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Egzemplarz bezpłatny

Rok I, Nr 8

Kompleks sportowy otwarty!

W numerze m.in.:
* duże ułatwienia dla bezrobotnych i pracodawców,
* delegacje z Białorusi i Słowenii odwiedziły naszą gminę,
* o pracy naszych radnych,
* Izba Tradycji w Sorbinie otwarta,
* o tym, co ciekawego w powiecie,
* Dzień Życzliwości z TPD,
* gen. Stanisław Maczek od 10 lat Patronem Szkoły,
* „Bliżyńskie spotkania z historią i kulturą Żydów”,
* gminne obchody Święta Niepodległości,
* europoseł Czesław Siekierski gościł w naszej gminie,
* wystawy, koncerty, warsztaty w „Zameczku”,
* zapowiedzi kulturalne na grudzień,
oraz inne, aktualne wydarzenia z życia gminy.
Życząc Radosnych Świąt i dobrego Nowego Roku
zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

Na Wigilię

Spełniło się wreszcie marzenie wielu pokoleń Bliżynian. Mamy
kompleks boisk z prawdziwego zdarzenia! W
samo południe w sobotę
28 listopada uroczyście
otwarty został kompleks boisk zbudowany przy Zespole Szkół
w Bliżynie w ramach
rządowego programu „Moje Boisko ‘Orlik 2012”. Koszt budowy zamknął się kwotą 1.449.596,90 zł, z czego 333.000 dał rząd, kolejne
333.000 Urząd Marszałkowski w Kielcach, a pozostałą kwotę, czyli
783.586,90 zł gmina Bliżyn.
Czytaj na str. 9-11

Pół wieku razem
Podniosła uroczystość związana z wręczeniem „Medali za
długoletnie pożycie małżeńskie” nadanych przez Prezydenta RP
Lecha
Kaczyńskiego
miała miejsce w dniu
30. listopada br. w bliżyńskim „Zameczku”.
Piękny i doniosły moment był udziałem siedmiu par małżeńskich,
które w dniu tym obchodziły Jubileusz 50.
lecia pożycia małżeńskiego.
Czytaj na str. 2

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE

o. Franciszek Czarnowski

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący
nowy rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy
Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

ROK ZAŁOŻENIA 1909

Radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym nowym roku
życzą
Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Suchedniowie.
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:
Suchedniów, ul. A. Mickiewicza 8, tel. 41 25-43-021,25-43-148, fax 25-46- 450
Skarżysko Kamienna , ul. Krasińskiego 35, tel./fax 41 25-24-613, 25-24-638
Skarżysko Kamienna, ul. 1-go Maja 56, tel. 41 25-12-078
Łączna, Kamionki 56, tel./fax 41 25-48-260
Bliżyn, ul. Kościuszki 88a, tel./fax 41 25-41-667
http://www.bs-suchedniow.com.pl
e-mail: bank@bs-suchedniow.com.pl
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Pół wieku razem
Podniosła uroczystość związana z wręczeniem „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”
nadanych
przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego
miała miejsce w dniu
30 listopada br. w bliżyńskim „Zameczku”.
Piękny i doniosły
moment był udziałem siedmiu par
małżeńskich, które w
dniu tym obchodziły
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Przyrzekając
sobie wzajemną miłość przyrzecznie to składaliście sobie z ufnością
wierząc, że będziecie dzielić razem dobre i złe, że nie zawiedziecie
się na sobie, będziecie
wspomagać się wzajemnie w ciężkich chwilach
i cieszyć się wspólną radością. Nie sztuką jest
bowiem pokochać, ale
sztuką jest wytrwać. Jeśli
zatem ktoś pół wieku
wytrwał w małżeństwie
i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.
Zgromadził prawdziwy
skarb czynów wielkich
i małych. Teraz możecie
podsumować swoje pięćdziesięcioletnie wysiłki i
stwierdzić, że nie poszły
one na marne, że daliście wiele z siebie rodzinie, państwu i społeczeństwo – zwróciła się
do zebranych Marta Ziomek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Bliżynie.

Poza dostojnymi Jubilatami swą obecnością uroczystość zaszczyciła przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz
Walachnia, kierownik USC Marta Ziomek, zajmująca się promocją
w gminie Marzena Jeżewska – Boczek.

Medale otrzymali: Zofia i Kazimierz Buczek, Marta i Zdzisław
Cybuch, Agata i Józef Karlikowski (w imieniu których medal odebrała córka Halina Fidor), Anna i Robert Płaneta, Henryka i Jerzy
Siudek, Halina i Henryk Skupień oraz Halina i Józef Włudarczyk.
Do medali zostały dodane piękne kwiaty i szczere życzenia.
Gratulacje Jubilatom przekazali wójt M. Walachnia oraz w imieniu Rady Gminy Anna Leżańska.

Potem już wspólne, pamiątkowe zdjęcie, symboliczna lampka
szampana, poczęstunek przygotowany przez organizatorów oraz okolicznościowy występ Zespołu „Kuźniczanki” z Odrowążka.
Potem odbyła się zabawa andrzejkowa.
Jacenty Kita
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Bezrobotnym i pracodawcom łatwiej
Z dniem 1 grudnia w Bliżynie przy ul. Kościuszki 68, podobnie jak
w całym powiecie skarżyskim (z wyłączeniem gminy Łączna), rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Powiatowego
Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej, gdzie prowadzona jest pełna
obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.
Oficjalna inauguracja działalności punktów
w całym powiecie miała
miejsce na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Skarżysku Kościelnym
Obecni byli m.in. dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Kielcach
Andrzej Lato, członkowie Zarządu Powiatu,
burmistrz Suchedniowa
Tadeusz Bałchanowski i wójtowie: Bliżyna – Mariusz Walachnia
i Łącznej Romuald Kowaliński, członkowie Powiatowej Rady
Zatrudnienia z jej przewodniczącym Kazimierzem Zepem, kierownicy ośrodków społecznych z całego powiatu.
Prowadzący spotkanie dyrektor PUP Roman Białek powiedział:
- Punkty te udało się stworzyć dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu
Pracy w wysokości
65,9 tys. zł oraz
wsparciu starosty
w kwocie 16,4 tys.
Ale już czynimy
starania o kolejne
pieniądze, aby je
jeszcze lepiej wyposażyć w sprzęt i
poprawić ich wizerunek.
Potem nastąpił
moment otwarcia
punktu i przecięcia symbolicznej wstęgi na tablicy informacyjnej umieszczonej na
ścianie budynku Urzędu Gminy.
W Bliżynie bezrobotnych obsługujemy pod nr. tel. 41 25 17 280
Jacenty Kita

Podziękowania dla Banku Spółdzielczego
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
Dyrektor, pracownicy i młodzi artyści z Trupy Teatralnej
SIMPLE działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
wyrażają głęboką wdzięczność dla Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Suchedniowie za ofiarowaną pomoc i życzliwość,
dzięki której umożliwili nam Państwo wyjazd na dwudniowy
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Młodzieżowych „Czwarta ściana” do Turku.
Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Dziękując, życzymy jednocześnie
Państwu i pracownikom BS wszystkiego najlepszego, samych sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej oraz powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć.
Dyrektor GOK
Katarzyna Skarus

Nasi przedszkolacy oraz pierwszoklasiści
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to wielkie przeżycie przede
wszystkim dla najmłodszych, którzy po raz pierwszy przekraczają mury
przedszkola czy szkoły podstawowej. Po kilku tygodniach nauki w szkole
czują się już pewniej, złożyli ślubowania i są pełnoprawnymi uczniami.
Prezentujemy ich poniżej, a zdjęcia znajdą Państwo na str. 20.
Przedszkolaki
* Grupa Izabeli Sierko „Krasnale”: Fornal Julia, Fornal Natalia,
Kałuża Maksymilian, Krajewski Mateusz, Libich Wojciech, Misiowiec
Jakub, Orynek Maja, Osóbka Dawid, Osóbka Wanesa, Ożarek Oliwia,
Pustuła Julia, Wesołowski Julian, Wiśniewska Maja, Ziarkowska
Angelika.
* Grupa Izabeli Olesińskiej „Zielone żabki”: Adamczyk Bartosz,
Adamczyk Piotr, Antoniak Aleksandra, Bernatek Zuzanna, Bienias
Angelika, Boczek Oliwia, Kaluga Maja, Karpeta Filip, Kołodziej
Samanta, Kopeć Filip, Koperek Nikola, Nowik Dominik, Pawłowski
Kacper, Pilch Adrian, Szczepanik Nikola, Trzebińska Natalia, Uchman
Karol, Walachnia Wiktoria.
Pierwszoklasiści

Goście w Wilejki z wizytą w Bliżynie
Przez kilka dni w naszej gminie przebywała
trzyosobowa delegacja z
zaprzyjaźnionego miasta Wilejka na Białorusi,
których na naszym terenie „pilotowali” wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jerzy Rams i
Wójt Gminy Mariusz
Walachnia.
Goście wzięli m.in. udział w „Bliżyńskich spotkaniach z historią
i kulturą żydowską”. W obchodach 2-lecia istnienia Lokalnej Grupy
Działania „U źródeł” oraz w otwarciu Izby Tradycji w Sorbinie.
Przez okres dwóch dni pobytu korzystali z gościny gospodarstwa
agroturystycznego Gabrieli i Krzysztofa Królów.
(jaki)

Bliżyn – Bojek Marta, Cukrowski Jakub, Durlik Wiktor, Głusek
Tomasz, Górowski Piotr, Jaromirski Piotr, Kopczyński Kacper,
Krawczyk Paweł, Mastalerz Damian, Nowek Kacper, Olesińska
Dominika, Olesiński Michał, Ozan Łukasz, Pawłowski Krystian,
Pióro Alicja, Słodkowski Mateusz, Sońta Oliwia, Uciński Hubert,
Urban Parcel, Więckowski Mateusz, Zarzycka Wiktoria i Żak Emilia.
Wychowawczynią klasy jest Alicja Krönig.
Mroczków – Gawin Kinga, Kopeć Natalia Elżbieta, Kowalik Jakub,
Kulińska Kaja Rozalia, Lasota Bartosz, Michalski Piotr Władysław,
Pachla Weronika, Pałosz Patrycja, Świtoń Anita, Wiatr Mikołaj.
Wychowawczynią klasy jest Beata Woźniak.
Odrowążek – Bojanowski Jakub, Bernat Piotr, Jańczyk Sylwia, Jaślan
Nikola, Jaślan Nikodem, Jedynak Karolina, Lisowska Marika, Lisowski
Radosław, Mościński Szymon, Niewiadomska Maria, Włudarczyk
Filip. Wychowawczynią klasy jest Bożena Skalarus.
Sorbin – Domagała Dariusz, Gumulski Kamil, Rurarz Emilia,
Supierz Łukasz, Zatorski Mikołaj, Zbroja Julia. Wychowawczynią klasy
jest Bożena Święs.
Łącznie do przedszkola uczęszcza 37. dzieci w grupie starszej i młodszej, zaś do klas pierwszych 49. uczniów.
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Pracowała Rada Gminy
Zabytki sakralne odzyskały blask
(…) Także w niedzielę (29 listopada – red.) odbyła się uroczystość
poświęcenia obrazu św. Barbary w Mroczkowie. Pochodzące prawdopodobnie z XVII wieku malowidło znaleźli dwa lata temu na strychu
kościoła św. Rocha robotnicy remontujący dach. Było w opłakanym
stanie. Dzięki trwającej kilka miesięcy konserwacji odzyskało dawny
blask. Obraz umieszczony został w nowym kościele w Mroczkowie
pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. – Wspomogliśmy konserwację tego obrazu, ale dołożyła się też parafia. Tamtejsi parafianie bardzo aktywnie i skutecznie działają. Od kilku lat występują z cennymi
inicjatywami – podkreśla Janusz Cedro, świętokrzyski konserwator
zabytków.
JAK
Źródło: Gazeta Wyborcza z dnia 1 grudnia, s. 4.

Kolejna w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy miała miejsce w
dniu 1 grudnia br. Otworzyła ją przewodnicząca rady Anna Leżańska,
która stwierdziła quorum. Po wprowadzeniu do porządku obrad projektów dwóch nowych uchwał radni przyjęli porządek obrad.
Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami złożył wójt Mariusz
Walachnia. Poinformował radnych o dokonanych zmianach w budżecie gminy, wydanych zarządzeniach, sprawach oświatowych i inwestycyjnych oraz realizacji podjętych wcześniej przez radę uchwał.
W części poświęconej na wystąpienia gości głos zabrał radny powiatowy Zenon Nowakowski, który przedstawił bardzo złą sytuację
szpitala powiatowego w Skarżysku zadłużonego obecnie na 27 mln
złotych. Do tego każdego dnia dług ten rośnie o kolejne 16.000 zł.
Na sesji obecni byli nowy kierownik naszego posterunku policji Rafał Pakuła oraz dzielnicowy Emil Sadza, który w plebiscycie
„Echa Dnia” wybrany został na najlepszego dzielnicowego w powiecie skarżyskim. Obaj z rąk wójta M. Walachni i przewodniczącej A.
Leżańskiej otrzymali gratulacje i życzenia sukcesów w dalszej pracy
(rozmowa z R. Pakułą i E. Sadzą w styczniowym wydaniu gazety).

Podziękowanie za głosy
Dziękuję za oddane głosy w sondzie internetowej redakcji „Echa
Dnia” na „Najlepszego Radnego w gminie Bliżyn”.
Radny
Mieczysław Bąk

S Y LW E S T E R

„Stylowa”

Nowo otwarta sala weselna
zaprasza na

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ
Bliżyn ul. Kościuszki 132
tel. 668 111 337, 600 284 870

Która odbędzie się

31.12.2009 r.

Zaserwujemy państwu wykwintne potrawy,
świetną zabawę w miłej atmosferze.
Początek o godz. 2000.

„Sylwester
pod Gwiazdami”
31 grudnia
godz. 22.00-2.00
Zapraszamy
do wspólnej zabawy!!!
4
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Pytania i interpelacje skierowali do wójta Aleksandra Milanowska,
Ewa Łukomska, Ryszard Olejarz i Halina Fidor.
Potem radni ocenili działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, wysłuchali informacji o realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2008/2009 oraz o stanie przygotowania
gminy do korzystania z funduszy pomocowych UE.
Rada podjęła decyzje w formie uchwał w sprawie:
• zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2009 rok,
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
• zmieniła uchwałę z 2007 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
• przystąpienia do „Projektu inwestycyjnego pod nazwą e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego,
• przystąpienia do „Projektu inwestycyjnego pod nazwą e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego,
• zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn.
O najważniejszych decyzjach szerzej napiszemy w wydaniu styczniowym gazety.
(jaki)
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Nasi wśród „Młodych – Aktywnych”
Rafał Czarnecki, animator sportu w naszej gminie, to zdaniem
czytelników „Tygodnika Skarżyskiego” najbardziej aktywny młody
człowiek w Bliżynie.
Uroczyste podsumowanie I edycji plebiscytu miało miejsce
w dniu 14 listopada br.
w Hotelu „Promień” w
Skarżysku Kamiennej.
Łącznie w tej grupie znalazło się 15
osób, przede wszystkim ze Skarżyska-Kamiennej. Galę prowadzili dziennikarze
„TS” Piotr Stańczak
i Łukasz Wisowaty. Była multimedialna prezentacja laureatów, występy muzyczne i teatralne, wręczanie nagród czytelnikom podczas
konkursów oraz rozstrzygnięcie samego plebiscytu i uhonorowanie
zwycięzców.

„Kocham. Nie biję”
Wójt
Mariusz
Walachnia
uczestniczył w skarżyskiej
mutacji
ogólnopolskiej akcji „Kocham.
Nie biję”, której celem
jest przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i
ograniczanie jej skutków.
Do udziału w tym spotkaniu zaprosiła poseł Marzena Okła
– Drewnowicz, a wzięła w nim udział wojewoda Bożentyna Pałka
– Koruba, przedstawiciele samorządów, kuratora oświaty, policji i
straży pożarnej.
Odbył się koncert zespołu „Arco” i aukcja maskotek Komendy
Głównej Policji – „Koziołka Spoko” w liczbie 17 różnych wielkości.
Łącznie z ich sprzedaży uzyskano kwotę 2385 zł.
Dochód ten zostanie przeznaczony na zakup kolejnych maskotek,
które jeszcze przed świętami trafią do dzieci.
Maskotka Komendy Głównej Policji zazwyczaj przekazywana jest
dzieciom, podczas najtrudniejszych interwencji w ich domach rodzinnych. Akcja „Kocham Nie Biję” istnieje i odnosi sukcesy już od 2006
roku.
(jaki)
zdjęcia: www.tsk24.pl

Sesja na 10-lecie powiatu
Gratulacje uczestnikom plebiscytu z naszej gminy złożyła Anna
Leżańska, przewodnicząca Rady Gminy.
(jaki)

Dwa lata „U źródeł”
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” istnieje
już dwa lata.
Z tej okazji w sobotę
21 listopada 2009 r. odbyło się spotkanie informacyjno - integracyjne.
Przybyło wielu znakomitych gości. Wójtowie,
Burmistrzowie gmin
wchodzących w skład
LGD,
członkowie
zwyczajni,
wspierający oraz sympatycy
Stowarzyszenia.
Prezes Emilia Kupis serdecznie przywitała gości. Przedstawiła
pokrótce dotychczasową działalność LGD i zaprosiła do wspólnej zabawy. Atmosfera zapanowała iście rodzinna.
Na spotkaniu obecni byli przewodnicząca Rady Gminy Anna
Leżańska oraz wójt Mariusz Walachnia w towarzystwie delegacji z
Wilejki na Białorusi, która w tym czasie gościła w naszej gminie.
(jaki)

W Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Zygmunta
Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej w dniu 27 listopada miała
miejsce uroczysta sesja Rady Powiatu związana z podsumowaniem
10-lecia jego istnienia.
Kulminacyjnym jej punktem było wręczanie odznaczeń i medali.
Jednym z nich, „Medalem 10-Lecia Powiatu Skarżyskiego” odznaczeni
zostali: Anna Leżańska, Mariusz Walachnia i Mieczysław Bąk.

Na sesję licznie przybyli parlamentarzyści, władze samorządowe
obecnej i poprzednich kadencji, radni obu szczebli. Wręczono również Medale za Długoletnią Służbę oraz „Powiatowe Dęby”.
Część artystyczna to sztuka „Świętoszek” Moliera w wykonaniu
uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku – Kamiennej.
(jaki)
zdjęcie: www.tsk24.pl
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Izba Tradycji powstała w Sorbinie

Marszałek dał 20.000 złotych, pomysłodawcy dołożyli swoje 5.000
zł oraz mnóstwo pracy i wysiłku organizacyjnego. Trochę dołożono
z Programu Integracji Społecznej i dzięki temu w budynku Szkoły
Podstawowej w Sorbinie, w pomieszczeniach gospodarczych i nie zagospodarowanych, powstała wspaniała Izba Tradycji, w której zgromadzono dziesiątki, jeśli nie setki, przedmiotów codziennego użytku
mieszkańców polskiej wsi. Remont pomieszczeń wykonał Ryszard
Kucewicz z Bliżyna. Jest to druga po znajdującej sie w SP Odrowążek
izba tradycji w naszej gminie.

ale zawsze brakowało pieniędzy. Dzięki pozyskanym środkom udało
się wreszcie nasz zamysł zrealizować. Musimy jako Stowarzyszenie
promować kulturę, tradycję ludową, nasz folklor. Czasami serce się
kroiło, jak widzieliśmy, ile z tych przedmiotów niszczeje – stwierdził
H. Żak.
Następnie już oficjalnie
dyrektor szkoły wszystkich
powitał. Poza już wspomnianymi wiceprzewodniczącego rady Jerzego
Ramsa, sekretarz gminy
Barbarę Stacherę, przedstawicieli Stowarzyszenia
„Rdest”, zespoły z Sobótki
i Nowego Odrowążka.
Słowem wszystkich, którzy
znaleźli tego popołudnia
czas, aby wziąć udział w
uroczystości.
Wiersz na otwarcie
Potem H. Fidor odczytała napisany przez Danutę Młodawską wiersz na tę okoliczność:
„Dziś się w szkole spotykamy,
Na tej małej przestrzeni.
Miejscowi mieszkańcy
oraz goście zaproszeni.
Uroczyście otwieramy tu Izbę Tradycji.
By dodać powagi,
Ksiądz proboszcz poświęcił.
Pachnie tu starocią,
Właśnie o to chodzi.
By to, co nam służyło,
Oglądali młodzi”.
Rozstrzygnięcie konkursów dla uczniów

Wstęga przecięta, izba otwarta
Nim jednak izbę uroczyście otwarto i poświęcono, Mszę św. w
miejscowym kościele parafialnym odprawił ks. proboszcz Eugeniusz
Siedlecki. On też dokonał późniejszego poświęcenia obiektu.
Ale, aby do niego się dostać konieczne było uroczyste przecięcie
wstęgi. Dokonali tego m.in. ks. proboszcz E. Siedlecki, poseł Marzena
Okła - Drewnowicz, przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska,
wójt Mariusz Walachnia, dyrektor szkoły Henryk Żak i radna Halina
Fidor. Potem już nastąpiło zwiedzanie izby, ale chętnych było tak wielu, że zapanował w niej prawdziwy tłok. Wśród obecnych, poza mieszkańcami Sorbina, obecna była delegacja z Wilejki na Białorusi, radni,
sołtysi.
Potem przeniesiono się do sali gimnastycznej, gdzie uroczystość
była kontynuowana. Prowadzący w osobach H. Fidor i H. Żaka stwierdzili na początek, że sprawcą całego „zamieszania” było Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi nad „Kuźniczką” – Pomysł kiełkował od paru już lat,

Kolejny punkt to rozstrzygnięcie i wręczenie nagród dla uczestników konkursów plastycznego i literackiego do uczniów szkoły z
Sorbina pod hasłem „W naszej dawnej wsi”.
Nagrody wręczali H. Fidor i H. Żak.
W kategorii uczniów klas I-III czołowe miejsca zajęli: I –
Aleksandra Jakubowska,
II – Ewelina Głodowska,
III – Martyna Ziomek.
Jury postanowiło również wyróżnić: Jakuba
Żak, Emilię Rurarz, Julię
Zbroja, Łukasza Supierz,
Dariusza
Domagałę,
Michalinę Okła, Dorotę
Żak, Emilię Młodawską,
i Kingę Gniwek.
dok. na str. 7
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Natomiast w kategorii uczniów klas IV-VI 1. miejsce zajęła Ewa Wudarczyk, 2. – Łukasz
Fidor a 3. – Magda Wydra.
Wyróżniono prace: Wiktorii
Szwej, Marioli Głodowskiej,
Karoliny Snopek, Karoliny
Zawłockiej
i
Moniki
Głodowskiej.
Nasi darczyńcy
Czy można byłoby przygotować tak wspaniałą ekspozycję bez
darczyńców, którzy za darmo i bezinteresownie przekazali eksponaty? Oczywiście nie, więc trzeba ich w tym miejscu wymienić: Janina
Kołek, Justyna Nowek, Monika Solarz, Stanisława Jakubowska,
Anna Chrzanowska, Danuta i Henryk Młodawscy, Justyna Rurarz,
Maria Borowiec, Maria Okła, Agata Zaborożak, Ewa Matla,
Halina Boczek, Tadeusz Drewnowicz, Stanisław Kopeć, Ewelina
Michałowska, Halina Borowiec, Regina Rodak, Agata Karlikowska,
Anna Chorosz, Iwona Domagała, Beata i Sławomir Żak, Halina i
Daniel Fidor, Anastazja Żak, Henryk Rokita z Rędocina, Sławomir
Kopeć, Stanisława i Stanisław Boczek, Jolanta i Szymon Żak,
Agnieszka Boczek, Teresa Krzepkowska, Jan Smolczyński oraz
Pelagia Kozłowska i Bogdan Głasiński, którzy przekazali stroje ludowe z Opoczna.

Lokalni partnerzy znów się spotkali
Tym razem w Łącznej, w gościnnym Hotelu „Ziółek”.
Tematem
piątej
konferencji było opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w
celu tworzenia nowych
miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny,
a wzięli w niej udział
m.in. wójt Mariusz
Walachnia, przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska, sekretarz gminy Barbara
Stachera, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Mądrość nas
wszystkich
doprowadzi do tego,
że nasz powiat się
dźwignie.
Mamy
przecież olbrzymi
potencjał
ludzki,
którego najbardziej
aktywni przedstawiciele są na tej sali
– zwrócił się do
uczestników konferencji starosta Jerzy Żmijewski.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi „Nad Kuźniczką” podziękowało
również Marszałkowi Adamowi Jarubasowi i władzom samorządowym Bliżyna za udzielone wsparcie finansowe.
Występy, wystawy i poczęstunek
Dalszy punkt programu to występ zespołu „Sorbin” pod kierunkiem artystycznym Dariusza Figarskiego, który tak rozbawił publiczność, że nieoficjalny hymn województwa „Ach Kieleckie” śpiewała już
cała sala. Zainteresowani mogli również oglądać izbę, a także okolicznościowe wystawy naszych twórców ludowych: Janiny Kołek, Anny
Żak i Jacka Żaka.
Zabierając głos wójt Mariusz Walachnia powiedział: - Cieszę się z
efektów Waszej pracy. Jestem naprawdę pod wrażeniem. To naprawdę
piękny pomysł i cenna inicjatywa. A poseł M. Okła – Drewnowicz dodała: - Gratuluję, bo wasza inicjatywa to dobra droga do przyszłości.
Dziękuję wam za to.
Organizatorzy dziękują za pomoc organizacyjną Radzie Rodziców
działającej przy szkole z jej przewodniczącą Moniką Rodak, członkom Stowarzyszenia oraz zespołowi „Sorbin”. Całość zakończyła degustacja tradycyjnych potraw wiejskich.
Jacenty Kita

W trakcie konferencji przedstawiono sytuację gospodarczą gminy Łączna, realizację bieżących zadań oraz plany strategiczne do 2015
roku.
Podsumowano również IV Konferencję odbytą w Bliżynie, a której tematem było tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu
tworzenia nowych
miejsc pracy na terenie powiatu skarżyskiego.
Wypracowane
materiały
zostaną
przedstawione
na
kolejnej,
ostatniej
już konferencji, która
odbędzie się 8 grudnia w SkarżyskuKamiennej.
(jaki)
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Bądźmy życzliwi codziennie

Stąd chwila refleksji ze strony prezes G. Kij, która pokrótce przedstawiła najważniejsze formy pracy oddziału: zabawy i spotkania
z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, półkolonie, wyjazdy na basen i do
muzeów, ogniska integracyjne i wiele, wiele innych.
Potem program artystyczny w formie elementów wzbogaconej
bajki „Dziewczynka z zapałkami” przedstawili uczniowie klas II i III
z Zespołu Szkół w Bliżynie.

- Spróbujmy być szczerze uśmiechnięci i życzliwi codziennie.
Życzliwi bezinteresownie. Myślmy przyjaźnie, codziennie, nie od
święta – tymi słowami Grażyna Kij, prezes oddziału Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Bliżynie powitała uczestników zabawy integracyjnej, która w dniu 23 listopada obyła się w remizie strażackiej.

Po występie na salę „wjechał” olbrzymi, płonący tort, który dzieciaki (i dorośli również) skonsumowali ze smakiem. Potem jeszcze
kilkugodzinna zabawa taneczna, wspólny poczęstunek i tak minęło
kolejne, ciekawie spędzone popołudnie dla bliżyńskich dzieciaków.

Tłumy dzieciaków przybyły wraz z rodzicami. Nie zawiedli goście: przewodnicząca rady Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia,
sekretarz gminy Barbara Stachera, radna Anna Milanowska, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus, Halina Relidzyńska i Wacław Pejas
z Klubu „Senior”.
Okazja do spotkania była w zasadzie poczwórna: Dzień Życzliwości,
który przypada 21 listopada, zbliżające się Andrzejki oraz 90-lecie
działania TPD w Polsce i 7-lecie oddziału w Bliżynie.
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W sumie na zabawie integracyjnej bawiło się 64. dzieciaków oraz
9. gości z Domu Dziecka w Stąporkowie z opiekunkami: Izabelą
Celińska i Agnieszką Więckowską. Program artystyczny przygotowały Grażyna Kij i Jolanta Sochacka. Scenerię wykonała Halina
Relidzyńska z córką Kingą. Konkurs z nagrodami to praca Mariana
Dołowego.
Poczęstunek
przygotowały Lidia Bojek
i Anna Gołębiewska, produkty spożywcze dostarczył
Grzegorz Smardzewski.
Pomagały również Hanna
Jakubowska
i
Adela
Głębocka z bliżyńskiego
oddziału TPD.
Jacenty Kita
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Na „Orliku” można już grać!
Kompleks sportowy otwarty!
Spełniło się wreszcie marzenie wielu pokoleń Bliżynian.
Mamy kompleks boisk z prawdziwego zdarzenia! W samo południe w sobotę 28 listopada uroczyście otwarty został kompleks boisk zbudowany przy Zespole Szkół w Bliżynie w ramach
rządowego programu „Moje Boisko ‘Orlik 2012”. Koszt budowy
zamknął się kwotą 1.449.596,90 zł, z czego 333.000 dał rząd,
kolejne 333.000 Urząd Marszałkowski w Kielcach, a pozostałą
kwotę, czyli 783.586,90 zł Gmina Bliżyn.
Goście dopisali
Najpierw boisko zostało uroczyście poświęcone przez ks.
Stanisława Wlazło, proboszcza Parafii p.w. św. Ludwika w
Bliżynie. Aby piłka dobrze trzymała się murawy, a piłkarze grali bez kontuzji ksiądz proboszcz wody święconej nie żałował.

rzucał w prezencie… mini piłki.
Wśród gości znaleźli się również: Daniel Kalamar - wójt
Gminy Grad ze Słowenii, włodarze gmin powiatu skarżyskie-

go, wójt Zdzisław Oleksiewicz z Łopuszna oraz Stanisław
Marek Krak - burmistrz Bodzentyna. Na otwarcie Orlika przybył również Starosta Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski
wraz z członkami Zarządu Powiatu, Grzegorz Świetlik wraz z
przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo
- Zachodniego Mazowsza, Andrzej Łataś - Firma SPRING,

Tak podniosła uroczystość sprawiła, że wzięło w niej
udział wielu znakomitych gości, których powitał wójt Mariusz
Walachnia. Do Bliżyna przyjechali Wojewoda Świętokrzyski
- Bożentyna Pałka-Koruba, Leszek Wnętrzak reprezentujący Urząd Marszałkowski i koordynujący budowę boisk w wo-

wykonawca boiska, Janina Ołownia - Bank Spółdzielczy w
Suchedniowie O/Bliżyn oraz Stefania i Zdzisław Furmanek
- długoletni popularyzatorzy sportu działający w latach 70.
w Bliżynie.

jewództwie, posłowie Marzena Okła-Drewnowicz i Andrzej
Bętkowski. Ten ostatni w specyficzny sposób powitał zebranych, gdyż w tłum mieszkańców obecnych na uroczystości rozdok. na str. 10
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Aby wcześniej sprawdzić jakość wykonanych prac, jeszcze
przed oficjalnym otwarciem odbył się turniej piłki nożnej szkół
podstawowych z gminy Bliżyn.
W turnieju I miejsce zajął Bliżyn, II miejsce Sorbin, III miejsce Mroczków, IV Odrowążek. Dodać trzeba, że pierwszą – historyczną bramkę zdobył Mikołaj Cukrowski z Bliżyna.
Po uroczystym otwarciu oraz części artystycznej przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie odbył się

Niemal w komplecie przybyli radni gminy Bliżyn z przewodniczącą Anną Leżańską, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy gminy.
Przecięcie wstęgi
W tym momencie nastąpił kulminacyjny moment uroczystości, czyli przecięcie wstęgi.
Po uroczystym przecięciu zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali mieszkańcom nowoczesnego obiektu.
Wojewoda B. Pałka – Koruba powiedziała m.in.:
-Jestem w Bliżynie po raz pierwszy od roku i widzę jak
Wasza miejscowość się zmienia. Te boiska są tego najlepszym
przykładem. Gratuluję władzom.
To samo w imieniu Marszałka Województwa Adama

Jarubasa przekazał Leszek Wnętrzak.
Gratulacji było zresztą znacznie więcej, a goście na potrzeby młodych sportowców przekazali liczne prezenty – przede
wszystkim w postaci sprzętu sportowego.
Rozgrywki sportowe
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mecz piłkarski Gimnazjum Bliżyna z reprezentacją Gimnazjów
ze Skarżyska - Kamiennej zakończony wynikiem 1:2.
Jednocześnie odbywał się mecz siatkówki kobiet: samorząd
gminy Bliżyn - nauczycielki Zespołu Szkół w Bliżynie, który
wygrały reprezentantki samorządu.

W drużynie nauczycielek zagrały: Dorota Cukrowska
(Bliżyn), Beata Turek (Bliżyn), Monika Dąbrowska
(Mroczków), Magdalena Zarzycka (Mroczków) i Halina Fidor
(Sorbin). Z kolei drużynę urzędu tworzyły: Iwona Solarz,
Iwona Domagała, Beata Wodzińska, Halina Ślęzak i Jolanta
Sieczka.
W turnieju piłki nożnej samorządowców brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, Starostwa
Powiatowego oraz Urzędu Gminy Bliżyn. Poszczególne spotkania zakończyły się wynikami: Bliżyn - Powiat 6:1, Urząd Miasta
- Powiat 4:2, Urząd Miasta - Bliżyn 2:2 i karne 2:3.
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Ostatecznie wyniki były następujące (gospodarze nie byli
zbyt „gościnni”):
I miejsce - Samorząd Bliżyna,
II miejsce – Samorząd Miasta Skarżysko - Kamienna,
III miejsce - Samorząd Powiatu Skarżysko - Kamienna.
Zespół z Bliżyna grał w następującym składzie: Marek
Sorbian, Jacek Krzepkowski, Czesław Szmalec, Sylwester
Janus, Zbigniew Kuszewski, Damir Rycek, Jerzy Rams,
Zdzisław Kuźdub, Tomasz Pela, Mariusz Walachnia.
Kolejną atrakcją był mecz piłki nożnej Kordian Bliżyn -

Venus Płytki Skarżysko-Kamienna (wynik 3:5) – czytaj na str.
19, a następnie turniej piłkarski ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy Bliżyn.

V miejsce – OSP Nowki.
Dzięki nowoczesnemu oświetleniu rozgrywki prowadzone
były do późnych godzin wieczornych.
Sędziami
zawodów piłkarskich
byli: Jacek Karpeta i
Łukasz Gnat.
W skład kompleksu sportowego wchodzi boisko do piłki
nożnej ze „sztuczną
trawą” oraz boisko
wielofunkcyjne, na
którym można będzie
grać w piłkę ręczną,
siatkową, koszykową i tenis. Obrzeża boisk wykonane są z kostki brukowej, przewidziano także 120 miejsc dla publiczności
oraz 10 miejsc parkingowych.

Zaplecze obejmujące szatnie dla dziewcząt i dla chłopców,
pokój dla trenera i na sprzęt mieści się w budynku szkoły w
Bliżynie.

Wynik końcowy tych zmagań jest następujący:
I miejsce - OSP Sorbin,
II miejsce – OSP Wołów,
III miejsce – OSP Bliżyn,
IV miejsce -OSP Mroczków,

Jacenty Kita
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Dzień Patrona szkoły w Bliżynie
Dziesięć lat temu, 14 listopada 1999 roku, Szkoła Podstawowa w
Bliżynie uroczyście otrzymała imię gen. Stanisława Maczka, bohatera II wojny światowej, dowódcę polskich wojsk pancernych. Szkoła w

sposób godny uczciła ten
jubileusz w dniu 19 listopada bieżącego roku.
Przybyłych na spotkanie gości uczniowie szkoły
powitali oklaskami na stojąco, potem wprowadzono
szkolne sztandary i odśpiewano hymn narodowy.
Józef Nowak, dyrektor
szkoły, w ciepłych słowach
powitał przybyłych na akademię gości, przede wszystkim kombatantów: Marię Cegielską, która generała znała osobiście, Natalię Skuch, Janusza Głuchowskiego,
Krzysztofa Grabca, Mariana Stefańskiego płk Sławomira Łukasika z
Urzędu ds. Kombatantów. Słowa powitania skierował również do wójta Mariusza Walachni,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Jerzego Ramsa, sekretarz gminy Barbary
Stachery, dyrektor oddziału banku Danuty
Ołowni, dyrektorów
szkół,
nauczycieli,
ale przede wszystkim

szkolnej braci. - Ta uroczystość jest dla Was, abyście w przyszłości byli
sztafetą pokoleń, która te piękne tradycje będzie kontynuować.
Dyrektor przypomniał, co w okresie owych 10. lat szkoła robiła,
aby czcić pamięć patrona oraz to, że gdy w 2007 roku zastanawiano się
nad imieniem dla Gimnazjum, to nikt
nie miał wątpliwości, że będzie to „nasz
generał”.
Potem był program artystyczny w
wykonaniu uczniów, który wraz z nimi
przygotowali nauczyciele: Marzena
Tomaszewska, Kazimierz Sabatowski,
Grażyna Gębska, Barbara Falarowska
i Łukasz Pietrzyk.
Swymi wspomnieniami z młodzieżą
podzieli się m.in. Janusz Gołuchowski
i Maria Cegielska. Portret generała Maczka podarował szkole Marian
Stefański, a piękny ryngraf Krzysztof
Grabiec. Kombatanci przekazali także
szkole 4000 zł oraz pokaźną liczbę książek, które wzbogacą szkolną bibliotekę.

Potem minutą ciszy uczczono pamięć gen. Stanisława Maczka, a
chór „Canto” pod kierunkiem Wandy Rokita zaśpiewał kilka pieśni
patriotycznych.
Na okoliczność jubileuszu szkoła przygotowała okolicznościowe wydawnictwo, które opracowała i wydała Elżbieta Dzierzęcka
– Żak, opiekun koła Młodzi Literaci działającego przy Zespole Szkół.
Znalazły się w nim wiersze uczniów szkoły: Klaudii Domagała, Anity
Banaś, Pauliny Żak, Małgorzaty Lacko, Mateusza Głuska, Mikołaja
Cukrowskiego, Klaudii Świat, Kamila Olesińskiego, Pauliny
Piątek, Klaudii Durlik, Angeliki Durskiej, Krystiana Staronia,
Dagmary Mamla, Piotra Kuszewskiego, Wojciecha Wesołowskiego,
Agaty Milczarek, Sandry Borowiec, Katarzyny Zgody, Emila
Łukomskiego, Moniki Mayer,

mi.

12 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

Tematycznie są one związane z patronem szkoły i jego żołnierza-
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„Ich świat przestał istnieć”
Dwudniowa konferencja na temat związków Żydów z naszymi
współmieszkańcami sprzed kilkudziesięciu lat, z naszą historią i kulturą zorganizowana została w gimnazjum bliżyńskim w dniach 20-21
listopada br. (a roku żydowskiego
5759/5760). – Był taki czas, gdy na
ziemiach polskich mieszkało kilka
milionów naszych współobywateli, Żydów. Przed drugą wojną
światową w Polsce mieszkało około 3,5 miliona, w samej Warszawie
350 tys. Całkiem sporo mieszkało
również w Bliżynie. Aż nadszedł
czas dramatu. Dopełnił się dramat
na skalę niespotykaną. Holocaust. Ich dziś u nas nie ma, ale musimy
zachować i utrwalać pamięć o nich. Ta konferencja doskonale wpisuje
się w cykl obchodów 600-lecia Bliżyna – stwierdził na wstępie dyrektor Józef Nowak.

I powitał tych wszystkich, którzy zgromadzili się w holu szkoły:
władze samorządowe gminy z wójtem Mariuszem Walachnią i sekretarz gminy Barbarą Stacherą, radnych Rady Gminy z Anną Leżańską
i Jerzym Ramsem, nauczycieli szkoły, prelegentów, młodzież szkolną i mieszkańców gminy. Szczególne słowa skierował do Romana
Falarowskiego, nauczyciela historii i inspiratora konferencji.
Gimnazjalna sesja naukowa
Część pierwsza owego spotkania, które w pełnym tego słowa
znaczeniu nazwać można sesją popularno – naukową, to gimnazjalna sesja naukowa. Uczniowie gimnazjum
przedstawili szereg referatów związanych z
obecnością narodu żydowskiego w naszym
społeczeństwie.
Na początek słowo wstępne wygłosiła
Karolina Żarska. Całą tą część przeplataną występami artystycznymi prowadziła
Natalia Tarchan.
Jakub Odelski z klasy IIc mówił o dziejach Żydów. Z kolei referat na temat „Żydzi w
Polsce” zaprezentował Karol Madoń z IIa. O
religii żydowskiej mówiła Ksenia Nowak z Ic
a o ich symbolice Karina Chrzanowska z IIa. Karolina Szkurłat (IId)
miała prelekcję na temat wkładu wybitnych Żydów w naukę, technikę
i kulturę na świecie, a o tym samym, ale w przypadku Polski mówiła
Aleksandra Trzebińska (IIc).
Ostatni z referentów Jakub Paduszyński z klasy Ic przedstawił
istotę antysemityzmu.
Prelekcjom towarzyszył program artystyczny. To poezja (Kuba

Odelski, Marta Kij, Kinga Lunge), żydowski specyficzny humor
(Rafał Ołownia i Dawid Pydyn), śpiew (Dominika Bąk).
Tą część pierwszego dnia konferencji przygotowali Barbara
Falarowska i Łukasz Pietrzyk.
Wystawy okolicznościowe, film i żydowska kuchnia
Konferencji towarzyszyło otwarcie kilku okolicznościowych wystaw: „W godzinę próby”. „Polacy niosący pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej” (ekspozycja delegatury Instytutu Pamięci Narodowej
w Radomiu), „Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej”,
„Polacy ratujący Żydów polskich w czasie II wojny światowej”, „But
the stroy didn’t end
the way…” oraz „To
Bear fitness”.
Bardzo
ciekawie na temat
dziejów Bliżyna,
nie tylko związanych ze społecznością żydowską,
w latach II wojny
światowej mówił dr
Arkadiusz Kutkowski z IPN w Radomiu. On również przedstawił i
zapowiedział fi lm dokumentalny Macieja Pawlickiego „Życie za życie”.
Wieczorem w bliżyńskim „Zameczku” odbyła się trzecia edycja
warsztatów kulinarnych. Okoliczności sprawiły, że 21 ich uczestniczek pod fachowym okiem Jolanty Krupy zapoznawały się w teorii i
praktyce z kuchnią żydowską. Nie mogło się obyć też bez degustacji,
ale o tym piszemy szerzej w innym miejscu tego wydania gazety.
Tematyczne warsztaty
Drugiego dnia w godzinach dopołudniowych odbywały się wardok. na str. 14
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sztaty w trzech obszarach tematycznych. Zajęcia z tańca żydowskiego Nigut Atik dla dorosłych i dzieci (a tych było więcej) prowadziła
Noemi Bażanowska. Nam zdradziła tajemnicę zdobycia tych umiejętności: - Tańca żydowskiego uczyłam się w Polsce a przede wszystkim w Izraelu podczas sześciokrotnych wyjazdów do tego kraju – powiedziała Noemi.
Dagmara Budzioch uczyła uczniów niełatwej – jak pokazała
praktyka – kaligrafii hebrajskiej. Z kolei na temat obrzędów, symboli i wierzenia Żydów zapoznawała chętnych Monika Stępień, nasza
mieszkanka.
Wszystkie trzy dziewczyny są absolwentkami judaistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
O Żydach
naukowy

w

sposób

Wczesnym
popołudniem rozpoczęła się sesja
naukowa, a jej uczestników
powitał dyrektor Grzegorz
Jędrzejczyk. Powitał, tych
co byli na konferencji już
dzień wcześniej, ale również
i innych, zacnych obecnych
m.in. brata jednego z 6066
„Sprawiedliwych wśród narodów świata” spośród wszystkich mieszkańców globu Janusza Jarosza oraz
Krystynę i Kazimierza Skowronów
z Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna,
Grzegorza Świetlika, prezesa Związku
Gmin Południowego Mazowsza, do którego i Bliżyn należy.
Przedstawił również prelegentów
oraz poprosił o dalsze prowadzenie tej
części Romana Falarowskiego.
O Żydach w dawnym województwie kieleckim opowiadał Marek
Maciągowski, regionalista, pisarz i
dziennikarz.
O Żydach w obecnym
powiecie skarżyskim mówili z kolei Tomasz Sekuła
i Roman Falarowski, przy
czym ten ostatni skupił
się na społeczności wyznania mojżeszowego w
Suchedniowie i ich tragicznych losach. Tenże
autor przedstawił bardzo
ciekawy odczyt na temat
bliżyńskich Żydów poparty
prezentacją multimedialną o śladach ich bytności
tutaj, a później zagłady.
Przedstawił m.in. jedyne
znane dwa zdjęcia mieszkańców przedwojennego
Bliżyna Prywy i Dawida
Warszawskich.
Dr Sebastian Piątkowski z radomskiego IPN, autor jedynego
naukowego opracowania w tym temacie, mówił o funkcjonowaniu
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w latach II wojny, niemieckich obozów w
Bliżynie.
Szok u wielu słuchających, w szczególności młodych, wzbudziła informacja,
że w miejscach tak
wielu znanym, w
latach wojny zginęło ok. 8.500 jeńców
radzieckich oraz kilka tysięcy Żydów i kilkuset Polaków. Ostatni transport z fi lii niemieckiego obozu koncentracyjnego w Bliżynie
odszedł do Oświęcimia 31 lipca 1944 roku.
Do komór śmierci wywieziono 2392. osoby,
w tym 715 kobiet.
Jego wypowiedziom również
towarzyszyła prezentacja multimedialna.
W międzyczasie wiersze recytowała Karolina Żarska, Marta Kij,
Kuba Odelski, humor żydowski
przybliżali wspomniani wcześniej
Icek i Herszek, śpiewała po hebrajsku Dominika Bąk.
- Sądzę, że materiały z sesji
wartę są naukowego zredagowania i
wydania ich w formie drukowanej.
Niech pozostanie ślad, po współobywatelach naszych przodków podsumował R. Faralowski.
„Osiem świateł Chanuki”
Ostatnim akordem dwudniowej konferencji było przedstawienie sztuki Isaaca
Besheviesa Singera pod powyższym
tytułem w wykonaniu aktorów kieleckiego Teatru „Kubuś”. Sztuka powstała na podstawie książki „Opowiadania
dla dzieci” w tłumaczeniu Andrzeja
Polkowskiego. Adaptacji i reżyserii dokonała Irena Dragan, autorem scenografii
jest Alexander Łabiniec, muzykę napisał
Piotr Salaber zaś autorem plastyki ruchu
jest Kazimierz Knol. Na scenie wystąpili: Dorota Anyż, Jolanta Kusztal, Ewa
Lubacz, Małgorzata Oracz, Maria Skorc, Leszek Barymów, Michał
Olszewski, Andrzej Skorodzień i Błażej Wawszczyk.
Jacenty Kita
PS
Gratuluję odwagi, przygotowania, zaangażowania wielu, wielu
osób w przygotowanie
tej konferencji – sesji. W dobie globalizującego się świata,
integracji z Unią, w
powszechnej świadomości – szczególnie
młodych – giną wartości historyczne, kulturowe, nasze dziedzictwo. Nie wymażemy
wszak z pamięci kilkuset lat wspólnego życia narodu polskiego i żydowskiego. Te dwa
dni to wspaniała lekcja tolerancji, szacunku do innych, ich odmiennej
wiary, kultury i zwyczajów.
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Kuchnia żydowska na warsztatach
kulinarnych
W dniu 20 listopada 2009 r. od godz. 16.30 odbyły się trzecie już
warsztaty kulinarne zorganizowane przez GOK w Bliżynie w ramach
Programu Integracji Społecznej.
W tej edycji wzięło udział 21 osób.
Warsztaty z miesiąca na miesiąc cieszą
się coraz większą popularnością i przyciągają nowych uczestników. Cieszy
fakt, że jest to naprawdę impreza integracyjna, bo skupia zarówno dzieci,
młodzież jak i dorosłych. Podczas tych

Poezja śpiewana w „Zameczku”
W nastrojowej atmosferze, przy świecach, kawie i poczęstunku w bliżyńskim „Zameczku” odbyły się kolejne „Zameczkowe spotkanie kameralne”.
Tym razem gościł
u nas pochodzący z
Bliżyna Zbigniew
Biber, który zaśpiewał piosenki Jacka
Kaczmarskiego oraz
poezję śpiewaną.
Fani jego muzyki tak licznie dopisali, iż koncert rozpoczął się kwadrans
po 18.00, ponieważ organizatorzy
musieli dostawiać dodatkowe krzesła i stoliki.
Muzyka powitała instruktor
GOK-u Marzena Godlewska: Artystę gościliśmy u nas już trzy lata
temu. Ale teraz występuje na wyraź-

warsztatów
prowadzonych przez Jolantę Krupę
- pracownika ŚODR w
Modliszewicach
zostały
przygotowane
potrawy

żydowskie, a także uczestnicy uczyli się
układania serwetek i dekoracji stołu.
Spotkanie trwało 5 godz. i zakończyło się
degustacją przyrządzonych potraw przy
przepięknie udekorowanym stole i dźwiękach muzyki klezmerskiej.
Przgotowywane potrawy to: gęsie żołądki (pipki), sasznie, kawior
żydowski i na deser - deser ryżowy ASHOURAH.
Zapraszamy na następne spotkanie 20 grudnia o godz. 14.00 przygotujemy potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe.
Katarzyna Skarus

ne życzenie Państwa.
Ponad godzinny koncert to najbardziej znane
utwory
przedwcześnie
zmarłego
piosenkarza.
Usłyszeliśmy więc m.in.
utwory „Co się stało z naszą klasą?”, „Poczekalnię”,
„Sen Katarzyny II”, przejmujący „Katyń” czy wreszcie chyba najbardziej znaną piosenkę Jacka Kaczmarskiego „Obława”. Druga część koncertu to
poezja śpiewana w wykonaniu Z. Bibera.
(jaki)

Zespół „Sorbin” wyróżniony

Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza
wszystkie osoby zajmujące się rękodziełem: szycie, haft, robótki na
drutach i szydełku i inne oraz twórczością ludową: malarstwo, ceramika, tkactwo, rzeźba, które chciałyby uczestniczyć w cyklu wystaw
organizowanych w 2010 roku z okazji 600-lecia Bliżyna.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 41 25-41-676 lub osobiście
w siedzibie ośrodka przy ul. Staszica 16d.
Każda osoba może zgłosić do 5 prac.
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Ludowy Zespół Pieśni
i Tańca z Sorbina zdobył wyróżnienie podczas
rozegranego w Kielcach
Ogólnopolskiego Przeglądu
Zespołów Tanecznych i
Rękodzieła Ludowego.
Zespół wytańczył wyróżnienie utworem suita opoczyńska.
Przegląd odbył się w
Świętokrzyskim
Klubie
Sportowym „Jump”.
(jaki)
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ŚWIĘ TO NIEPO D LEG ŁOŚCI

Świętowaliśmy 91. rocznicę odzyskania
niepodległości
Gmina Bliżyn włączyła się
aktywnie w obchody 91. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Choć pogoda,
jak to w listopadzie, była uciążliwa, ponura, chłodna i deszczowa, to jednak mieszkańcy
gminy licznie wzięli udział w
obchodach.
Na początek Mszę św. w
intencji Ojczyzny w kościele
pod wezwaniem św. Ludwika
w Bliżynie odprawił ks. proboszcz Stanisław Wlazło.
Przed ołtarzem stanęły poczty
sztandarowe strażaków, szkół, organizacji i stowarzyszeń działających
w gminie.

Po nabożeństwie mieszkańcy Bliżyna ukryci pod parasolami na
czele z pocztami sztandarowymi udali się pod pomnik ofiar II wojny
światowej. Tutaj odegrano hymn narodowy, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Z okolicznościowym
przemówieniem do zgromadzonych zwrócił się
wójt Mariusz Walachnia.
Nawiązał w nim do pamiętnych dni 1918 roku,
kiedy odradzało się państwo polskie, a nasza
Ojczyzna „wybijała się na
niepodległość”, jak pisał
poeta.
Potem w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bliżynie odbyła się okolicznościowa
akademia rocznicowa. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych zaprezentowali ciekawe w treści i formie widowisko
historyczne. Program
przygotowali z uczniami nauczyciele: Elżbieta
Dzierzęcka - Żak,
Agnieszka Paszkiel i
Łukasz Pietrzyk.
Koncert pieśni patriotycznych powstałego rok temu Zespołu
Wokalnego „Canto” pod kierownictwem Wandy Rokity zakończył tą
część obchodów. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali „Mazurka
Dąbrowskiego”.

Elementem towarzyszącym obchodom był szachowy „Turniej
Niepodległościowy” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.
Ze względu na pogodę organizatorzy zmuszeni byli odwołać „Bieg
Niepodległościowy”.

Jacenty Kita
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Europoseł dba o wartości
narodowe

łych róż”, „Jak to na wojence ładnie”,
„Marsz, Marsz Polonia”, „Hej, hej ułani”,
„Wojenko, wojenko” - to tylko niektóre z
tytułów.
Na scenie wystąpili: Wit Chamera
– śpiew i prowadzenie, Jolanta Chamera
– śpiew, Tadeusz Wolski – instrumenty
klawiszowe, śpiew oraz Jan Kozłowski
– śpiew i flet. Na zakończenie sponsorom koncertu podziękował wójt gminy
Mariusz Walachnia.
Jacenty Kita

- Europa chce budować wspólnotę na wartościach poszczególnych narodów. Nasza obecność w Unii Europejskiej wymaga budowania patriotyzmu. Stąd
pomysł dzisiejszego koncertu, bo śpiew to również
budowanie patriotyzmu
– stwierdził europoseł
Czesław Siekierski, który wraz z Marszałkiem
Województwa Adamem
Jarubasem byli sponsorami koncertu polskiej

Nasze tkactwo na konferencji

pieśni patriotycznej i niepodległościowej. Odbył się on w bliżyńskim
„Zameczku” w dniu 15 listopada i zgromadził kilkudziesięciu słucha-

13 listopada 2009 roku w Rzeczycy w woj. łódzkim odbyła się
ogólnopolska konferencja „Tradycja - kultura - rozwój społeczny”.
Gminę Bliżyn reprezentowały Gabriela Król i Urszula Jędrzejczyk ze
Stowarzyszenia RDEST.
Konferencja była zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, marszałka województwa łódzkiego i Wójta Gminy
Rzeczyca. Jej celem była prezentacja potencjału społecznego, dorobku
kultury ludowej i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich. Praktycy i
teoretycy, naukowcy, pracownicy urzędów pracy, działacze społeczni,
animatorzy kultury oraz specjaliści od pozyskiwania środków na rozwój obszarów wiejskich spotkali się, by podzielić się doświadczeniami
i wypracować najlepsze, najefektywniejsze sposoby na nową, współczesną wieś polską, kroczącą śmiało w XXI wiek, ale wspartą o wiekowe tradycje i doświadczenia. Folklor, rodzima kultura są kluczem,
który otwiera kolejne drzwi do Europy.
(jaki)

Zapowiedzi kulturalne na grudzień
*
*

*
*
*

czy. Odśpiewaniem pieśni „Raduje się serce…” artyści powitali publiczność. Potem obecnych na koncercie powitała dyrektor placówki
Katarzyna Skarus i zaprosiła do wspólnego śpiewania, a artyści przygotowali dla obecnych mini śpiewniki. Wcześniej jednak prowadzący
cały koncert Wit Chamera (który również śpiewał) przedstawił tło
wydarzeń z listopada 1918 roku, kiedy to po 123 latach niewoli Polska
wybiła się na niepodległość. Niepodległość, na którą czekało kilka pokoleń Polaków.
Potem to już koncert pieśni zarówno znanych, jak i nieco zapomnianych, pieśni smutnych, ale i radosnych. „Rozkwitały pąki bia-

*

6.12.2009 r. godz. 10.00 - Mikołajkowy Turniej Szachowy dla najmłodszych.
9.12.2009 r. godz. 10.00 - III Gminny Konkurs Poezji
Bożonarodzeniowej. Laureaci konkursu wezmą udział w Gminnym
Noworocznym Koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 9
stycznia 2010 r. w Kościele w Odrowążku.
11-12.12.2009 r. - wyjazd zespołu teatralnego SIMPLE na XVI
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Młodzieżowych „Czwarta ściana”
do Turku.
13.12.2009 r. godz. 10.00 - Turniej Szachowy Grand Prix
20.12.2009 r. godz. 14.00 - warsztaty kulinarne (potrawy bożonarodzeniowe i wigilijne)
godz. 18.00 - koncert kolęd i pastorałek „Maleńka miłość” w wykonaniu młodych artystów GOK-u. Po koncercie odbędzie się aukcja
prac konkursowych „ozdoba choinkowa” (pieniądze ze sprzedaży
zostaną przeznaczone na organizację imprez w ramach ferii zimowych). Na zakończenie zaprosimy wszystkich przybyłych na
koncert do Galerii na parterze, gdzie podzielimy się opłatkiem i
skosztujemy potraw przygotowanych przez uczestników warsztatów. Po koncercie zaplanowana jest promocja kalendarza.
31.12.2009 r. godz. 22.00 - 2.00 - zapraszamy mieszkańców
Bliżyna, gminy Bliżyn, powiatu skarżyskiego i osoby goszczące na
naszym terenie na „Sylwester pod gwiazdami”.
Katarzyna Skarus
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Mamy wirtualne panoramy
Na zlecenie Gminy Bliżyn firma Wirtualny Kraj opracowała 45
wirtualnych panoram atrakcji turystycznych znajdujących się na naszym terenie.
Są one dostępne w internecie po wpisaniu adresu: blizyn.wkraj.pl
(bez wpisywania www).
Jest to rodzaj wirtualnego spaceru, podczas którego możemy obejrzeć owe miejsca dokładnie tak, jakbyśmy byli w ich środku. Zdjęcia
wykonywane były jesienią br. i ukazują piękną ziemię bliżyńską w jesiennej aurze. Dodatkowo opracowane zostały również zdjęcia naszych
wszystkich kościołów, które pozwalają je zwiedzać od wewnątrz.
- W przyszłym roku planujemy umieścić w internecie kolejne nasze atrakcje m.in. centrum Bliżyna po zakończeniu prac remontowych
– mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.
(jaki)

W Odrowążku mamy 100.latka
W dniu 27 listopada 2009 roku obchodziliśmy w gminie Bliżynie
100 – lecie urodzin Pana
Jana Smulczyńskiego. Pan
Jan urodził się i nadal zamieszkuje w miejscowości
Odrowążek. Szacownego jubilata w dniu setnych urodzin
odwiedzili: Przewodnicząca
Rady Gminy Anna Leżańska,
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz
Walachnia,
Kierownik
Placówki Terenowej KRUS w
Koński Józef Mikuszewski,
Kierownik USC w Bliżynie
Marta Ziomek oraz przedstawiciele lokalnej prasy.
Wraz z jubilatem świętowała
liczna rodzina oraz sąsiedzi.
A jest się czym pochwalić, bo
to nie tylko dzieci i wnuki, to
także liczne grono pra i praprawnuków. Były serdeczne życzenia, kwiaty i prezenty. Można pozazdrościć jubilatowi nie tylko zdrowia ale i pogody ducha. Dołączamy
się do życzeń dalszych lat życia w dobrym zdrowiu.

Ukazał się przewodnik promujący
walory powiatu

szym poznaniu naszego naprawdę wartego uwagi terenu i zachęcić do
wyruszenia pieszo lub rowerem na szlaki turystyczne przebiegające
przez teren powiatu skarżyskiego.
Przewodnik podzielony został na trzy części. Część pierwsza ukazuje trasy związane z atrakcyjnymi miejscami przyrodniczymi. Tu
opisano trasy leśne, parki krajobrazowe, nawiązano do atrakcji znajdujących się na terenach gmin powiatu
skarżyskiego, a całość ozdobiono legendami: „O Siwobrodym i złocie na
Brzasku”, „Ognisku w Dalejowskim
Lesie”, „Ukrytym skarbie i muzykalnym diable”. Druga część przewodnika to najciekawsze miejsca zasługujące na zwiedzanie – począwszy
od źródeł rzeki Kamiennej, poprzez między innymi szlak przydrożnych kapliczek, drewnianej architektury, po świętokrzyski szlak konny. Trzecia część przewodnika poświęcona została opisom znakowanych 9 szlaków pieszych i 2 rowerowych przebiegających przez powiat
skarżyski.
(jaki)

Debiutancka wystawa w „Zameczku”
Po raz pierwszy swe prace w
bliżyńskim ośrodku kultury prezentował tworzący już od 20 lat
rzeźbiarz Marek Fąfara pochodzący z Kamionek gmina Łączna.
Jego twórczość w Hotelu „Ziółek”
wypatrzyła Marzena Godlewska
podczas kolejnej edycji spotkań z
cyklu skarżyskiego partnerstwa
lokalnego i postanowiła go zaprosić do nas. – Wystawa ta odbywa się w ramach promocji twórców
ludowych z terenu powiatu – stwierdza Katarzyna Skarus.
M. Fąfara swą przygodę zaczął przypadkowo, dwadzieścia lat
temu. Ale jego ojciec był stolarzem,
więc z drzewem
miał do czynienia
od zawsze. Swych
prac nie sprzedaje, tworzy dla siebie. – Ale powoli
zmienia zdanie,
gdyż od ostatniej
wystawy telefony
do domu się urywają – mówiła z
uśmiechem dy-

„Pieszo i rowerem po powiecie skarżyskim” – pod tym tytułem
ukazał się najnowszy przewodnik turystyczny po naszym powiecie,
którego wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.
Autorami publikacji, przybliżającej atrakcje turystyczne powiatu, jego
historię i bogatą tradycję są Ireneusz Kuliński i Jan Włodarczyk - długoletni przewodnicy PTTK Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej.
Autorzy publikacji kładąc duży nacisk na opis środowiska przyrodniczego odkrywają przed potencjalnym turystą również piękno
lokalnego krajobrazu. Licząca 211 stron publikacja ma pomóc w lep-
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rektor „Zameczka”.
– Trudno będzie
mi się ich pozbyć.
Każde z nich ma
swoje miejsce w
moim domu. Teraz,
gdy są na wystawie
zrobiło się jakoś
pusto i smutno
– mówi rzeźbiarz.
(jaki)

SPO R T

Kordian kontra Venus
Na otwarcie kompleksu sportowego „Orlik ‘2012” odbył się między
innymi mecz piłki nożnej Kordian Bliżyn – Venus Płystki Skarżysko-Kamienna.
Mecz stał na dobrym poziomie i dostarczył dużo emocji publiczności. Nasza drużyna prowadziła 3:1, by w końcówce meczu przegrać
z bardziej doświadczonymi zawodnikami Venus 3:5. w tym ostatnim grali m.in. Arkadiusz Bilski, który zdobył 2 bramki, Bartosz
Jurkiewicz – 2 bramki i Robert Niedziela – 2 bramki. Dla Kordiana
gole strzelili: Tomasz Szkurłat – 2 i Damian Młodawski – 1.
Z uwagi na to, że drużyna grała pierwszy raz w tym składzie, to
napędziła rutyniarzom ze Skarżyska strachu.
Nasz zespół grał w składzie: Ernest Dąbrowa, Andrzej Durlik,
Robert Bąk, Sebastian Durlik, Paweł Laskowski, Damian Młodawski,

Tam w piłkę kopią wszyscy!
Gdzie? – W Gilowie, Gostkowie i Ubyszowie – mówi Ewa
Łukomska, radna z tych miejscowości.
A wszystko zaczęła młodzież spragniona odrobiny rywalizacji,
dreszczyku emocji i poprawy swej kondycji. Potem w sprawę zaangażowała się radna E. Łukomska, sołtys Gilowa Maria Matynia, sołtys
Gostkowa Jolanta Sieczka. Gdzie diabeł nie może, tak wiadomo kogo
pośle i już wkrótce grali wszyscy, bez względu na wiek z tych trzech
miejscowości. Najpierw zrobili turniej, a potem to już grali przez całe
wakacje. Oby tak dalej, a my o ich rywalizacji będziemy informować.
(jaki)

Tomasz Szkurłat, Sebastian Młodawski, Norbert Witkowski, Arek
Szmidt, Marcin Łukasiewicz, Przemek Macherzyński.
Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary z rąk wójta Mariusza
Walachni oraz opiekuna drużyny - Sławomira Młodawskiego.

Turniej szachowy w „Zameczku”
W dniu 11 listopada w Bliżyńskim Gminnym Ośrodku Kultury
„Zameczek” rozegrano Niepodległościowy Turniej Szachowy.
Zawody zorganizowali GOK i LZS „Kordian” Bliżyn.

W sumie zmagało się 28 zawodników z kilku miejscowości
m.in. – poza gospodarzami – ze Skarżyska, Stąporkowa, Końskich i
Pińczowa.
Ostatecznie klasyfi kacja końcowa była następująca:
I miejsce – Jarosław Szczerbak („Kordian” Bliżyn),
II miejsce – Józef Przybył (Końskie)
III miejsce – Jarosław Żwirko (Pińczów).
Sędzią głównym turnieju był Łukasz Łukomski (sędzia II klasy).
(jaki)
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