ISSN 2080-1327

Styczeń 2010 r.

Egzemplarz bezpłatny

Rok II, Nr 9

Szczęśliwego Nowego Roku!

W numerze m.in.:
wigilia u strażaków w Sorbinie, poświęcenie i przekazanie nowego samochodu dla druhów,
* w wywiadzie w wójtem Mariuszem Walachnią podsumowujemy rok 2009 i rozmawiamy o planach na 2010
rok,
* idą ferie, a wraz z nimi wiele atrakcji, które szykuje GOK,
* dowody osobiste bez opłat,
* podsumowanie projektu „Zmień swoje życie”,
* spotkanie opłatkowe w Klubie „Emeryt”,
* zapowiedzi kulturalne na styczeń,
* koncert wigilijny w „Zameczku”,
* warsztaty kulinarne zakończone,
* z życia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
* o książce Ryszarda Bilskiego o Bliżynie,
* wydarzenia sportowe
oraz inne aktualne informacje z życia gminy.
Zapraszam do lektury życząc wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku 2010.
Jacenty Kita

Hucznie, przy szam-

*

pańskiej zabawie mieszkańcy Bliżyna powitali
Nowy 2010 Rok.
Życzenia złożyły władze gminy, huknęły korki od szampana, w niebo
wystrzeliły fajerwerki, do
zabawy przygrywał zespół muzyczny „Avista”.
Czytaj na str. 4

Wigilijny koncert w „Zameczku”
„Maleńka miłość”.
Pod tym tytułem w
dniu 20. grudnia w bliżyńskim „Zameczku”
odbył się przepiękny
koncert wigilijny artystów związanych z
naszym
ośrodkiem
kultury.
Czytaj na str. 8

Dwieście lat pani Stefanio!

Udany rok TPD
To był udany, obfitujący w liczne wydarzenia, rok dla bliżyńskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szczególnie pracowity
był grudzień, o czym piszemy w dzisiejszym wydaniu gazety.

Któż nie marzy, aby dożyć tak pięknego wieku! Pani Stefania
Smulczyńska z Nowego Odrowążka 20. grudnia ukończyła 100 lat!
Z życzeniami pospieszyli najbliżsi, władze gminy, ksiądz proboszcz,
młodzież szkolna.
Czytaj na str. 4
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U S t r a ż aków

Opłatkowe spotkanie strażaków w Sorbinie

Zarząd ustalił harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na 2010 r.
Lp.

W dniu 18 grudnia 2009 r. w strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sorbinie na uroczystym posiedzeniu połączonym ze spotkaniem opłatkowym oraz poświęceniem i przekazaniem do użytkowania samochodu Ford Transit dla OSP Sorbin spotkali się członkowie Zarządu Oddziału Gminnego i Gminnej Komisji Rewizyjnej
Związku OSP RP.

W spotkaniu, które poprowadził Zdzisław Kuźdub – Komendant
Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie udział wzięli:
bryg. Sylwester Hamera – Komendant Powiatowy PSP w SkarżyskuKam., Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn, ks. Stanisław
Wlazło – kapelan gminny strażaków i Ks. Eugeniusz Siedlecki
– proboszcz parafii Sorbin. W spotkaniu wziął również udział licznie
reprezentowany Zespół Pieśni i Tańca SORBIN pod kierownictwem
muzycznym Dariusza Figarskiego.

Prowadzący spotkanie Zdzisław Kuźdub na wstępie powitał
wszystkich przybyłych na spotkanie, po czym przedstawił program
posiedzenia. Informację o sytuacji pożarowej na terenie powiatu
skarżyskiego i gminy Bliżyn przedstawił bryg. S. Hamera. Informację
z realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za
2009 r. oraz główne kierunki i zadania do realizacji na 2010 r.
przedstawił Zdzisław Kuźdub.
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Jednostka

Data

Godzina

1

OSP Bliżyn

06.02.2010 r.

17.00

2

OSP Sorbin

20.02.2010 r.

17.00

3

OSP Mroczków

23.01.2010 r.

18.00

4

OSP Nowy Odrowążek

23.01.2010 r.

16.00

5

OSP Nowki

20.02.2010 r.

15.30

6

OSP Wołów

12.02.2010 r.

17.00

Kolejnym bardzo doniosłym wydarzeniem było poświęcenie i
przekazanie samochodu Ford Transit dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sorbinie, który zastąpi wysłużonego 31-letniego Żuka. Liczący
sobie 10 lat samochód jednostka z Sorbina pozyskała nieodpłatnie
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Remont kapitalny samochodu wykonany został ze środków gminy i KSRG. Uroczystego
poświęcenia samochodu dokonał kapelan gminny strażaków ks.
Stanisław Wlazło. Kluczyki do pojazdu z rąk Mariusza Walachni
- Wójta Gminy Bliżyn odebrał dh Józef Dąbrowski – Prezes OSP
Sorbin. Mamy nadzieję, że nowy pojazd będzie dobrze i długo służył
druhom strażakom z Sorbina.

Uroczyste posiedzenie zakończyło się spotkaniem opłatkowym,
podczas którego wszyscy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem,
złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Tą część posiedzenia
poprowadził ks. Eugeniusz Siedlecki – proboszcz parafii Sorbin.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca SORBIN, który zaprezentował
kilka pięknie wykonanych kolęd i pastorałek zakończył strażackie
spotkanie w Sorbinie.
Zarząd Gminny ZOSP RP w Bliżynie niniejszym składa serdeczne podziękowanie za przygotowanie wigilijnej kolacji na ręce pań:
Józefy Kulińskiej, Marii Dąbrowskiej i Stanisławy Kopeć.
Zdzisław Kuźdub
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Rozmowa z . . .

Rok ten będzie naprawdę wyjątkowy
Rozmowa z wójtem gminy Mariuszem Walachnią, w której podsumowujemy rok 2009 i rozmawiamy o planach na ten rok.

- Jacenty Kita: Stary rok odszedł w zapomnienie, ale
chyba nie dla mieszkańców gminy. Dla mnie miarodajną
jego oceną było stwierdzenie pani wojewody świętokrzyskiej Bożentyny Pałki – Koruba wypowiedziane podczas
otwarcia kompleksu „Orlik”. Zacytuję je: „Nie byłam w
Bliżynie rok czasu i nie poznaję Waszej miejscowości. Tak
się zmieniła, w pozytywnym sensie”. A jak pan go ocenia?
- Mariusz Walachnia: To był dobry rok dla Gminy
Bliżyn. Skala i różnorodność inwestycji była naprawdę duża.
Udało się zakończyć budowę mostu na ul. Langiewicza,
skwerku z parkingiem
przy Urzędzie Gminy,
otoczenie remizy OSP
w Bliżynie i oczywiście inwestycja, która
dała mi największą satysfakcję to kompleks
sportowy „Orlik 2012”.
Do tego doszła modernizacja drogi krajowej 42 na odcinku od
Bugaja do Górek, która
dużo zmieniła, choć jej
budowa była bardzo
uciążliwa dla mieszkańców. Rozpoczęła
się też długo oczekiwana budowa zalewu bliżyńskiego, trwa rewitalizacja centrum Bliżyna, budowa wodociągu w Górkach.
Wielkość inwestycji sprawiła, że budżet gminy, który kilka
lat temu wynosił 10 mln zł. wyniósł w 2009 r. 30 mln zł.
- J.K. A co będzie się działo w roku 2010?
- M. W.: Najważniejszą i największą inwestycją będzie
budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz kontynuacja
budowy zalewu. Mam nadzieję, że w końcu uda się doprowadzić do odwlekanej przez wiele lat budowy nowej sali gimnastycznej w Bliżynie i rozpocząć II etap rewitalizacji Bliżyna.
Ponadto chcemy dalej inwestować w boiska przy szkołach z
programu budowy boisk wielofunkcyjnych. Myślę, że dużo
dobrego powstanie na naszych wsiach z programu odnowy
wsi. W 2010 r. powinno powstać 10 miejsc spotkań i integracji mieszkańców, na które będzie się składać altana z grillem
i polem ogniskowym, boisko do siatkówki oraz place zabaw
dla dzieci. Kontynuacja rewitalizacji Bliżyna również powinna wpłynąć na estetykę centrum.
- J.K. Inwestycje infrastrukturalne to nie wszystko.
Dużo działo się również w sferze społecznej. Gmina realizuje z pozytywnym wydźwiękiem wiele inicjatyw w ramach Programu Integracji Społecznej.
- M. W.: Rzeczywiście. Program ten cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem i wyzwolił wiele cennych inicja-

tyw społecznych. Pozyskanie środków z gminy przez straże, stowarzyszenia czy nawet sołectwa dało im motywację
do działania i pomysły na przyszłość. Realizowane zadania
spowodowały, że ludzie, którzy do tej pory stali z boku włączyli się w działalność społeczna, imprezy organizowane w
sołectwach miały wydźwięk ponadgminny. Sołtysi i rady sołeckie dowiodły, że rzeczywiście da się coś zrobić. Stąd też
powstało już 12 programów odnowy wsi, a kolejne 7 – 8 są w
opracowaniu.
- J.K. Przed nami rok wyjątkowy w sferze niematerialnej. Jubileusz 600-lecia Bliżyna. Jego obchody już trwają,
ale proszę uchylić rąbka tajemnicy o planach na ten rok w
tym zakresie.
- M.W.: Rok ten będzie naprawdę wyjątkowy. Jubileusz
zobowiązuje. Miałem duże obawy, bo jednak by zrobić to,
co mamy w planach, wiąże się to z kosztami. Na szczęście
udało się pozyskać 300 tys. zł. z RPO. Mamy bogate plany
wydawnicze: już tej chwili jest dostępny kalendarz jubileuszowy, wydany zostanie album dotyczący Świniej Góry,
w opracowaniu jest poważne dzieło historyczne pt: „Dzieje
Bliżyna”, wydany zostanie nowy folder promujący gminę w
trzech językach, być może jeszcze album „Bliżyn w starej fotografii” . Pamiętać trzeba, że rok 2010 to również 100. lecie
straży pożarnej w Bliżynie i tu na wrzesień również szykuje
się okazała uroczystość.
- J.K. Kiedy zaplanowane są główne uroczystości i jaki
mogą mieć charakter?
- M.W.: Główne obchody jubileuszowe zaplanowane zostały na 19 – 20 czerwca. Wtedy będzie właśnie dwudniowy
festyn. Pierwszy dzień nawiązywał będzie do historii, a drugi
dzień będzie bardziej rozrywkowy. W czerwcu nastąpi również odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły i uroczysta
sesja. Będzie także wiele imprez towarzyszących obchodom i
promującym wydawnictwa.
- J.K. Z naszej rozmowy wynika, że wiele się już zrobiło, wiele zmian przed nami. Do tego potrzeba współpracy
i zaangażowania wielu środowisk.
- M.W.: Tu akurat jest naprawdę dobrze, jest dobra współpraca z radą i sołtysami. Wiele osób angażuje się w działalność społeczną, powstają nowe stowarzyszenia i zespoły.
Chciałbym również podkreślić duże zaangażowanie pracowników urzędu gminy. Bez ich profesjonalizmu z pewnością
nie udałoby się pozyskać tak wielu środków unijnych.
- J.K. Czego życzy pan mieszkańcom i sobie osobiście
w nowym roku?
- M.W.: Tradycyjnie: zdrowia i wszelkiej pomyślności w
życiu rodzinnym. A sobie życzę tego samego oraz realizacji
zaplanowanych zadań.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał –
Jacenty Kita
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Ak t ualn ości

Dwieście lat pani Stefanio!
Któż nie marzy, aby dożyć tak pięknego wieku! Pani Stefania
Smulczyńska z Nowego Odrowążka 20 grudnia ukończyła 100 lat!
Z życzeniami pospieszyli najbliżsi, władze gminy, ksiądz proboszcz,
młodzież szkolna.
Pani Stefania urodziła się 20 grudnia 1909 roku w Szałasie, mieszka w Nowym Odrowążku.
Jest jedną z jedenastu rodzeństwa. W swym bogatym i pracowitym życiu dochowała się trójki dzieci, czterech wnuków,
8 prawnuków i 2 praprawnuków! Ma więc dla kogo żyć i
cieszyć się na starość z tak
licznej rodziny.
W dniu 21 grudnia dostojną Jubilatkę odwiedzili
wójt Mariusz Walachnia,
przewodnicząca rady Anna
Leżańska, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Marta
Ziomek oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Były życzenia,
kwiaty, odśpiewanie dalszych
„Stu lat”, lampka szampana
za zdrowie, pomyślność i dalsze lata życia. –Pani Stefania
jest bardzo sprawna umysłowo. Ucieszyła się bardzo z
naszej wizyty i dziękowała za
pamięć – mówi Marta Ziomek.
Wcześniej Jubilatkę odwiedziła rodzina, był ksiądz proboszcz,
dzieci z miejscowej szkoły.
Pani Stefanio! Życzymy 200 lat w zdrowiu i radości.
Jacenty Kita

Podsumowanie sportowego roku
w województwie
Wójt Mariusz Walachnia został wyróżniony przez Marszałka Woj.
Adama Jarubasa „za zasługi samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych dla kultury fizycznej i sportu województwa świętokrzyskiego”.
W województwie takie wyróżnienie otrzymały jeszcze Sandomierz i
Bodzechów.

W gali wzięło udział blisko 300 zaproszonych gości, a odbyła się
ona u schyłku ubiegłego roku w Centrum Biznesu w Kielcach. Podczas
imprezy przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek
Adam Jarubas oraz wicemarszałek Zdzisław Wrzałka wręczyli nagrody za osiągnięcia sportowe w 2009 roku dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy.
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W tym roku przedstawiciele samorządu województwa nagrodzili
i wyróżnili ponad 250. sportowców, trenerów działaczy oraz samorządów. Wyróżnienia otrzymali medaliści i uczestnicy Mistrzostw
Świata, Europy oraz złoci medaliści Polski w różnych dyscyplinach
sportu, najlepsze kluby sportowe oraz organizatorzy najbardziej prestiżowych imprez 2009 roku. Uhonorowani zostali również inwestorzy, którzy oddali do użytku znaczące obiekty sportowe poprawiające
infrastrukturę sportową regionu.
(jaki)

„Do wszystkich serc”
Noworoczny koncert kolęd i pastorałek zatytułowany „Do wszystkich serc” przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie.
Odbędzie się on już w najbliższą sobotę, 9 stycznia w Kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Odrowążku.
O godz. 15.00 odprawiona zostanie Msza św. Godzinę później
rozpocznie się koncert z udziałem zespołów ludowych z Odrowążka,
Sorbina i Sobótki, Chóru „Lutnia”, zespołu wokalnego „Canto” oraz
dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury. Można też będzie wsłuchać się w wiersze recytowane przez laureatów Konkursu
Recytatorskiego Poezji Bożonarodzeniowej.
(jaki)

Szczęśliwego Nowego Roku!
Hucznie, przy szampańskiej zabawie mieszkańcy Bliżyna powitali
Nowy 2010 Rok.
Życzenia złożyły władze gminy, huknęły korki od szampana, w
niebo wystrzeliły fajerwerki, do zabawy przygrywał
zespół muzyczny „Avenis”.
Już kilkadziesiąt minut
przed północą osnuty pokrywą śnieżną plac przed
„Zameczkiem” zapełniał
się mieszkańcami Bliżyna
i okolic. Punktualnie o
północy wystrzeliły korki od szampana, a niebo rozbłysło sztucznymi
ogniami. Widok był cudny
– jak stwierdzali ci, którzy
ten wieczór postanowili spędzić właśnie w ten sposób. Potem życzenia noworoczne obecnym przed sceną złożyli przewodnicząca Rady
Gminy Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia oraz Jerzy Rams,
wiceprzewodniczący rady.

Zabawa taneczna na świeżym powietrzu trwała od 10.00 do 2.00, a
przygrywał do niej zespół „Avista”.
(jaki)
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Koncert w Bliżynie,
koncert w Skarżysku
Pod znakiem atrakcyjnych koncertów rozpoczął się Nowy Rok
w powiecie skarżyskim.
Już drugiego dnia stycznia w bliżyńskim kościele parafialnym w godzinach popołudniowych, odbył się koncert pod nazwą
„Parafialny Koncert Pieśni i Kolęd”.
W jego trakcie wystąpili: chór „Lutnia”, kapela „Bliżej Serca”,
soliści: Magdalena Kaleta- sopran, Tomasz Piętak- baryton, oraz
Michał Nowakowski i Ewa Staszewska. Na fisharmonii grali:
Monika Walczak oraz Tomasz Piętak, który był jednocześnie pomysłodawcą i koordynatorem całego przedstawienia.
Na koncert licznie przybyli miejscowi parafianie. Był również
obecny wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia wraz z rodziną. Koncert miał na celu podkreślenie charakteru Świąt Bożego
Narodzenia w życiu każdej rodziny, jak i każdego z nas z osobna.

Następnego dnia w Państwowej Szkole Muzycznej
im. Z. Noskowskiego odbył się kolejny koncert noworoczny.

Przed licznie zgromadzoną publicznością można było posłuchać doskonale znanego miłośnikom skarżyskiej sceny muzycznej,
zespołu z ogromnym dorobkiem artystycznym, prowadzonego
przez Krzysztofa Długosza oraz wychowanków szkoły między innymi Marię Różę Suligowską, Emilę Pietras, Patrycję Kawalec,
Justynę Woś, Martynę Działak. W tym roku po raz pierwszy na
scenie wystąpili goście: Magdalena Kaleta - sopran, Tomasz Piętak
– baryton. Wykonali arie, duety z oper, operetek i musicali.

Koncertowi przysłuchiwali się wójt gminy Mariusz Walachnia,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams i sekretarz gminy
Barbara Stachera.
(jaki)
zdjęcia:
www.tsk24.pl

„Zameczek” podsumowuje program
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w ramach Programu
Integracji Społecznej w okresie od czerwca do grudnia realizował
dwa projekty: „Letnie plenerowe spotkania z GOK” oraz „Warsztaty
Twórcze Młodych”.
Oferta „Letnie plenerowe spotkania z GOK” obejmowała plener malarski w którym uczestniczyła uzdolniona plastycznie młodzież z terenu gminy Bliżyn oraz dwa „Letnie Pikniki Szachowe”
(w Bliżynie i Ubyszowie) - połączone z występami artystycznymi,
zabawami w plenerze oraz konkursami dla rodzin.
W ramach „Warsztatów Twórczych Młodych” odbyło się szereg
zajęć skupiających uczestników od lat kilku do kilkudziesięciu, i
tak dla najmłodszych prowadzone były zajęcia z rytmiki, warsztaty cyrkowe, zajęcia sportowe (treningi piłki nożnej). Miłośnicy
fotografowania mogli zapoznać się z metodą wykonywania zdjęć
techniką gumy podczas warsztatów plastyczno - fotograficznych.
Odbyły się także warsztaty wokalne, czy też cieszące się dużym
zainteresowaniem „Warsztaty Kulinarne”, w których uczestniczyli dzieci, młodzież i dorośli. Zorganizowano także Majówkę na
Dzień Dziecka połączoną z występami artystycznymi, grami, konkursami i loterią fantową.
Podkreślić należy, że wszystkie zajęcia prowadzone były przez
wykwalifikowanych, profesjonalnych instruktorów: Artyści cyrku
BRAVO, Jolanta Bańbura, Jolanta Krupa, Robert Jurkiewicz,
Kamil Siudak, Lora Szafran, Wiesław Turno.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim
uczestnikom i prowadzącym zajęcia za udział i zaangażowanie.
Marzanna Godlewska

Ferie z ośrodkiem kultury
W miesiącu styczniu w okresie ferii zimowych zapraszamy dzieci do „Zameczku”:
* 18.01- zabawy plastyczne dla dzieci,
* 19.01 - dla najmłodszych przedstawienie teatralne - Teatr
„Kubuś” z Kielc,
* 20.01 - warsztaty tkackie,
* 21.01 - dyskoteka małego człowieka,
* 22.01 – kulig,
* 25.01 - dyskoteka małego człowieka,
* 26.01 - zabawy plastyczne dla dzieci,
* 27.01 - warsztaty tkackie,
* 28.01 - przedstawienia teatrzyku lalkowego - wystąpią młodzi
artyści z GOK,
* 29.01 - bal przebierańców,
* 30.01 - turniej tenisa stołowego,
* 31.01 - turniej zimowej piłki siatkowej.
Ponadto w dniu 23 stycznia zapraszamy na Zameczkowe
Spotkania Kameralne – „Noworoczny Koncert Muzyki Klasycznej”
w wykonaniu rodziny Menderów.
Koncert poprzedzi otwarcie wystawy obrazów olejnych
Władysława Matyjaszkiewicza.
Wszystkie szczegóły podamy na oddzielnych plakatach.
Marzanna Godlewska
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Po dsumowanie proj ek t u

„Zmień swoje życie”
Podsumowanie projektu systemowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie przez cały
ubiegły rok realizował projekt systemowy „Zmień swoje życie”.
Celem projektu było stworzenie kompleksowego systemu wsparcia
dla osób w wieku 15 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bliżyn.

Uroczyste jego podsumowanie miało miejsce w dniu 16.
grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej OSP z udziałem uczestników projektu oraz gości: przewodniczącej Rady Gminy Anny
Leżańskiej, zastępcy przewodniczącego Jerzego Ramsa, sekretarz
gminy Barbary Stachera, radnych Ewy Łukomskiej i Aleksandry
Milanowskiej.

W trakcie spotkania pracownicy GOPS przedstawili multimedialną prezentację podsumowującą.
Wiemy z niej, że do projektu pozyskano 15 beneficjentów.
Kurs aktywności zawodowej skończyło 8. z nich, kurs aktywności
społecznej, czyli z zajęć z psychologiem również 8 osób i taka sama

liczba uczestniczyła w kursach zawodowych: kucharz – kelner, cukiernik, kosmetyczka, wózki jezdniowe z napędem silnikowym,
prawo jazdy kat B i prawo jazdy kat C.

Poza tym do ośrodka zakupiono sprzęt i wyposażanie oraz zatrudniono pracownika.

Łączne koszty to 153.090,00 zł, z czego 137.015,55 to pieniądze
z programu Kapitał Ludzki, a 16.074,45 to wkład własny gminy.

- Projekt ma być kontynuowany także w tym roku – zapowiadają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jacenty Kita
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Wig ilia u Emery tów

Wigilijne spotkanie seniorów
***
„Podzielmy się opłatkiem, jak przodkowie nasi,
Bo dziś pokój idzie światem, żale, spory gasi.
Gdy opłatkiem się łamiemy, to życzymy bliskim
Aby pokój był na Ziemi i niósł radość wszystkim.
Żeby słońce nam świeciło, raj był naokoło
Żeby ludziom tutaj było, dobrze i wesoło”.
***

Ta piękna polska tradycja dzielenia się opłatkiem, składania życzeń, wspólnej wieczerzy wigilijnej stała się udziałem kilkudziesięciu
osób w dniu 15 grudnia 2009 r. Emeryci zrzeszeni w Klubie „Senior”
spotkali się tego dnia na tradycyjnym spotkaniu opłatkowo – noworocznym.

Po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy”
ks. S. Wlazło odczytał fragment Ewangelii św. Mateusza mówiącej o
narodzinach Dzieciątka Jezus. Później składano sobie serdeczne, ciepłe, rodzinne życzenia oraz łamano się opłatkiem. Obecni na spotkaniu zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Dominowały tradycyjne
polskie potrawy świąteczne, a szczególne uznanie wzbudzał potężny
„sękacz” przyniesiony przez Grażynę Sosnowską.

Wstępem do niego były piękne wiersze recytowane przez najmłodszych mieszkańców gminy tj. Olę Mróz i Marcina Ołownia.
Potem wszystkich przybyłych mimo siarczystego mrozu powitała prezes klubu Halina Relidzyńska. Z naszymi seniorami spotkali sie więc
ksiądz proboszcz Stanisław Wlazło, przewodnicząca naszej Rady
Gminy Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia, kierownik klubu
Monika Łukomska. Szczególnie serdeczne słowa skierowane zostały do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy
zajęli się przygotowaniem wigilii: kierownik Zofii Dulęba, Danuty
Czarneckiej oraz Wioletty Brzózka.
Całość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, w imieniu którego do wspólnego kolędowania zaprosiła
kierownik grupy Halina
Fidor. – Przybyliśmy tutaj
z Turoniem i Gwiazdą, aby
przypomnieć najpiękniejsze nasze kolędy i pastorałki – stwierdziła.
Jeszcze długo w wieczór
z budynku strażnicy dobiegał śpiew i gwar wspólnego
kolędowania.
Jacenty Kita
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Kult ur a

„Maleńka miłość” zagościła
w „Zameczku”

Ale to jeszcze nie wszystko tego wspaniałego wieczoru.
Podziękowania za współpracę i pomoc

W niezwykłej atmosferze upłynął wieczór 20 grudnia w bliżyńskim „Zameczku”. Wszystko za sprawą koncertu kolęd i pastorałek
„Maleńka miłość”, który na te przedświąteczne dni przygotował bliżyński ośrodek kultury.

Zabierając głos w tej
części spotkania dyrektor Katarzyna Skarus
stwierdziła, że koniec
roku zawsze jest czasem
podsumowań i podziękowań. Dlatego w imieniu
własnym i pracowników
GOK-u
podziękowała
tym wszystkim, którzy materialnie i organizacyjnie wspierali ich pracę w mijającym roku. A byli to: Danuta
Ołownia, dyrektor oddziału BS Suchedniów w Bliżynie, Grzegorz
Kozłowski,
Tomasz
Pela, Witold Ożuk,
Radosław Bartkowski,
koło Polskiego Związku
Wędkarskiego
oraz
Zofia Kozłowska.
Licytacja ozdób

Koncert kolęd i pastorałek
–Spotkaliśmy się dziś, aby wczuć się w atmosferę zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia. Tytuł koncertu ma szczególną wymowę. Narodził się Jezus, który daje nadzieję – stwierdziła na początek
Marzanna Godlewska witając
gości, mieszkańców, wykonawców. Wśród tych pierwszych
koncertowi
przysłuchiwali
się wójt Mariusz Walachnia,
radni z przewodniczącą rady
Anną Leżańską. Z czasem
dotarła poseł Marzena Okła
– Drewnowicz, tym razem jednak jako Śnieżynka.
Przez ponad godzinę mogliśmy w świątecznym nastroju, przy bożonarodzeniowej
choince, wysłuchać kolęd, pastorałek i wierszy w wykonaniu
artystów z GOK-u.
Wystąpili soliści: Kasia
Rodak,
Sylwia
Markot,
Dominika Bąk, Kasia Połeć,
Marzanna Godlewska, Piotr Komar, Paweł Siudak, Krzysztof
Ślusarczyk, Piotr Kuraś, który nie tylko śpiewał, ale grał również
na saksofonie. Z grupy recytatorów wystąpili: Anna Skarus, Joanna
Wrzeciowska, Urszula Krzemińska i Magdalena Wydra. Oprawę
muzyczną i świetlną zapewnił Sebastian Siudak,
a reżyserem całości była
dyrektor
„Zameczku”
Katarzyna Skarus.
Szczególnie pięknie
zabrzmiał ostatni utwór,
wykonany przez wszystkich artystów, zatytułowany „Nie zamykajmy
drzwi”. Publiczność doceniła występ długimi oklaskami.
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Nim do niej doszło
M. Godlewska wręczyła
nagrody i upominki dla
uczestników konkursu
na najpiękniejsze ozdoby choinkowe. Protokół komisji konkursowej, która oceniała prace
14 uczniów z Sorbina
i Odrowążka odczytała Ula Jędrzejczyk,
która wraz z M.
Godlewską przeprowadziły ich licytację.
Dodajmy, chwilami
zawziętą. Dała ona
kilkaset złotych, które zostaną przeznaczone na organizację
wypoczynku dzieci
i młodzieży w okresie
ferii zimowych.
Całość zakończył poczęstunek potraw wigilijnych przygotowanych przez uczestników warsztatów kulinarnych. Promowany był
również kalendarz 600. lecia Bliżyna.
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III nagrodę regulaminową przyznano Władysławowi Berusowi z
Mroczkowa za ceramiczną rzeźbę kolędników. Rzeźba pana Berusa
jest na okładce grudniowego numeru Świętokrzyskiego Miesięcznika
Kulturalnego TERAZ.

Można kupić kalendarz 600. lecia
na 2010 rok

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Rzeźby religijne w drewnie uzupełniało malarstwo, które zdaniem Marty Czerwiak, komisarza i organizatora wystawy, jest „drugim krokiem” podejmowanym przez młodych artystów, debiutujących
zazwyczaj w rzeźbie. Zdaniem Czerwiak, religijna sztuka ludowa od
kilku lat utrzymuje się na dobrym poziomie, ale w tym roku nie było
spektakularnego dzieła, ani twórcy, który stanowiłby odkrycie wystawy. Dlatego jury w ramach oceny prac konkursowych nie przyznało
pierwszych miejsc, tylko drugie i trzecie, głównie w rzeźbie i malarstwie. Znacznie słabiej w tym roku prezentowała się ceramika, która
jest przecież wizytówką Kielecczyzny. Twórcy nieźle rozwinęli wątek
aniołów i świętych patronów - na wystawie było kilkanaście dzieł
przedstawiających świętych i anioły.
(jaki)

Serdeczna Śnieżynka
Tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia do niektórych
mieszkań, wieczorową porą
zapukali tajemniczy początkowo i niezapowiedziani goście.
Ale ich stroje już wkrótce wyjaśniły wszystkie wątpliwości.
To Śnieżynka w towarzystwie
swego asystenta przybyła, aby
sprawić radość w kilkudziesięciu rodzinach obdarowując
domowników paczkami świątecznymi.
Tym, którzy jej nie rozpoznają na poniższych zdjęciach
wyjaśniamy, że to wywodząca
się z Sorbina nasza posłanka
Marzena Okła– Drewnowicz.

Zachęcamy do nabywania jubileuszowego kalendarza, wydanego z okazji 600-lecia Bliżyna.
Kalendarz jest jednocześnie
interesującym zbiorem przepięknych kolorowych fotografii miejsc, obiektów i pejzaży charakterystycznych dla
naszej Gminy, a wykonanych
przez znakomitych fotografów:
Andrzeja Adamczyka, Pawła
Rzuchowskiego,
Andrzeja
Staśkowiaka oraz Zdzisława
Żaka.
Jego promocja miała miejsce w dniu 20. grudnia na
podsumowaniu
warsztatów
kulinarnych w „Zameczku”, a
jego prezentacji dokonał wójt
Mariusz Walachnia oraz fotografik Andrzej Adamczyk.
Pamiątkowe kalendarze w
cenie 15,00 zł można nabywać
w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury
w Bliżynie.
(jaki)

Duży sukces rzeźbiarzy
Spośród 179 prac nadesłanych przez 29. autorów z różnych stron
Polski na 36. wystawę ludowej sztuki religijnej, zorganizowaną przez
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, najlepsze okazały się
prace rzeźbiarskie.
Nagroda Wojewody Świętokrzyskiej przypadła Mariuszowi
Świerczyńskiemu z Nowego Odrowążka za rzeźbę „Boże Narodzenie”.
Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymał Antoni
Baran z Opoczna, zaś Marszałka Województwa Mazowieckiego
– Jerzy Żandarowski z Gostynina. Prezydent Kielc przyznał nagrodę Grzegorzowi Królowi z Końskich, natomiast nagroda
Przewodniczącego Stowarzyszenia Civitas Christiana przypadała
Hannie Miklaszewskiej z Sierpca. Wszystkie nagrodzone prace to
rzeźby religijne, bo to właśnie one były najciekawsze i najliczniejsze na
tegorocznej wystawie.

Równie hojna była podczas licytacji ozdób choinkowych, z których dochód zostanie przeznaczony na organizację ferii zimowe dla
dzieci.
(jaki)
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W Gm inie i Powiecie

Ostatnia konferencja
partnerów lokalnych

Strażacy w powiecie
podsumowali rok

W Centrum Bankietowo - Biznesowym „Gala” w Skarżysku Kamiennej w dniu 8. grudnia odbyła się szósta, ostatnia już konferencja Skarżyskiego Partnerstwa Lokalnego zorganizowana w ramach
Warsztatów Ożywienia Gospodarczego w powiecie skarżyskim.
Najważniejszym punktem ostatniej, szóstej konferencji było
przedstawienie przez uczestników warsztatów pracujących w sześciu
grupach roboczych projektów mających na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie skarżyskim.

W dniu 16. grudnia 2009 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej odbyło się spotkanie,
którego główną tematyką było roczne sprawozdanie z działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu skarżyskiego.
Udział w nim wzięli samorządowcy z powiatu, pracownicy urzędów gmin prowadzący sprawy związane z ochroną przeciwpożarową
oraz Komendanci Gminni i Prezesi OSP.
Z naszej strony wziął w nim udział wójt Mariusz Walachnia.

Zaprezentowano w formie prezentacji multimedialnych następujące projekty: „Radosny senior”, „Inkubator organizacji pozarządowych”,
„Biznes dla każdego - program dla osób pragnących rozpocząć własną
działalność gospodarczą”, „Inkubator przedsiębiorczości”, „Młodzież”,
„Turystyka Skarżyska i okolic w pigułce”, „Promocja i informacja - Tu
jest moje miejsce”. Ten ostatni prezentowała przewodnicząca Rady
Gminy w Bliżynie Anna Leżańska.
W projektach zawarte były informacje dotyczące potrzeb, partnerów, liderów projektu, grupa docelowa oraz konkretne zadania do
realizacji z uwzględnieniem potrzebnych środków.

Na początek, po krótkim powitaniu, komendant powiatowy PSP
Sylwester Hamera w postaci multimedialnej przedstawił działalność
OSP powiatu skarżyskiego za rok 2009. Zagadnienia jakie zostały poruszone przez Komendanta to statystyka udziału jednostek OSP w
akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie powiatu, realizacja wydatkowania dotacji z systemu KSRG przez poszczególne jednostki OSP.
Komendant w swoim wystąpieniu ze szczególną uwagą odniósł się
do zagadnień związanych ze stanem technicznym i wiekiem pojazdów będących na wyposażeniu jednostek OSP. Podkreślając, że średni
wiek pojazdów gaśniczych w tychże jednostkach wynosi 24 lata. W
jednostkach z KSRG wynosi on 21 lat natomiast w jednostkach spoza
KSRG jest on znacznie większy i wynosi 36 lat. S. Hamera podkreślił,
że Bliżyn jako jedyna gmina w powiecie i jedna z nielicznych w województwie zakupiła dla strażaków nowy samochód bojowy.
Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja, w której głos
zabierali głównie prezesi OSP dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i
uwagami co do działalności jednostek, którymi kierują zwracając
uwagę na problemy szkoleniowe zwłaszcza w zakresie BHP.
Spotkanie zakończono krótkim podsumowaniem i przedstawieniem zadań jakie czekają jednostki OSP w kolejnym roku kalendarzowym.
(jaki)

Nasi liderzy w Warszawie

Jak zaznaczyła prowadząca warsztaty Jadwiga Olszowska - Urban
wszystkie projekty były znakomite, wszystkie ważne z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu skarżyskiego.
Na zakończenie podsumowano zakończony cykl konferencji
Skarżyskie Partnerstwo Lokalne oraz wręczono wszystkim uczestnikom specjalne certyfikaty.
(jaki)
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Lider to ktoś, kto wytycza nowe ścieżki, wyznacza dalekosiężne
cele, potrafi do ich realizacji zaangażować innych. Takie osoby są
wśród nas, w polityce, biznesie , społecznościach lokalnych i organizacjach młodzieżowych. Inspirują innych do działania i pokazują
wspólny cel.
W dniu 7. stycznia w księgarnio-kawiarni „Tarabuk” w Warszawie
na zaproszenie Zespołu Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej
Fundacji Wolności przybyli uczestnicy projektu „Czego możemy nauczyć się od lokalnych liderów”.
Wśród zaproszonych gości będą Urszula Jędrzejczyk, Jarosław
Chołodecki, Marta Makuch, Teresa Jóśk.
(jk)
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Gwiazdkowe niespodzianki dla dzieciaków
Pod tym hasłem w dniu 18.
grudnia br. Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci – Oddział w Bliżynie wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem
Młodzieży wprawiło w radość kilkudziesięciu dzieciaków z gminy paczkami, które wręczył im. Święty Mikołaj.
– To już czwarta edycja akcji mikołajkowo – świątecznej, którą organizujemy pod nazwą „Podzielmy się sercem
jak chlebem”. Od dwóch lat, dzięki
włączeniu się prezesa KSM Łukasza
Okły i ks. Witolda Gawlika do akcji włączyła się również ta organizacja. Paczki, które dziś otrzyma około
70. dzieciaków to dar parafian, wyraz ich wielkiego serca i życzliwości
– mówi prezes TPD Grażyna Kij.
Nim jednak paczki dotarły do rąk dzieciaków musiały się one wykazać pewną dozą cierpliwości. Najpierw fragment Ewangelii odczytał ks. W. Gawlik. Potem powiedział do najmłodszych i ich rodziców:
- Pan Jezus przychodzi na świat, aby przygotować człekowi drogę do
nieba. Aby Mu dać radość. I tej radości chcę Wam na te święta życzyć.
Dostaniecie za chwilę wspaniałe niespodzianki, które umilą oczekiwania na Boże Narodzenie. Są one przejawem dobrego serca drugiego
człowieka.

Po tych słowach, na hasło ks. Witolda rozległ się gromki okrzyk:
„Mikołaju! Mikołaju!”. I wreszcie dotarł on na salę, do oczekujących
z niecierpliwością dzieci. Ale najpierw Mikołaj przedstawił historię
swego imiennika, potem aby dostać paczkę, dzieci musiały coś dać w
zamian. Była to kolęda, wierszyk, obietnica złożona na nowy rok…

Mikołaj (a wcielił się w tę rolę Sławomir Molendowski) cierpliwie
rozdawał prezenty, a całość zakończył wspólny poczęstunek.

Jacenty Kita
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TPD podsumowało projekt
W dniu 11. grudnia remiza OSP w Bliżynie gościła uczestników spotkania podsumowującego realizowany przez bliżyńskie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci projekt sfinansowany ze środków
Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej.

Na początek prezes TPD i koordynator projektu Grażyna Kij powitali gości w osobach: wójta Mariusza Walachni, członków zarządu
Klubu Senior Halinę Relidzyńską i Wacława Pejasa, radną Halinę
Fidor oraz Dariusza Bernatka, muzyka i wokalistę.
Następnie dokonano podsumowania projektu, na realizację którego gmina przekazała 15.000 złotych. Za te stosunkowo nieduże środki
od 15 kwietnia 2009 roku TPD zorganizowało dla dzieci i młodzieży
szkół podstawowych z gminy kilka ciekawych, atrakcyjnych i cieszących się dużym zainteresowaniem działań.

- Ostatni element programu to właśnie jego podsumowanie. –
Zaprosiłam dziś artystę – muzyka Darka Bernatka z Szydłowca, aby
swym występem podziękował władzom gminy, sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagali przy realizacji programu,
zawsze z nami byli – stwierdziła G. Kij.
Podczas spotkania można było zapoznać się z wystawą fotograficzną przedstawiającą działania zrealizowane w tym czasie oraz wystawę plastyczną, obrazującą oczami dzieci swe wrażenie z nich.

Prace plastyczne przyszło ocenić jury w składzie: Halina
Relidzyńska, Wacław Pejas, Danuta Czarnecka. Ich zdaniem
I miejsce należało przyznać Angelice Lisowskiej, II – Mateuszowi
Bernatkowi, III – Michalinie Okła oraz dwa wyróżnienia dla
Dominiki Olesińskiej i Eweliny Głodowskiej.
Mariusz Walachnia zabierając głos pogratulował i podziękował
członkom towarzystwa za ich pracę życząc zarazem dalszych sukcesów i wymiernych efektów w przyszłości. Zadeklarował jednocześnie
dalszą pomoc i wsparcie w codziennej pracy TPD.
W organizacji spotkania zaangażowały się Grażyna Kij,
Izabela Celińska i Grzegorz Smardzewski oraz Lidia Bojek i Anna
Gołębiewska, które przygotowały słodki poczęstunek.
-Reasumując mogę powiedzieć, że z różnych form naszych działań
skorzystało 544. dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół. – nie kryje
satysfakcji G. Kij.
Jacenty Kita

Dzieciaki z TPD na teatralnych mikołajkach

W tym czasie uczestnicy projektu aż 10 razy wyjeżdżali na baseny
do Czarnieckiej Góry. Niemal 270. uczestników tych wyjazdów uczyło
się pływać, korzystało z gier i zabaw rekreacyjnych i relaksacyjnych.
Dzieciaki zapamiętają także Dzień Dziecka, 48. z nich pojechało na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzali tam Sejm, gdzie rozmawiali
z parlamentarzystami, odwiedzili Stare Miasto, byli w Łazienkach i
przy Grobie Nieznanego Żołnierza a także przy pomniku Syrenki.
Wczesną jesienią ponad pięćdziesiąt dzieciaków bawiło się w
gospodarstwie agroturystycznym Gabriela i Krzysztofa Królów w
Brześciu na plenerowej imprezie Święto Pieczonego Ziemniaka.
Na mikołajki pojechali na wycieczkę do Kielc, o czym piszemy
w tym wydaniu gazety. Była też zabawa integracyjna z okazji „Dnia
Życzliwości”.
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Pół setki dzieciaków skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci – Oddział w Bliżynie miał wspaniałe tegoroczne mikołajki. –To
wszystko dzięki Programowi Integracji Społecznej, z którego pozyskaliśmy pieniądze na wyjazd do Kielc – mówi Grażyna Kij – koordynator i kierownik wycieczki, prezes koła TPD.
Podczas wycieczki najpierw dzieciaki wspaniale się bawili w…
„Bawialni Jaś”. Potem w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” oglądały
spektakl zatytułowany „Nieznośne Słoniątko”.
Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje tego dnia. Posiłek uczestnicy
wycieczki skonsumowali w Mc Donaldzie, a na dodatek dostały jeszcze mikołajkowe paczki.
Opiekę podczas wyjazdu zapewniły: Jolanta
Sochacka, Izabela Celińska,
Hanna Jakubowska i Adela
Gębska.
O atrakcyjności wyjazdu i zadowolenia dzieci
świadczą uśmiechnięte buziaki - co widać na zdjęciu.
Jacenty Kita
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„O czym śnił Jagiełło w Bliżynie”?
Wkrótce na rynku wydawniczym ukaże się książka znanego skarżyskiego publicysty i pisarza Ryszarda Bilskiego pod tym właśnie tytułem.
Poniżej publikujemy obszerne fragmentu wywiadu z autorem, jakie
zamieścił portal internetowy www.tsk24.pl
***
M.J. Co spowodowało tak duże zainteresowanie się Bliżynem, że zaowocowało książką?
R.B. Wiosną tego roku zaproszono mnie na spotkanie autorskie do
Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
połączone z otwarciem mojej wystawy
zdjęć z Bałkanów. Urzekła mnie otwartość i życzliwość mieszkańców, której
dziś jak na lekarstwo, i ta kojąca cisza,
także „towar” deficytowy, którą szczególnie ceni sobie emeryt ze starganymi
nerwami po ponad 40 latach pracy w
dziennikarstwie. Zawładnęła mną też
wszechobecna nostalgia, przenosząca w
minione lata szczęśliwości. Zasiedziałem
się więc na maleńkiej, jak z westernu,
stacyjce kolejowej. Podziwiałem wciąż
sprawne, już dziś unikatowe, ramienne
semafory i zwrotnice przekładane ręcznie, za pomocą dźwigni. A ponieważ kocham kolej, więc zacząłem drążyć temat. I wie pan co odkryłem?
M.J. Pewnie to, że zlikwidowano wszystkie pasażerskie połączenia
kolejowe z Bliżynem...
R.B. Nie. Wtedy, wiosną 2009 roku, jeszcze kursowały dwie pary pociągów na dobę na tej trasie: do Tomaszowa (ze Skarżyska) i z Tomaszowa
(do Skarżyska). Stypa odbyła się zaś 31 lipca. Tego dnia z Bliżyna odjechał rzeczywiście ostatni pociąg pasażerski. I trudno oprzeć się refleksji,
że jeszcze kilkanaście lat temu można było w Bliżynie wsiąść do pociągu
wcale nie byle jakiego i dojechać, w sezonie turystycznym, bez przesiadki,
na przykład, do Ustki, do Zakopanego, zaś przez cały rok kursował przyspieszony z Łodzi do Rzeszowa, a pewnie i dalej, do Zagórza. I komu to
przeszkadzało? Lobby motoryzacyjnemu i dostawcom ropy. A gdyby nie
wybuch drugiej wojny światowej, która pokrzyżowała budowę „ośrodka
olimpijskiego i filmowego” w bezpośredniej bliskości Bliżyna — to w rozkładzie jazdy pociągów międzynarodowych mielibyśmy być może Express
„Modrzew”, z Paryża przez Berlin-Poznań-Koluszki do Bliżyna... Trudno
to sobie panu wyobrazić, ale po lekturze moich reportaży będzie zapewne
łatwiej.
Nie wstydzę się przyznać, że dopiero podczas tego pierwszego spotkania
z Bliżynem i jego mieszkańcami dowiedziałem się, że pod koniec czerwca
1410 roku zatrzymał się tu na noc król Władysław Jagiełło, idąc z wojskami
na decydujący bój z Krzyżakami pod Grunwaldem. Uczniom miejscowego
gimnazjum zadałem pytanie: „O czym śnił Jagiełło w Bliżynie”?
M.J. Właśnie, o czym śnił król?
R.B.: — Odpowiedzi, nie pozbawione młodzieńczej wyobraźni, a także
dojrzałej (!) fikcji literackiej brzmią bardzo prawdopodobnie i interesująco. Zaskakują fantazją i logicznością myślenia. Szczególnie urzekła mnie
odpowiedź Kingi Misiowiec, wtedy uczennicy klasy IId: „Król zobaczył we
śnie świat pełen bólu i cierpienia. Ujrzał zatłoczone ulice, ludzi chodzących
bez celu, małe dzieci biegające bez opieki. Najbardziej przeraził go jednak
widok tych, którzy za wszelką cenę chcieli zrobić karierę. W pogoni za sukcesem zapomnieli o tym, co w życiu jest najważniejsze, zapomnieli o miłości”!
M.J. Czyż nie warto było pojechać do Bliżyna choćby tylko po to, by
usłyszeć tych kilka mądrych zdań Kingi?
Zapewniam pana i wielu - mam nadzieję - przyszłych czytelników tego
zbioru reportaży i rozmów, że w Bliżynie niemalże na każdym kroku spotkamy interesujących, wartościowych ludzi. Warto z nimi porozmawiać.
Warto było ich opisać, bo są nieprzeciętni... Tak, jak choćby mój rówieśnik,
pan Zdzisław Żak, który był duszą tajnej organizacji uczniowskiej, istniejącej do dziś! Wraz z kolegami zdjął wiszący w szkole portret Bieruta i zawiesił na jego miejscu krzyż! „Ubecja” szalała ze złości, szukała, węszyła, ale
nie wykryła „dywersantów”. Sami się do tego przyznali, lecz dopiero przed

niespełna czterema laty. Można powiedzieć, że historia kołem się toczy...
Na Bliżyn i okolicę promieniuje miejscowa parafia, wokół której skupia
się utalentowana młodzież, że wspomnę choćby o wybitnym organiście,
Tomaszu Piętaku, który odezwał się przed paroma dniami z.... Wiednia,
gdzie doskonali teraz swój piękny głos. Tomek tak mówi o proboszczu,
księdzu Stanisławie Wlazło: „Swoją posługę rozpoczął w bardzo trudnej
sytuacji. Przykro mi o tym nawet wspominać, ale to przecież żadna tajemnica. (...) Proboszcz Wlazło, choć młody wiekiem, jest kapłanem potrafiącym rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy. To kapłan na
trudne czasy. Podobnie, jak niezastąpionym wójtem na czas kryzysu jest
Mariusz Walachnia, niedoszły piłkarz Górnika Zabrze.
Wspomnienia Doroty Jarząbek, która jest doktorem filologii polskiej
na Uniwersytecie Jagiellońskim i Joanny Durlik, która „jeszcze wczoraj”
była prymuską bliżyńskiego gimnazjum - przywołujące Bliżyn ich dzieciństwa - nie tylko, że brzmią jak najpiękniejsza muzyka, ale wzbogacają
wiedzę historyczną... Dzieci widzą bowiem więcej i ostrzej, niż dorośli.
Skoro o historii mowa, to nie sposób nie odwiedzić Romana
Falarowskiego, który ma wyjątkowy dar przekazywania wiedzy i ożywiania przeszłości. Jak mało kto zna stosunki polsko-żydowskie, w szczególności interesuje go los Żydów z Bliżyna. W trakcie opracowywania tego
zbioru reportaży dzwonił do mnie kilka razy i informował o swoich ostatnich odkryciach dotyczących Żydów.
Ratują Bliżyn, kulturę tej części powiatu skarżyskiego, także Urszula
i Grzegorz Jędrzejczykowie... Pan Grzegorz jest wnukiem kinooperatora „Millenium”, Jana Szlenzaka. Kino, a właściwie kabina kinooperatora,
była przedszkolem Grzesia, a potem szkołą i uniwersytetem Grzegorza. A
proszę sobie wyobrazić, że w małym Bliżynie były aż trzy kina. Teraz nie
ma ani jednego.
Godzinami słuchałem opowieści i z wypiekami na twarzy czytałem
wspomnienia pani Krystyny Skowron. - To nasza najwspanialsza nauczycielka - mówią o niej byłe jej uczennice i uczniowie, dziś studenci, pracownicy naukowi, sąsiedzi. Marzą o takim pedagogu dla swoich dzieci i
wnuków. Z panią Krystyną porozumiewamy się tym samym językiem,
przedwojennym, zrozumiałym, starannym. Nie połykamy więc i nie gubimy dźwięków, nie używamy modnych, lecz bezsensownych powiedzonek:
„dokładnie”, „w danej chwili” i wyjątkowo ostatnio nadużywanego przez
polityków i dziennikarzy: „tak naprawdę”. Jak się mówi prawdę, to już
nie trzeba dodawać, że „tak naprawdę”. Prawda, to prawda, zaś kłamstwo
„okraszone” zapewnieniem, że to prawda pozostanie kłamstwem...
M.J. To prawda.
R..B. Sama prawda!
M.J. Zapytam jeszcze, bo zbliżamy się pewnie do końca naszej rozmowy: „Jakie jest przesłanie pańskiej książki”?
R.B. Urodziłem się pod koniec czwartej dekady ubiegłego stulecia w
Skarżysku-Kamiennej, w rodzinie najlepszego krawca w tym miasteczku,
Pawła Bilskiego, w oficynie przy ulicy Świeżej 4. Jeszcze dziś spotykam
starszych panów w jesionkach, które wyszły spod igły mojego ojca(...). Teraz
zobaczyłem Bliżyn. Przesłanie? Chciałbym przekazać moim Czytelnikom
prawdę, która przychodzi, niestety, dopiero z wiekiem: „Nie należy na dłużej opuszczać miejsca urodzenia”. Dlatego do zbioru bliżyńskiego dołączyłem kilka reportaży ze Skarżyska, w tym - sądzę - interesującą rozmowę
z prezydentem miasta, panem Romanem Wojcieszkiem, jest reportaż z
Warszawy, gdzie żyje spora, świętokrzyska, w szczególności skarżyska,
diaspora i nie ma dnia, by nie wspominała rodzinnych stron. Wiem, że
wielu myśli o powrocie. Uchyliłem też rąbka tajemnicy, dając zapowiedzi
kilku reportaży, które ukażą się w kolejnym zbiorze, a to dlatego, że dzieją
się one w pobliżu — na rzut kapeluszem — Bliżyna, a więc na Rejowie, „u
Wojteczków na Żurawiej” i w Kielcach, na polsko-żydowskiej kiedyś ulicy
Warszawskiej (…)
M.J. O co chciałby pan być jeszcze zapytany?
R.B. Co by się śniło królowi, gdyby dziś - czyli „sześćset lat później”
- zanocował w Bliżynie?
M.J. Więc pytam...
R.B. To byłby bardzo męczący sen, bo z panią Steinbach w roli głównej. A w jakim celu udawałby się król na pola Grunwaldu, to dowie się pan
już z książki. Jedno mogę zaś zdradzić, na nocleg Jagiełło nie zatrzymałby
się u swego dworzanina Piotra Szafrańca, lecz służba zarezerwowałaby salon w „Zagrodzie Królów”, a po trudach podróży król zjadłby solidną porcję rosołu na bliżyńskich kurach „latanych”.

S T YC ZEŃ 2010

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

13

o g łoszenia- komunik at y
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH W GMINIE BLIŻYN
W 2010 ROKU
Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska
ul. Krakowska 211 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 2538123
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Dowody osobiste bez opłat
Z dniem 1 stycznia 2010 roku przestają obowiązywać przepisy zawarte w art. 36a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych dotyczące
uiszczania opłaty za wydanie dowodu osobistego, uchylone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306).
W związku z powyższym nie będzie pobierana opłata za wydanie dowodu osobistego.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BLIŻYN
W sprawie bezpłatnego odbioru i wywozu eternitu
Od dnia 16 grudnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Bliżynie przyjmowane są WNIOSKI o dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających AZBEST (eternitu).
O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne (nie będące
przedsiębiorcami) oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem
...”.
Druki wniosków oraz „Regulamin...” dostępne są w Urzędzie
Gminy w Bliżynie w pok. nr 10 lub w pok. nr 2 oraz na stronie internetowej www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce: Środowisko, podkategoria: Ochrona Środowiska.
Eternit zalegający od dawna na posesjach będzie odbierany bezpłatnie pod warunkiem złożenia wniosku do końca grudnia 2010 r.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 41 25 41 104 wew. 39
w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Wójt Gminy
(-) Mariusz Walachnia

Bezpłatna zbiórka plastikowych
odpadów opakowaniowych
W 2010 roku – raz w kwartale odbywać się będzie bezpłatna zbiórka odpadów plastikowych opakowaniowych. Każdy właściciel nieruchomości, który zdecyduje się na uczestniczenie w tej akcji powinien
pobrać z Urzędu Gminy w Bliżynie worki na odpady.
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Warunki bezpłatnego przekazania plastikowych odpadów są
następujące:
1. Odbiór worków z Urzędu Gminy w Bliżynie.
2. Podpisanie worka z adresem nieruchomości, z której odpady będą
odbierane.
3. Zgniatanie odpadów w celu zmniejszenia objętości.
4. Zbieranie wyłącznie:
- wypłukanych plastikowych butelek po napojach,
- umytych opakowań po jogurtach, śmietanie, serkach, margarynach itp.,
- wypłukanych opakowań po chemii gospodarczej (po płynach
do naczyń, szamponach, płynach do płukania, płynach do
szyb),
- czystej folii reklamówkowej.
W przypadku stwierdzenia, że w worku znajdują się inne odpady
niż w/w wymienione lub odpady brudne, z zawartością, firma odbierająca odpady zaprzestanie bezpłatnego odbioru z danej nieruchomości
lub może obciążyć właściciela kosztami odbioru.
Ogłoszenia
o
terminach
zbiórki
będą
zamieszczane na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej
www.ugblizyn.bip.doc.pl
Worki wydawane będą w Urzędzie Gminy począwszy od 28
stycznia 2010 roku.
Wszelkich informacji udziela pani Agnieszka Stachoń pod nr
telefonu 41 25 41 104 wew. 39.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanej
zbiórce.
Wójt Gminy
(-) Mariusz Walachnia
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„Bieg Niepodległościowy” z opóźnieniem

W dniu 12. grudnia br. przy Zespole Szkół w Bliżynie odbył się
„Bieg Niepodległościowy”, który pierwotnie był planowany w listopadzie, ale wówczas nie odbył się ze względu na warunki atmosferyczne
i panującą grypę.
Bieg zorganizowało Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów w osobach: Rafał Czarnecki, Sławomir Młodawski i Marek Sorbian. Była
to impreza zorganizowana w ramach obchodów 600. lecia Bliżyna i
zgromadziła na starcie
młodzież ze szkół w
Bliżynie, Mroczkowie,
Sorbinie i Odrowążku.
Rywalizowano na dystansie około 700 m w
kategoriach szkół podstawowych i gimnazjów, dziewcząt i chłopców.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Klasy III-IV dziewcząt
I miejsce – Ola Pisiakowska
Klasy II-IV chłopców
I miejsce – Dominik Nowak
II miejsce – Kacper Bieniek
Klasy V-VI dziewcząt
I miejsce – Paulina Domańska
II
miejsce
–
Natalia
Kołodziejczyk
III miejsce – Karolina Kotwica
IV miejsce – Daria Mastalerz
V miejsce – Magdalena Pydyn
Klasy V-VI chłopców
I miejsce – Mikołaj Cukrowski
II miejsce – Patryk Zygmunt
III miejsce – Michał Płatek
IV miejsce – Adrian Nowak
V miejsce – Kacper Bojek
Klasy gimnazjum chłopcy
I miejsce – Paweł Łuczyński
II miejsce – Konrad Nowak
III miejsce – Tomasz Winiarski
IV miejsce – Dawid Zarzycki
V miejsce – Sebastian Jedynak
Czołowa piątka zwycięzców otrzymała medale i dyplomy, zaś
najlepsza trójka nagrody finansowe, które wręczali: wójt gminy
Mariusz Walachnia oraz dyrektorzy szkół: Józef Nowak, Henryk
Żak i Sylwester Koziński.
W biegu wzięło udział łącznie ponad 50 osób, którzy na mecie
otrzymali również gorącą herbatę z pączkiem. Osłodził on wysiłek,
który młodzież włożyła w bieg.
Organizatorzy dziękują bliżyńskiej policji za zabezpieczenia
trasy i Damianowi Młodawskiemu, który pomógł przy organiza-

cji biegu. Na sfinansowanie imprezy pozwolił Program Integracji
Społecznej. Podobna impreza jest planowana na rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w 2010 roku
Sławomir Młodawski

Mikołajkowy turniej szachowy
W dniu 6. grudnia w bliżyńskim
„Zameczku” odbył się „Mikołajkowy
Turniej Szachowy”. Do rywalizacji stanęło dziesięciu zawodników (dzieci i
młodzież do lat 16-tu): Michał Płatek,
Marek Osóbka, Karol Płatek, Tomasz
Winiarski, Artur Płatek, Adrian
Ożarek, Monika Fornalik, Mateusz
Gołębiewski, Łukasz Fidor i Krzysztof

Fidor
W wyniku zmagań klasyfikacja końcowa była następująca:
I miejsce – Łukasz Fidor
II miejsce – Michał Płatek
III miejsce - Mateusz
Gołębiowski
Dla
uczestników
turnieju organizator –
Gminny Ośrodek Kultury
w Bliżynie przygotował
herbatę i słodki poczęstunek. Każdy zawodnik
otrzymał dyplom oraz
słodycze.
Nagrody
najlepszym szachistom wręczyli Święty Mikołaj – Adam Łukomski oraz
Śnieżynka – Dyrektor GOK w Bliżynie Katarzyna Skarus.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Łukasz
Łukomski.
Marzena Godlewska
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