacper Wójcik, Natalia Wrona, Aleksandra Zachara, 

Bartłomiej Żak i Wojciech 
Żak. Wychowawczynie – 
Magdalena Kozłowska, Iza-
bela Sierko, pomoc nauczy-
ciela – Ewa Dołowy.

Grupa Zielone Żabki: Ma-
ciej Bartkowiak, Dominika 
Bernatek, Jakub Boczek, Ma-
ciej Ciura, Filip Cukrowski, 
Oliwier Głuch, Julia Grzyb, 

Aleksander Kozłowski, Oliwier Nowek, Marta Ołownia, Wiktoria 
Osóbka, Maciej Pogodziński, Albert Rafalski, Lena Rot, Krzysztof 
Rożek, Zuzanna Szcześniak, Agata Świat, Weronika Trzebińska, 
Maksymilian Wiśniewski, Antonina Wrona, Kordian Wychowa-
niec, Jacek Żak i Maria Żak. Wychowawczynie – Ewelina Jedynak, 
Izabela Olesińska, pomoc nauczyciela – Magdalena Wesołowska.

Jacenty Kita


