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Egzemplarz bezpłatny

Miejsca integracji, zabawy i rekreacji

rozmowa z Marszałkiem Województwa
Adamem Jarubasem,
przeżyli wspólnie 60. lat,
droga w Gostkowie oddana,
powstaje „Orlik” w Mroczkowie,
poświęcenie kapliczki Św. Józefa,
wrzesień będzie obfitował w imprezy,
twórcy promują gminę,
wydarzenia sportowe,
zaproszenie na Powiatowe Święto Plonów.

W minionym miesiącu w Ubyszowie
i Płaczkowie uroczyście
otwarte zostały miejsca
integracji i place zabaw.
To doskonały pomysł
na spędzanie wolne-

Żegnajcie wakacje, witaj szkoło

go czasu, nawet
w najmniejszych
miejscowościach,
o czym świadczy
otwarcie
miejsc integracji w Ubyszowie
i Płaczkowie.
Czytaj na str.
2-3 i 10-11

Pieszo i rowerem na Jasną Górę

Jutro uroczyste
rozpoczęcie
roku
szkolnego 2011/2012.
Po dwóch miesiącach letnich kanikuł
dzieci i młodzież
wracają do szkół
„naładowani” wakacyjnym wypoczynkiem. Wypoczynek
ten stał się udziałem
m.in.
Gminnego
Ośrodka Kultury oraz
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które zadbały o to, aby wolny czas
pozytywnie zagospodarować.
Czytaj na str. 15-17

Od ponad 300 lat pielgrzymi z całej Polski zmierzają na Jasną
Górę. W tym roku na 15 sierpnia ze wszystkich zakątków Polski do
Częstochowy przybyło około 85.000 pielgrzymów. Wśród nich byli
także pielgrzymi z naszej gminy. Dotarli tam pieszo i na rowerach.
Czytaj na str. 8

Dożynki Parafialne w Sorbinie 2011

sier pień - wr ze sień 2011

Jak
co
roku
w Sorbinie kultywowana jest tradycja organizowania przez Zespół
Pieśni i Tańca „Sorbin”
dożynek parafialnych,
czyli dorocznego Święta
Plonów polskiej wsi.
Czytaj na str. 12
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Fes t y n w Pł ac zkowie

Doskonała zabawa na festynie rodzinnym
w Płaczkowie

Jacek Krzepkowski wita obecnych na festynie
W miniony piątek 26 sierpnia w Płaczkowie uroczyście otwarto miejsce integracji wraz z placem zabaw oraz towarzyszącą infrastrukturą sportową. To już druga taka inwestycja przekazana
mieszkańcom sołectw w tym miesiącu. Kolejne osiem powstanie
w najbliższych miesiącach.
Upalna,
wręcz
skwarna aura sprawiła,
że do Płaczkowa licznie przybyli nie tylko
mieszkańcy sołectwa,
ale wyjątkowo licznie
stawili się również goście, których powitał
radny tej miejscowości
Jacek Krzepkowski.
Otwarcie miejsca
integracji i zabawy
swą obecnością zaMieszkańcy dopisali i bawili się doskonale
szczycili: parlamentarzyści Maria Zuba i Andrzej Bętkowski, starosta Michał Jędrys
i
wicestarosta
Waldemar Mazur,
radna powiatowa
Anna
Leżańska,
członkowie zarządu
powiatu Stanisław
Dymarczyk i Zenon
Nowakowski.
Obecny był wójt
gminy
Mariusz
Walachnia
oraz
przewodniczący
rady gminy Jerzy
Głos zabiera Andrzej Bętkowski

Przecięcie wstęgi

Rams oraz niemal
wszyscy radni. Nie
mogło zabraknąć ekipy Gminnego Ośrodka
Kultury – dyrektor
Katarzyny
Skarus
oraz
Marzanny
Godlewskiej
i Sebastiana Siudaka.
Był zastępca komendanta
powiatowego
policji Piotr Kania

i kierownik naszego posterunku
Rafał Pakuła. Byli
sołtysi, a przede
wszystkim mieszkańcy Płaczkowa,
w tym duża liczba
dzieci i młodzieży, którzy przede
wszystkim
będą
korzystać z obiekKuchnia polowa była oblężona
tów.
–Dziękuję
Wam wszystkim za zaangażowanie, za to, że przedsięwzięcie się
powiodło. Małżonce dziękuję za cierpliwość – powiedział Jacek
Krzepkowski witając wszystkich obecnych.
Wójt Mariusz Walachnia stwierdził, że takie miejsca we wszystkich sołectwach i miejscowościach były jego pomysłem, ale pierwiosnkiem była pierwsza altana wybudowana staraniem Aleksandry
Milanowskiej w Brześciu. Doskonałego pomysłu wójtowi pogratulo-

Już po meczu
wała poseł Maria Zuba, a Andrzej Bętkowski zwrócił uwagę przede
wszystkim na aspekty sportowe.

Publiczność dopingowała zawodników
Na pozytywne wyróżnienie się gminy Bliżyn w tym względzie
w skali nie tylko powiatu, ale też całego regionu uwagę zwrócił starosta Michał Jędrys, a radna powiatowa Anna Leżańska powiedziała:
-Byłam tu dziś rano i zobaczyłam ogromne zaangażowanie młodzieży w prace nad ostatecznym wyglądem kompleksu. Szanujcie to, integrujcie się i spotykajcie w tym miejscu.
Nadszedł kulminacyjny moment uroczystego przecięcia wstęgi,
czego dokonali goście, radni, i sołtys Płaczkowa.
Organizatorzy jako następny punkt programu zaplanowali rozgrywki piłkarskie, wcześniej jednak wszyscy obecni zostali zaproszeni do skosztowania wojskowej grochówki przygotowanej w kuchni
polowej przez Józefa i Annę Leżańskich, którzy w tym miejscu pragną podziękować ks. proboszczowi. Stanisławowi Wlazło za wypożyczenie kuchni polowej.
dok. na str. 3
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Fes t y n w Pł ac zkowie

Wokalistki

Kręgliści i ich zmagania
Duże emocje, ale
przede wszystkim dużą
dozę uśmiechu, wywołał mecz piłki nożnej
radni – sołtysi. Trzeba
przyznać, że rywalizacja była bardzo zacięta.
W pewnym momencie bramkarz sołtysów
Daniela
Domagała
krzyknęła: -Nie w tą
bramkę, ludzie!
Ostatecznie sołtysi
ulegli radnym 1:5. Dla
„One biegały” skacząc na piłce
sołtysów bramkę zdobył
Leszek Adamczyk a dla
radnych na listę strzelców trzykrotnie wpisał się Jacek Krzepkowski,
zaś po jednym golu zdobyli Krzysztof Krzepkowski i Tomasz Pela.
Zespół radnych grał
w składzie: Jerzy Rams
– bramka, Halina Fidor,
Jacek
Krzepkowski,
Krzysztof
Krzepkowski,
Bogusław Bąk i Tomasz
Pela. W drużynie sołtysów
zagrali: Daniela Domagała,
Anna Gołębiewska, Marlena
Mamla, Sławomir Bernatek,
Adam Misowiec, Leszek
Adamczyk, Andrzej Gębski.
Po zakończeniu rozgrySportowców dopingują sympatyczni
wek sportowych (choć przez
bliźniacy

cały czas trwania imprezy
młodzież nie dała odpocząć murawie na boisku
do piłki nożnej i siatkówki) nadszedł czas na blok
konkursowy przygotowany przez ekipę GOK-u,
w którym zawodnicy mogli liczyć na doping publiczności.
Konkursy, z nagrodami ufundowanymi przez

ośrodek kultury oraz
radnego z Ubyszowa
Zbigniewa
Ślęzaka,
poprowadziła
Marzanna Godlewska.
Najpierw dzieci grały w kręgle, ale bez kuli.
Ostatecznie spośród
dziesiątki zawodników
najlepszy okazał się
Konkurs rodzinny
Bartosz Szustak.
Dużo emocji wzbudził wyścig, w którym zawodnicy musieli się
wykazać niebywałą umiejętnością skakania na piłce.
Dodać trzeba, że wszystkie konkurencje, zarówno dla dzieci jak
i dorosłych cieszyły się dużym zainteresowaniem i dopingiem ze strony publiczności. Bez względu na wiek.
W bloku dla dorosłych jako pierwszy rozegrano konkurs wokalny, w którym wylosowaną
piosenkę
zaśpiewały
Daniela
Nowek (zwyciężczyni),
Małgorzata Łuczyńska
i Krystyna Młodawska.
Następnie rywalizowały rodziny: Sławomir
i Bartosz Ferencz, Ola
i Włodzimierz Bilski
oraz Wiktoria i Iwona
Urban. Przy tej pogodzie
Liderzy tancerzy
wykazali się niebywałym
hartem ducha, gdyż musieli biegać w foliowych workach.
W
kolejnym
konkursie
zmierzyły się ekipy zebrane przez wcześniej wyłonionych
liderów: Agnieszkę
Rurarz, Agnieszkę
Bąk i Andrzeja
Kwietnia. Musieli
oni dobrać sobie troje współpracowniZespół „Manhattan”
ków, aby potem móc
rywalizować w tańcu synchronicznym.
Oceny ich występów dokonała publiczność, a wygrała ekipa
A. Kwietnia.
Imprezę zakończyła zabawa taneczna na powietrzu przy doskonałej muzyce zespołu „Manhattan”.
Zespół grał w składzie: Jolanta Mastalerz, Mariusz Dołowy,
Damian Mastalerz, Grzegorz Żak i Remigiusz Boczek.
Jacenty Kita
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Ak t ualn ości

Diamentowi Jubilaci

Przejazd znów strzeżony

Dzień 14 lipca br. był dniem wyjątkowym dla Państwa Krystyny
i Stanisława Wolskich z Wojtyniowa, bowiem dokładnie 60 lat temu,

Skończyła
się
udręka kierowców na
drodze krajowej nr
42 w Bliżynie. PKP
po kilku miesiącach
ponownie
zamontowały bariery oraz
uruchomiły sygnalizację świetlną. Po likwidacji znaku „Stop”
znacznej
poprawie
uległo
bezpieczeństwo oraz poprawił
się komfort kierowców korzystających z tej ruchliwej drogi.

(jaki)

Kapliczka odnowiona i poświęcona
w 1951 roku zawarli oni związek małżeński.
Przedstawiciele samorządu Gminy Bliżyn: Barbara Stachera sekretarz gminy, Jerzy
Rams - przewodniczący
rady gminy oraz Marta
Ziomek - kierownik urzędu stanu cywilnego odwiedzili diamentowych
jubilatów w ich miejscu
zamieszkania z gratulacjami, okolicznościowym
dyplomem oraz drobnym
upominkiem.
Państwu Krystynie
i Stanisławowi życzymy
dużo zdrowia i pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.
Marzena Jeżewska

Oddaj krew!
Do końca września potrwa akcja pod hasłem „Oddaj krew – weź
nagrody”, którą organizują wspólnie gminy Skarżysko - Kamienna,
Bliżyn, Łączna, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Mirzec i Szydłowiec.
Największy „dar życia” można oddawać w Centrum Krwiodawstwa
w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1.
Aby oddać krew trzeba:
* być osobą pełnoletnią w wieku od 18 do 65 lat,
* posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęcie zawierający nr PESEL,
* posiadać dobrą wolę do oddania krwi,
* ważyć więcej niż 50 kg,
* być zdrowym (przyjmowanie leków nie pozwala na oddawanie krwi).
Po oddaniu krwi wydawany jest ekwiwalent (zestaw czekolad i baton), zwrot kosztów podróży (na terenie miasta 4 zł), zwolnienie (jeśli
potrzebne do pracy).
Organizatorzy dla tych, którzy oddadzą najwięcej krwi z poszczególnych gmin przewidują atrakcyjne nagrody: laptop, 8 rowerów i nagrody specjalne. Fundatorem nagród jest również nasza gmina.
(jaki)
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Informowaliśmy już na naszych łamach o działaniach Towarzystwa
Przyjaciół Bliżyna związanych z renowacją zabytkowej kapliczki św.
Józefa przy ul. Kościuszki.
Prace dobiegły końca i w dniu 25 sierpnia, dniu kiedy w bliżyńskiej parafii odbywa
się doroczny odpust św. Ludwika, kapliczka została uroczyście poświęcona przez ks.
proboszcza Stanisława Wlazło. Wcześniej
podczas Mszy św. o godzinie 10.00 ks. proboszcz podziękował osobom zaangażowanym w jej odnowienie.
Prace kosztowały około 3500 zł.
Odnowienia figurki i cokołu dokonał Paweł Osóbka a daszku firma
Zbigniewa Durskiego.
Zarząd Towarzystwa pragnie podziękować także osobom zaangażowanym w odnowienie zabytku i uroczystość: Stanisławowi
Mączce (odlew krzyża), Adelajdzie Krawczyk z os. Bór (sadzonki
krzewów), Zdzisławie Jurek (kwiaty) oraz państwu Annie i Arturowi
Armata i Januszowi Jaroszowi (opieka nad kapliczką).
Jacenty Kita
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Na sz a Rozmowa

Świętokrzyskie w grupie „doganiających”
Gmina Bliżyn aktywnie sięga po środki unijne

- Świętokrzyskie wchodzi w czas szczególnego nasilenia inwestycji
unijnych. Szczyt przypada właśnie na lata 2011 – 2012. Dotyczy to również Bliżyna – mówi Marszałek Województwa
Adam Jarubas.
- Panie marszałku, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego w Raporcie-Polska
2011 pokazało, że województwa świętokrzyskie miało w 2010 r. najwyższy wzrost PKB
na mieszkańca w stosunku do 2007 r. Skąd
tak wysokie tempo wzrostu?
Adam Jarubas: - Z danych ministerstwa
wynika, że nasz region w 2010 roku zanotował najwyższy w kraju wzrost PKB na mieszkańca w stosunku do roku 2007- o ponad 125
procent! Ten wskaźnik pokazuje, że mimo
globalnego kryzysu ostatnich lat, województwo dobrze sobie radzi. Rośnie nasza pozycja ekonomiczna. To oczywiście przede wszystkim zasługa świętokrzyskich przedsiębiorców, ale
też setek unijnych inwestycji prowadzonych w województwie w ostatnich latach. Uważam, że na tę wysoką dynamikę wzrostu miała także
wpływ właściwa polityka Zarządu Województwa - dobry wybór inwestycji i szybkie uruchomienie unijnych dotacji dla przedsiębiorców.
Uznaliśmy, że w dobie kryzysu najpilniejsze są działania, które skutkują
tworzeniem nowych miejsc pracy w regionie. A to wszystko przekłada
się później na wysokość PKB.
Oczywiście przed nami jeszcze daleka droga. Ciągle jesteśmy poniżej średniej krajowej jeśli chodzi o PKG na „głowę mieszkańca”, a i 45
procent średniego unijnego PKB też nas nie zadawala. Ale ta najwyższa dynamika wzrostu spowodowała, że w ciągu 3 lat Produkt Krajowy
Brutto na mieszkańca wzrósł o około 4 punkty procentowe w stosunku do średniej krajowej - z 77% w 2007 r. do 81% w 2010 r. Widać, że
skutecznie nadrabiamy zaległości. Cieszy zwłaszcza to, że jako jedyne
województwo z tzw. Polski Wschodniej znaleźliśmy się w drugiej - za
„liderami” - grupie „regionów doganiających”, obok małopolskiego,
łódzkiego i opolskiego. To naprawdę jest powód do satysfakcji.
- Mówił Pan o inwestycjach unijnych – na jakim etapie jest realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego, w ramach którego mamy do „skonsumowania”
prawie 726 mln euro unijnej pomocy?
- Większość pieniędzy została już rozdysponowana. W tym roku
będziemy ogłaszać ostatnie konkursy - nabory projektów w ramach
RPO. Samorządy i instytucje, które otrzymały od nas dofinansowanie są teraz na etapie przygotowywania lub realizacji tych inwestycji,
na które zostały podpisane umowy wstępne lub już właściwe umowy
finansowe. Ten rok i kolejny będą szczególnie „obfitować” w inwestycje realizowane z unijnym dofinansowaniem. Świętokrzyskie znalazło
się na 8 miejscu w kraju pod względem tempa wydatkowania pieniędzy
z Regionalnego Programu Operacyjnego i dzięki temu otrzymamy dodatkowe fundusze z Krajowej Rezerwy Wykonania. Z tej rezerwy mamy
przyznane 173 miliony złotych. Obecnie ustalamy z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego podział tej kwoty na dziedziny, które chcemy
wesprzeć. A gdy ten główny podział zostanie zatwierdzony przez ministerstwo i Komisję Europejską, będziemy dzielić pieniądze na poszczególne projekty.
- Jak Pan ocenia skuteczność gminy Bliżyn w pozyskiwaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego?
- Bliżyn, a w szczególności jego władze samorządowe, są bardzo aktywne i dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o przygotowywanie projektów
i pozyskiwanie dofinansowania na ich realizację.
Gmina podpisała umowę choćby na budowę oczyszczalni ścieków
w Wojtyniowie i kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości i w samym
Bliżynie etap I o wartości ponad 10 mln zł.

Inne ważne i niezwykle potrzebne zadanie inwestycyjne to trwająca właśnie odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece
Kamiennej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja ta również powstaje z pieniędzy RPO. Sam widziałem, jak pięknie zrewitalizowane zostało centrum Bliżyna. Również w tym przypadku nasz udział
był znaczący.
Ale to jeszcze nie wszystko. Samorząd realizuje także przedsięwzięcia z unijnym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich czy z programu Kapitał Ludzki. Przykłady to choćby budowa centrum integracyjno – sportowych w kilkunastu miejscowościach,
środki na przedszkola czy też na programy realizowane przez ośrodek
pomocy społecznej. Gmina wreszcie przy udziale pieniędzy intensywnie, ciekawie i z dużym rozmachem się promuje w ramach programu
„Przystań Bliżyn”. Byłem w roku ubiegłym na obchodach 600. lecia
Bliżyna i jestem pod dużym wrażeniem.
- W jednym z wywiadów mówił Pan, że w ostatnich latach głównym wyzwaniem było sprawne wdrożenie funduszy pomocowych,
a co przed województwem?
- Rzeczywiście głównym wyzwaniem minionej kadencji było
sprawne wdrożenie funduszy pomocowych, które zostały postawione
do dyspozycji województwa na lata 2007-2013.
A przypomnę, że oprócz 726 mln euro z RPO, Świętokrzyskie
otrzymało też 317,5 mln euro z programu Kapitał Ludzki i 527 mln zł
z regionalnego komponentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wykorzystując te pieniądze, postawiliśmy w pierwszej kolejności na
rozwój zaniedbywanej przez lata infrastruktury technicznej. Ale także na inwestycje w sferze zdrowia i kultury. I naprawdę sporo udało
się zrobić. Wspomnę choćby nowoczesne oddziały kardiochirurgii
i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, zmodernizowane Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Europejskie Centrum Bajki
w Pacanowie czy kończoną w tym roku budowę Międzynarodowego
Centrum Kultur w Kielcach.
A co przed nami? Na pewno kontynuowanie inwestycji, które już są
w toku. O ile w 2010 r. z samego Regionalnego Programu Operacyjnego
wydatkowane było około 600 milionów złotych, to 2011 roku będzie to
już 1 miliard złotych. To pokazuje, że wchodzimy w czas szczególnego
nasilenia inwestycji unijnych. Szczyt przypada właśnie na lata 2011 –
2012.
Przed nami także rozsądne wydatkowanie pozostałych pieniędzy,
łącznie z tymi, które otrzymaliśmy z Krajowej Rezerwy Wykonania.
Propozycja podziału tych pieniędzy została już zatwierdzona przez
Zarząd Województwa i Komitet Monitorujący nasz Regionalny
Program Operacyjny. Propozycję podziału wysłaliśmy do Komisji
Europejskiej i czekamy na ostateczną decyzję. Liczymy, że we wrześniu
KE zatwierdzi nasz podział i będziemy mogli ogłaszać konkursy na projekty, które zostaną dofinansowane z tych dodatkowych środków.
- Fundusze unijne przyznane dla regionu na lata 2007- 2013 kończą się, na co możemy liczyć w kolejnych latach?
- Obecnie trwają prace nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej
po 2013 roku i dyskusje o przyszłym kontrakcie dla województwa. I to
będzie strategicznie największe wyzwanie - skuteczne zabieganie o zdobycie kolejnych środków unijnych dla województwa świętokrzyskiego.
Z ostatnich zapowiedzi przekazanym nam podczas spotkania marszałków z unijnym komisarzem ds. budżetu Januszem Lewandowskim
wynika, że w latach 2014 – 2020 Polska może liczyć nawet na większe
pieniądze niż obecnie. Mowa jest o około 80 mld euro, czyli o 12,5 mld
więcej niż na lata 2007 - 2013. To dobra wiadomość. Można liczyć, że
ten wzrost funduszy dla kraju, przełoży się także na większe kwoty dla
regionu.
Z zapowiedzi wynika, że utrzymany ma być także program wsparcia dla pięciu województw Polski Wschodniej. To również bardzo ważne, bo te dodatkowe pieniądze dla regionów Polski Wschodniej, w tym
świętokrzyskiego, pozwalają nam skutecznie zmniejszać dystans dzielący nas od mocniejszych ekonomicznie województw.
- Dziękuję za rozmowę.
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Z Ż ycia Gm iny

Droga w Gostkowie uroczyście otwarta

Płyty już są nagrane

Zakończona została budowa drogi gminnej na odcinku od
Gostkowa Dolnego do ul. Zgodnej w Bliżynie. Jej uroczyste otwarcie
i poświęcenie nastąpiło 14 sierpnia po Mszy św. o godzinie 17.00.
Na tę ważną chwilę z utęsknieniem czekali mieszkańcy, gdyż jej
wybudowanie znacznie ułatwia komunikację między kilkoma miejscowościami oraz poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Obecnych na otwarciu powitała inicjatorka uroczystości radna
Ewa Łukomska. –Na tę chwilę czekaliśmy około 8 lat. Choć były głosy
zarówno za, jak i przeciw budowie, to myślę, że teraz wszyscy będą zadowoleni.

Gotowe już są płyty CD z nagraniami muzyki i twórczości naszych artystów ludowych. Gminny Ośrodek Kultury zorganizowała
sesje nagraniowe, a Gmina sfinansowała „wypalenie” po 300 płyt dla
zespołów „Kuźniczanki”, „Sorbin”, „Sobótka” oraz dla Wacława Pejsa.
Jest to doskonały materiał promocyjny zarówno samych zespołów,
jak i gminy.
(jaki)
fot. A. Adamczyk

Najstarsza w gminie?

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: ks. proboszcz Stanisław
Wlazło, wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy
Rams, sołtys Gostkowa Jolanta Sieczka, a ostatecznego „cięcia” dokonała Ewa Łukomska.
Następnie
ks.
proboszcz
Stanisław
Wlazło w towarzystwie ks. Arkadiusza
Czupryńskiego poświęcił nową drogę oraz odnowioną kapliczkę.
Nie zabrakło w tej
chwili lampki szampana, a spotkanie zakończyło się grillem.
Jacenty Kita
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Przy
okazji budowy drogi w Gostkowie
Dolnym staraniem
mieszkańców odnowiona i ustawiona na nowym
postumencie została kamienna kapliczna w tej miejscowości. Została
ona również poświęcona
przez
ks.
proboszcza
Stanisława Wlazłę.
Z przekazów
mieszkańców wynika, że należy ona
do jednej z najstarszych w gminie,
ale z uwagi na brak
na niej napisu nie
można jej precyzyjnie datować.
A może ktoś ze starszych mieszkańców Gostkowa zna – przynajmniej z przekazów słownych – jej historię?
(jaki)
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W Gm inie i O ko li c y

Awanse na Święto Policji

„Świętokrzyskie pięknieje dla Ciebie”

Aż 5 funkcjonariuszy policji w Posterunku w Bliżynie awansowało na wyższe stopnie. Okazją do wręczenia nominacji było tradycyjne
Święto Policji, które miało miejsce w naszym powiecie 25 lipca.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji policjantów
w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej. Po jej zakończeniu przed
obrazem Matki Bożej Miłosierdzia Komendant Powiatowy Policji
Wojciech Przeździk odczytał akt zawierzenia.

Pod
tym
hasłem
w
dniu
18
września
w powiecie skarżyskim odbędą się zorganizowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego „Dni
Województwa Świętokrzyskiego”.
Tym razem gospodarzem będzie gmina Skarżysko Kościelne.
Festyn rozpocznie się o godzinie 16.00 na scenie przed
Urzędem Gminy, a w programie występy ciekawych zespołów
artystycznych i muzycznych, „Teatru iluzji” dla dzieci, liczne
konkursy dla dzieci i całych rodzin z nagrodami, prezentacje
dorobku świętokrzyskich gmin i powiatów. Poza tym bezpłatne
porady i badania lekarskie oraz wystawy tematyczne.
Patronat sprawuje Marszałek Województwa Adam Jarubas
i Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Marek Gos.
(jaki)

„Zameczek” we wrześniu zaprasza

W dalszej części obchodów funkcjonariuszom Komendy
Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej wręczono odznaczenia
i awanse na wyższe stopnie. 2 policjantów otrzymało medale za długoletnią służbę, a 4 wręczono odznaczenia zasłużonego policjanta.
Ponadto 54 policjantów otrzymało akt mianowania na wyższy stopień.

11 września razem z sołectwem Brzeście organizujemy
w tamtejszej altanie pożegnanie lata, na które już teraz zapraszamy.
W dniu 17 września rozpoczynamy cykl spotkań w ramach
Studia Dobrego Smaku. Spotkamy się w Domku Tkaczki na
ul. Zafabrycznej 35 u Urszuli i Grzegorza Jędrzejczyków na
„Wariacjach ziemniaczanych”.
Cały czas trwają przygotowania do obchodów Jubileuszu 35.
lecia działalności GOK w Bliżynie. Główna uroczystość obchodów jubileuszowych odbędzie się 15 października 2011 r. w sali
„Stylowa” w Bliżynie. W jej programie znajdzie się między
innymi: oficjalne spotkanie byłych i obecnych pracowników,
działaczy, władz, sponsorów, przedstawicieli, instytucji współpracujących, koncert w wykonaniu młodych artystów działających w GOK w Bliżynie a na zakończenie występ kabaretu
„Czwarta Fala”
Katarzyna Skarus

Są pieniądze dla aktywnych

Z naszego posterunku awansowali na: starszego aspiranta Rafał
Pakuła i Paweł Jelonek, aspiranta Emil Sadza, sierżanta Artur
Szumiał i Paweł Boruń. Ponadto Paweł Jelonek uhonorowany został
„Brązową Odznaką Zasłużony Policjant”.
Uroczystość była okazją do złożenia policjantom podziękowań za
trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz życzeń. Głos zabrali m.in. z-ca Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Michał Domaradzki,
parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu
powiatu.
Gminę Bliżyn reprezentował wójt Mariusz Walachnia.
Jacenty Kita

Powiatowy Urząd Pracy informuje, ze dysponuje ostatnimi wolnymi miejscami dla osób chcących skorzystać z dotacji
w ramach programu specjalnego ,,Samozatrudnienie pomysłem
na siebie”. Uczestnicy programu specjalnego otrzymają wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, a po założeniu firmy będą mieli szanse skorzystać z częściowej refundacji kosztów obsługi księgowej.
Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, znajdą się na liście rezerwowej.
O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
Kwestionariusze zgłoszeniowe można składać w siedzibie
urzędu przy ulicy 1 Maja 105 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Na stronie internetowej urzędu znajdą Państwo zakładkę
,,Program specjalny”, a w niej Regulamin uczestnictwa i kwestionariusz zgłoszeniowy.
Zapraszamy do udziału w programie!

SIER PIEŃ - WR ZE SIEŃ 2011 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

7

Pilegrz ym i Na Szl aku

Pieszo i rowerem na Jasną Górę
Od ponad 300. lat pielgrzymi z całej Polski zmierzają na
Jasną Górę. W tym roku na 15 sierpnia ze wszystkich zakątków
Polski do Częstochowy przybyło około 85.000 pielgrzymów.
Wśród nich byli także pielgrzymi z naszej gminy.

XXXIII Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę
wyruszyła 6 sierpnia ze Skarżyska-Kamiennej. Grupie około
400. pątników, którzy w tym roku brali udział w rekolekcjach,
przyświecało hasło „Wdzięczność i zobowiązanie”.
Przed wyjściem pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej
w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Wędrówka trwała
8 dni. Zakończyła się 13 sierpnia.
Natomiast 11 sierpnia przed południem spod bliżyńskiego
kościoła św. Ludwika wyruszyła po raz kolejny rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę.
Bliżyńską grupę zorganizował Henryk Kucewicz a prowadził ją ksiądz Marcin Dziemba. Jechało w niej 33. uczestników
z Bliżyna, Skarżyska-Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego
i Kielc. Najstarszy pielgrzym liczył sobie 78 a najmłodszy 11
lat. Wśród pielgrzymów była m.in. poseł Marzena Okła –
Drewnowicz z synem.
Przed wyruszeniem na trasę, pielgrzymów pożegnali m.in.
ks. proboszcz Stanisław Wlazło i wójt Mariusz Walachnia.
Wszyscy uczestnicy (także grupy pieszej) otrzymali okolicz-
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nościowe, błękitne
koszulki i czapeczki
ufundowane przez
Gminę Bliżyn.
Pielgrzymi weszli i wjechali do
Częstochowy w sobotę 14 sierpnia razem z grupą błękitną.
Pierwsza
zorganizowana
pielgrzymka piesza przyszła do Sanktuarium
w 1434 r. kiedy to
po odrestaurowaniu
obrazu Matki Bożej
zniszczonego po ra-

bunkowym napadzie
na klasztor, w uroczystej procesji przeniesiono Ikonę z Krakowa do
Częstochowy. Według
zachowanych kronik
w XVI w. pątnicy przybywali z prawie 300.
miejscowości
znajdujących się w granicach Rzeczypospolitej
i z około 50. położonych
poza jej granicami.
Większość wędrowało
z odległości powyżej 60
kilometrów. Na początku XVIII w. (1711 r.) do
Częstochowy zaczęła
corocznie
wędrować
Warszawska Pielgrzymka Piesza, która w tym roku wyruszyła
już 300. raz, co stanowi swego rodzaju fenomen religijny i społeczny w Europie.
Jacenty Kita
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Ak t ualn ości

Powstaje „Orlik” w Mroczkowie
Coraz szybszego tempa nabierają prace związane z wybudowaniem drugiego kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Tym
razem, po wybudowaniu kompleksu w Bliżynie, powstaje on
obok Szkoły Podstawowej Mroczkowie. – Tempo prac jest rze-

rę (bramki, piłkołapy itp.).
Cały teren będzie ogrodzony i oświetlony, wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne zamknięte obrzeżem.
Jacenty Kita

czywiście imponujące. Byłem w Mroczkowie kilka dni temu,
więc mam porównanie, jak dużo zmieniło się w tym czasie.
Październikowy termin oddania kompleksu jest bardzo realny,
gdyż firma jest sprawdzona. Budowała taki kompleks na przykład w Bodzentynie – mówi wójt Mariusz Walachnia.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma „MORIS
– SPORT” z Warszawy za kwotę 1.548.570 zł.
Projekt przewiduje budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x
56,0m) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni do piłki
nożnej ze sztucznej trawy.
Powstanie również boisko wielofunkcyjne o wymiarach:
19,1m x 32,1m2 o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x
28,1m) o nawierzchni poliuretanowej.
Oba boiska zostaną wyposażone w niezbędną infrastruktu-

Zapraszamy na rowery
IV Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy odbędzie się
w najbliższą sobotę – 3 września.
Punktualnie o godz. 10.00 na 35. km trasę z poszczególnych gmin powiatu skarżyskiego wystartują uczestnicy IV
Gwieździstego Powiatowego Rajdu Rowerowego. Każda z czterech wyznaczonych tras prowadzić będzie przez urokliwe zakątki powiatu skarżyskiego, ale każda z nich jest inna.
Spod pomnika Władysława Jagiełły wystartują uczestnicy
rajdu w Bliżynie. Dalej pojadą ulicą Kościuszki, przez Ubyszów,
Majdów, Szydłowiec, Sadek, Kierz Niedźwiedzi, Skarżysko
Kościelne do Skarżyska –Kamiennej i ulicą 1-go Maja dotrą
na Rejów, gdzie na wszystkich uczestników IV Gwieździstego
Powiatowego rajdu rowerowego czeka poczęstunek i wspólna zabawa.
W dniach od 29 sierpnia do 2 września 2011 roku prowadzone będą zapisy do udziału w rajdzie.
Wszyscy zainteresowani mogą dokonać zgłoszenia pod numerami telefonów:
• Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej: 41 39-53061 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
• Urząd Gminy w Bliżynie 41 25 41 104 wew. 38 zapisy przyjmuje Pani Marzena Jeżewska.
Nagrody główne – rowery – ufundowała firma „WTÓRPOL”
Prawo do samodzielnego udziału w rajdzie mają wszystkie
osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek złożyć u organizatora pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mają prawo udziału
pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów.
Rajd, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku
Kamiennej, odbędzie się pod patronatem Starosty Skarżyskiego
oraz Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej i Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego.
Małgorzata Nosowicz

SIER PIEŃ - WR ZE SIEŃ 2011 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

9

fes t y n w ubyszowie

Miejsce integracji i plac zabaw
w Ubyszowie otwarte

Ślęzak. –To będzie ważne miejsce nie tylko dla dzieci i młodzieży,
ale i dorosłych mieszkańców Ubyszowa. Wkrótce podobne miejsce
integracji otwieramy w Płaczkowie, rusza ich budowa w ośmiu inNa tę chwilę mieszkańcy Ubyszowa czekali z niecierpliwością.
Dzięki zaangażowaniu miejscowej społeczności oraz władz samorządowych Bliżyna 6 sierpnia uroczyście otwarte zostało miejsce
integracji oraz plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców miejscowości.
Wiszące chmury, a nawet niewielkie opady deszczu, nie
zniechęciły mieszkańców do licznego przybycia na uroczystość. W imieniu organizatorów powitał ich radny i sołtys
Ubyszowa Zbigniew Ślęzak. Obecne były władze gminne z wójtem Mariuszem Walachnią oraz przewodniczącym rady gminy
Jerzym Ramsem, radna powiatowa Anna Leżańska, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Skarus, sołtysi z okolicz-

nych miejscowościach. Myślę, że w najbliższym czasie uda nam się
również rozbudować tutejsze boisko – stwierdził podczas otwarcia wójt.
Z. Ślęzak serdecznie podziękował wszystkim, którzy byli zaan-

nych wsi, w tym z Majdowa w województwie mazowieckim, zespoły ludowe z naszej gminy, szachiści z „Kordiana” Bliżyn oraz
„Zamku” Szydłowiec.
Uroczystego otwarcia kompleksu rekreacyjnego, wśród licznie przybyłych najmłodszych mieszkańców wsi, dokonali: wójt
Mariusz Walachnia, przewodniczący rady Jerzy Rams, radna
powiatowa Anna Leżańska, sołtys i radny z Ubyszowa Zbigniew
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fes t y n w ubyszowie
Katarzyna Skarus z bliżyńskiego GOK. Wiele problemu sprawiło dzieciakom rozbicie jajka… batem. Okazało się, że ta niby prosta czynność wymagała kilkudziesięciu prób, aby jajko nareszcie
pękło. Wiele emocji wzbudził konkurs rodzinny. Dzieci musiały

gażowani w budowę obiektu: wójtowi i radzie gminy tej i poprzedniej kadencji, wykonawcom, czyli firmom „Freedom” i „Krogulec”
oraz grupie aktywnych mieszkańców: Radosławowi Bułce,
Adamowi Szmidt, Tadeuszowi Szmidt, Bogdanowi Kałuża
oraz młodzieży.

Dalsza część popołudnia upłynęła na części artystycznej i rekreacyjnej.
Najpierw podsumowano i wręczono nagrody dla uczestników
V Pikniku Szachowego (czytaj na str. 19).
Konkursy dla publiczności zorganizowała i prowadziła

biec w worku, tata skakać na skakance, a mama poruszać się na
ogromnej piłce. Najlepsza w tej konkurencji okazała się rodzina
Szczuków, II miejsce zajęła rodzina Kowalczyków a III Suponów.
Z innych zabaw wspomnieć trzeba o konkursie „Jaka to melodia?”,
tańce synchroniczne czy też szycie strojów.
Dla zgromadzonej publiczności wystąpiły zespoły ludowe z
Sorbina, Sobótki i Odrowążka oraz Wacław Pejas.
Zabawę zakończyła trwająca do późnej nocy dyskoteka.
Na wybudowany kompleks składają się altana z grilem, stolikami i ławkami, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci i boisko
do siatkówki.
Inwestycję zrealizowano dzięki 80% wsparciu środkami unijnymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Programu
Odnowy Wsi. W II półroczu podobne obiekty składające się na
miejsca integracji będą budowane w innych miejscowościach
gminy: w Wołowie, Bliżynie przy zalewie, Brześciu, Mroczkowie,
Gilowie, Zbrojowie, Sorbinie, Górkach i Sołtykowie. Przetargi na
te inwestycje już zostały rozstrzygnięte.
Impreza została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu i pomocy wójta Mariusza Walachni, przewodniczącego rady
gminy Jerzego Ramsa, Waldemara Pogodzińskiego, Radosława
Bułki oraz Zbigniewa Ślęzaka. Nagłośnienie i obsługę zapewniła
niezawodna jak zawsze ekipa z Gminnego Ośrodka Kultury.
Jacenty Kita

Podziękowanie
Wójtowi Gminy Bliżyn Panu Mariuszowi Walachni,
Dyrektor GOK w Bliżynie Pani Katarzynie Skarus, zespołom
ludowym Sorbin, Sobótka, Kuźniczanki za organizację i oprawę
muzyczną uroczystości otwarcia placu zabaw dla dzieci i miejsca integracji w Ubyszowie. Jednocześnie dziękuję sponsorom
i fundatorom nagród: Wójtowi Gminy Bliżyn Panu Mariuszowi
Walachni, Panu Waldemarowi Pogodzińskiemu, Radnej
Powiatowej Pani Annie Leżańskiej. Mieszkańcom Ubyszowa
za pomoc w obsłudze, gościom za przybycie oraz wszystkim
uczestnikom za miłą zabawę.
Sołtys wsi Ubyszów
Zbigniew Ślęzak

SIER PIEŃ - WR ZE SIEŃ 2011 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn 11

Ak t y wny Zespó ł „ So r b in ”

Dożynki Parafialne w Sorbinie 2011
Jak co roku w Sorbinie kultywowana jest tradycja organizowania
przez Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” dożynek parafialnych, czyli dorocznego Święta Plonów polskiej wsi.

Zbrojowa. Gminę Bliżyn reprezentował przewodniczący Rady Gminy
Bliżyn Jerzy Rams oraz radni i sołtysi z terenu parafii Sorbin.
Piękne wiersze o dożynkowym wieńcu i pracy rolnika zaprezentowała Magdalena Wydra z miejscowej szkoły podstawowej.
Na zakończenie mszy gospodarze dożynek wspólnie z zaproszonymi gośćmi podzielili chleb pomiędzy wszystkich zebranych.
Organizatorzy w sposób szczególny dziękują państwu Krystynie
i Kazimierzowi Gniwkom ze Zbrojowa oraz Rozalii i Stanisławowi
Lisowskim z Sorbina, którzy corocznie dostarczają kłosy zbóż na wykonanie wieńca.
(jaki)

Wakacyjne występy Zespołu Pieśni
i Tańca „Sorbin”
„Chałupkowe garcynki” to impreza corocznie odbywająca się
w Chałupkach koło Morawicy przy tamtejszym Ośrodku Tradycji
Garncarstwa. W tym roku odbyła się 31 lipca.

W tym roku odbyły się w nieco skromniejszej formie, ze względu
na to, że za kilka dni w naszej gminie zorganizowane zostaną dożynki
o charakterze powiatowym.
W dniu 15 sierpnia barwny korowód dożynkowy z wieńcem uwitym przez Janinę Kołek dotarł do kościoła parafialnego w Sorbinie.
Tam został poświęcony wieniec oraz
kwiaty i zioła z racji
przypadającego święta
Matki Boskiej Zielnej.
Mszę
świętą
dziękczynną za tegoroczne zbiory odprawił ks. Eugeniusz
Siedlecki a homilię
wygłosił ks. kanonik
Julian Olejarz.
Gospodarzami
dożynek byli Halina
i Daniel Fidorowie ze

Do udziału w imprezie został zaproszony Zespół Pieśni
i Tańca „Sorbin”,
który zaprezentował
bogaty program artystyczny ze śpiewem
i tańcem oraz opowieściami kumoszki
Ireny „Jak to dawniej
na wsi bywało”.
Chałupki słyną
z tradycji garncarstwa, w izbie regionalnej można zwiedzić wystawę naczyń glinianych
oraz zobaczyć jak dawniej wyrabiało się naczynia.
W festynie uczestniczył również nasz rodzimy garncarz z Rędocina
– Henryk Rokita.
Do skosztowania miodów zapraszało Gospodarstwo Pasieczne
Ewy i Marka Kołodziejów z Drożdżowa.
***
Święto żelaza i stali w Chlewiskach
Impreza odbyła się 7 sierpnia br. na terenie zabytkowej huty żelaza w Chlewiskach, która jest częścią Muzeum Techniki w Warszawie.
W tym roku Święto Żelaza i Stali obchodziło jubileusz 10 – lecia.
Na scenie oprócz miejscowych zespołów młodzieżowych zaprezentowały się: Kapela Bliżej Serca z Bliżyna i Zespół Pieśni i Tańca
„Sorbin”.
Halina Fidor
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Promują Gm inę

XVII Festiwal Folkloru im. Józefa
Myszki

Zrobili furorę w Mostkach

W niedzielę 17 lipca 2011 r. w iłżeckim amfiteatrze odbył się XVII
Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki.
Organizatorami imprezy byli:
Dom Kultury w Iłży, Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej i MGOSIR
w Iłży.
Miło nam poinformować, że
reprezentujący naszą społeczność

gminną Wacław Pejas w kategorii solistów zajął II miejsce.
Gratulujemy kolejnego sukcesu!
Na festiwal przyjechało do
Iłży 40 zespołów śpiewaczych,
solistów i kapel ludowych, głównie z województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podlaskiego, łódzkiego i podkarpackiego.
Iłża, jak co roku o tej porze, przez kilka godzin rozbrzmiewała
śpiewem i muzyką ludową – każdy z występujących musiał wykonać
2 utwory, w tym obowiązkowo jeden z repertuaru Józefa Myszki.
(jaki)

Kapela „Bliżej serca” z Bliżyna zrobiła prawdziwą furorę podczas zorganizowanego przez Wiejski Dom Kultury w Mostkach
„Artystycznego Pikniku Rodzinnego”, który odbył się 7 sierpnia br.
Zabawa zgromadziła licznie mieszkańców Mostek i okolicy i gdyby nie deszcz, który zawitał wieczorem do Mostek trwałaby ona
znacznie dłużej.
Wstępem do festynu był wernisaż wystawy fotograficznej
„Mostki i okolice” autorstwa grupy „Fotowizje” z Suchedniowa.
Później impreza przeniosła się na plac przed domem kultury,
a okolica zaczęła rozbrzmiewać skoczną muzyką ludową, pieśniami i tańcami.

„Sobótka” na gościnnych występach
Zespół „Sobótka” i solista Wacław Pejas skorzystali z zaproszenia i uświetnili III Parafialny Festyn Rodzinny zorganizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy
w Skarżysku Kościelnym.

Nasi artyści znów pokazali klasę, a ich występ znalazł uznanie
licznie zgromadzonej publiczności.
(jaki)

Najpierw wystąpił miejscowy zespół „Skokotliwi”. Pozostając
nadal przy muzyce ludowej jako kolejni wystąpili muzycy z kapeli
„Bliżej serca” z Bliżyna. –Co za hałas, co za krzyki. Przyjechały
scyzoryki. Przyjechały tu z Bliżyna, a więc hałas się zaczyna –
zapowiedział występ kapeli jej lider Adam Młodawski. Muzyka
w ich wykonaniu, czasem sprośna i dosadna, wzbudziła aplauz publiczności i wprowadziła ją w doskonały, piknikowy nastrój.
Jacenty Kita
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Nasi twórcy zdominowali „Ludową Nutę”

Tym razem organizatorzy zaprosili mieszkańców, aby zapoznali
się z „Ludową Nutą”, a imprezę poprowadził Hubert Guza.
Pierwsza część imprezy to prezentacja twórczości ludowej przez
rzemieślników i artystów ludowych z gminy Bliżyn. Z funkcjonowaniem warsztatu tkackiego zapoznawała licznych chętnych Leokadia
Okła. Tajemnicę rzeźbiarstwa przybliżał Andrzej Kozłowski.
Z kolei tajniki warsztatu garncarskiego prezentował Wiesław Rokita
z Rędocina.

Kolejna impreza z cyklu „Spotkajmy się na placu” odbyła się w piątkowe popołudnie w Miejskim Centrum Kultury w ramach wakacyjnej
akcji „Piątkowe spotkania z kulturą”. Była to już czwarta edycja tej imprezy, a ze względu na padający deszcz, odbyła się ona nie na Placu im.
L. Staffa, ale wewnątrz MCKu-.

Po krótkim pokazie ludowej mody w wykonaniu najmłodszych
mieszkańców Skarżyska swe utwory śpiewał Wacław Pejas. Swój występ wzbogacił o ludowe opowieści.
Wszyscy chętni mogli nauczyć się tańczyć Krakowiaka.
Dla dzieci przygotowano kolejną edycję „Nie ma spania bez czytania”.
Natomiast dla wszystkich mieszkańców zagrali kolejno: Orkiestra
Dęta z Miejskiego Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca „Skarżysko”
i Kapela Ludowa „Bliżej Serca” pod kierunkiem Adama Młodawskiego.

A wieczorem wyświetlono film „W świecie kobiet”. Wcześniej
zaprezentowano krótkie filmy studentów z Pracowni Działań
Multimedialnych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach prowadzonej przez prof. Tomasza
Sikorskiego i mgr Kamila Smugę.
Mieszkańcy Skarżyska w praktyce mogli się zapoznać z walorami
i wartościami kultury ludowej, a ogromny w tym udział mieli nasi artyści i twórcy.
Jacenty Kita
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Wak ac je z „ Z a mec zk iem ”

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie
„Lato u nas” 2011

Tegoroczne
wakacje w GOK
w Bliżynie przebiegały pod hasłem „Postaw na
rodzinę” i miały
przede wszystkim
charakter turystyczny.
9 lipca zorganizowaliśmy
wycieczkę dla
mieszkańców
gminy
Bliżyn
„Szlakiem Orlich
Gniazd”, w której wzięło udział 27 osób. Zwiedziliśmy Ogrodzieniec,
Mirów, Bobolice i Górę Birów. Polecamy wszystkim odwiedzenie Jury
Krakowsko- Częstochowskiej aby podążyć historycznym szlakiem.

W dniach 11 – 15 lipca odbywały się rozgrywki Wakacyjnego
Turnieju Szóstek Piłkarskich w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe – 4 drużyny i gimnazjum – 8 drużyn. W Turnieju wzięło

udział 89. zawodników. W kat. szkoły podstawowe zwyciężyła drużyna PLUTONA w składzie: Michał Płatek, Adrian Ożarek, Tomasz

Bernas, Dariusz Rymarczyk, Michał Orczyk, Patryk Głowaczewski,
Krzysztof Jachimowicz. W kat. gimnazjum wygrała drużyna WGW
TEAM w składzie: Emil Żak, Bartosz Żak, Marcin Kowalik, Patryk
Majos, Paweł Kołodziej, Albert Bińkowski, Radosław Sowa.
10 lipca GOK był współorganizatorem pikniku rodzinnego
„Postaw na Rodzinę”,
który to piknik odbył się w altanie na
Brześciu. Konkursy
rodzinne z atrakcyjnymi
nagrodami,
występy
młodych
solistów z naszego
ośrodka oraz dyskoteka na zakończenie
pikniku
sprawiły
wielką radość uczestnikom imprezy.
27 lipca gościliśmy
z grupą dzieci i dorosłych w osadzie średniowiecznej w Szklanej Hucie
oraz na Św. Krzyżu. Uczestnicy wyprawy zostali podzieleni na dwie
drużyny. W takim składzie braliśmy udział w poszukiwaniu skarbu, w średniowiecznych grach i zabawach terenowych. Pod okiem
przewodnika zwiedzaliśmy osadę, a uczestnicy poznali stare zawody.
Chodziliśmy od chaty do chaty, gdzie opowiadano nam o życiu w tamtych czasach.
Następnie zwiedziliśmy w pełni multimedialne muzeum przyrodnicze na Św. Krzyżu oraz zabytkowy klasztor, którego historię opowiedział nam przewodnik.
Podczas marszu podziwialiśmy piękno Puszczy Jodłowej.
Wakacyjny sierpień rozpoczęliśmy piknikiem integracyjnym
w Ubyszowie na
nowo
otwartym
placu zabaw, gdzie
zorganizowaliśmy
cykl zabaw i konkursów
rodzinnych z atrakcyjnymi nagrodami. Na
zakończenie w nowej altanie odbyła
się dyskoteka.
10
sierpnia
razem z babciami,
dziadkami,
mamami, dziećmi i wnukami pokonaliśmy trasę na Świnią Górę i z
powrotem. Na szczycie, dzięki Nadleśnictwu Suchedniów, które zabezpieczyło nam drewno na ognisko, mogliśmy posilić się pieczonymi
kiełbaskami. Nie obeszło się bez grzybobrania – z którego wystarczyło
i na pierogi i na sos. Najmłodszym uczestnikiem był 4-letni Wojtek
Libich. Trasę 18. km przeszedł samodzielnie.
24 sierpnia – uczestniczyliśmy w rodzinnej wycieczce „Szlakiem
Tradycji”. W Orońsku byliśmy w Centrum Rzeźby Polskiej. Razem
z przewodnikiem zwiedzaliśmy muzeum polskiego malarza Józefa
Brandta a w parku oglądaliśmy rzeźby na Szlaku Maga. W galerii
mogliśmy zobaczyć wystawę prac wybitnego rzeźbiarza Ksawerego
Dunikowskiego. Drugim punktem wycieczki było Muzeum Wsi
Radomskiej. Wzięliśmy udział w lekcji muzealnej „Gałganiane zabawki” i zwiedzaliśmy wiejskie zagrody w skansenie.
W sierpniu odbywały się warsztaty tkackie, z których mogły
korzystać dzieci wraz z opiekunami. Biblioteka publiczna w każdy
czwartek organizowała zajęcia literacko-plastyczne „W świecie baśni,
bajek i bajeczek”
Katarzyna Skarus
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Wak ac je z T PD

To były wakacje!
Jastrzębia Góra, Rozewie, Władysławowo, Trójmiasto, Hel. To tylko
niektóre z przystanków, do których dotarła 46. osobowa grupa dzieci
i młodzieży z naszej gminy, podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci – Oddział w Bliżynie, podczas 10. dniowego pobytu na koloniach
letnich w dniach od 26 czerwca do 6 lipca. Ich bazą wypadową była
Jastrzębia Góra.
O przeżytych atrakcjach, wrażeniach i ocenie kolonii opowiada

główny organizator wyjazdu i kierownik kolonii Grażyna Kij.
- Jacenty Kita: Gdzie znajdowała się wasza główna baza? Czy pogoda, tak kapryśna w czasie tych wakacji wam sprzyjała?
- Grażyna Kij: -Baza noclegowa i żywieniowa znajdowała się
w ośrodku „Rogal”
w Jastrzębiej Górze,
który położony był
niedaleko od brzegu Bałtyku. Dzięki
tak dogodnemu położeniu uczestnicy
kolonii
korzystali
z dobrej pogody zażywając kąpieli słonecznych i morskich,
zabaw na plaży.
W trakcie turnusu
pogoda spisała się na
medal. Tylko jeden dzień mieliśmy przelotne opady. Kąpiel w Bałtyku
chłodziła skutecznie rozbrykanych kolonistów.
Największą frajdę sprawiały fale. Pod okiem doświadczonych ratowników oraz moim i wychowawców dzieci czuły się naprawdę bezpiecznie. Oprócz plażowania i kąpieli przygotowaliśmy dla naszych
milusińskich
inne
atrakcje. Dzieci integrowały się podczas
wycieczek po najbliższej i dalszej okolicy,
wspólnych
zabaw,
dyskotek i w wielu innych organizowanych
przez
opiekunów.
Uczyły się, że można
wypoczywać aktywnie i nie trwonić czasu
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na bezsensowne spędzanie długich godzin przed telewizorem, grach
komputerowych, czy też przebywanie w nieodpowiednim dla ich wieku towarzystwie.
- Ale to nie były zapewne jedyne atrakcje?
- Oczywiście, że nie. W czasie wycieczki do Trójmiasta uczestnicy
kolonii pod czujnym okiem pani przewodnik zwiedzili zakątki tych
trzech nadmorskich miast.
W Gdańsku zwiedzili Bramę Wyżynną, czyli bogato rzeźbione 16-wieczne kamienne wrota Gdańska, które stanowiły początek
Traktu Królewskiego. Zachwyt wzbudził wyrastający nad miastem
ceglany masyw gotyckiej Bazyliki Mariackiej. Z jej wieży podziwialiśmy panoramę miasta. Wreszcie Długi Targ – jeden z najpiękniejszych
rynków Europy, otoczony szeregiem bogatych fasad renesansowych

kamienic z królującym w centrum posągiem Neptuna, stary średniowieczny Żuraw drzemiący u brzegu Motławy – to popularne symbole
Gdańska, które dzieci miały okazję zobaczyć.
Byliśmy również w Gdyni. Spacerowaliśmy Skwerem Kościuszki,
był czas na zwiedzanie portu, statków Dar Pomorza i Błyskawica.

Wreszcie Sopot, perła Bałtyku, który należy do najpopularniejszych kurortów Europy. Tu zobaczyliśmy Grand Hotel, Krzywy
Domek, Dom Zdrojowy, spacerowaliśmy po najdłuższym molo
w Europie podziwiając cumujące przy nim statki. Stąd też rozpościera się wspaniały widok na nadmorską część Sopotu, Zatokę Gdańską
i sąsiednie miejscowości.
W czasie przejazdu z jednego miasta do drugiego pani przewodnik, oprócz opowieści o mijanych ciekawych miejscach, recytowała
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Wak ac je z T PD
i zmotywowanie do wyrabiania właściwych wzorców życiowych pozwalających na likwidowanie wszelkich objawów patologii społecznej.
Wzmocnienie poczucia własnej wartości, akceptacja samego siebie
i drugiej osoby, inspirowanie do własnej, aktywnej pracy nad sobą,
zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Pracowaliśmy
nad budowaniem przyjaznych więzi wśród rówieśników, kształtowa-

wiersze napisane przez jej 11-letnią córkę Marysię, które pozwolę sobie zacytować:
O Bałtyku będzie mowa
Morze stare, mowa nowa…..
….A przy Dworze Artusa
To jest wielka pokusa
Fontanny sam Neptun strzeże
I patrzy na Ratusza wieże….
Dużą atrakcją był godzinny rejs statkiem na Hel.
…..Tam Fokarium z bardzo bliska
Foka płetwą cię uściska
Polska fokę tę z Bałtyku
Poznać możesz po dotyku…….
- A najbliższa okolica Jastrzębiej Góry?
- Odbył się rajd pieszy po okolicy. W Rozewiu dzieci zwiedzały
latarnię morską, Muzeum Latarnictwa, pomnik Króla Zygmunta, wąwóz Leśny Jar.
Nie mogło nie być wycieczki do pobliskiego Władysławowa, gdzie
zwiedzono min. Miniatury Stadionów Piłkarskich Euro 2012, Aleję
Gwiazd Sportu.

- Słyszałem, że równie atrakcyjny był powrót.
- Droga powrotna znad morza zaprowadziła uczestników kolonii
do Szymbarku. Tam, w Centrum Edukacji i Promocji Regionu, mieliśmy okazję zwiedzać dom do góry nogami, Dom Sybiraka, Dom
Harcerza czy też rekonstrukcję rosyjskiego Gułagu. Zobaczyliśmy
również najdłuższą deskę świata 36,83 m , taki mały stół.
- Jak upływał czas w samym ośrodku?
- Na koloniach były organizowane różne konkursy z nagrodami,
zabawy integracyjne, imprezy kolonijne np. Był chrzest na początku
pobytu, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu ukazanie

niem właściwych relacji, nauki zdrowego stylu życia, współzawodnictwa i owocnej współpracy [współdziałanie zamiast rywalizacji],
rozwiązywania konfliktów, nauczenie postawy gotowości pomocy
innym, uczenie rozróżniania postaw dobrych od złych.
Dzięki wspólnemu przebywaniu dzieci uczą się nawzajem ze sobą
porozumiewać. Atmosfera tych spotkań była bardzo ciepła i radosna.
Poczucie bezpieczeństwa sprzyjało wzajemnym przyjaźniom.
- Skąd pozyskaliście środki na pobyt?
- Kolonie sfinansowane zostały z pieniędzy przekazanych
przez Urząd Gminy w Bliżynie na realizację zadania publicznego
„Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie
20.000 złotych, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego w wysokości 3.000 zł i ze środków własnych TPD.
Rodzice wnosili odpłatność częściową lub
całkowitą. Kadra pracowała na zasadzie wolontariatu. Byli to kierownik i koordynator,
czyli moja osoba oraz
wychowawcy: Hanna
Jakubowska, Halina
Fidor, Izabela Sierko.
Przekazujemy
również
podziękowania dla Banku
Spółdzielczego w Suchedniowie, dla pana Janusza Jarosza, dla państwa A. J. Kowalczyków i państwa E. M. Ucińskich za wsparcie finansowe.
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania
wakacyjnego wypoczynku dzieci na koloniach. Najlepszą odpowiedzią na pytanie, czy dobrze bawiliśmy się są uśmiechnięte buzie dzieciaków osmagane lipcowym słonkiem.
Mamy nadzieję, że pobyt na wakacjach z TPD w Jastrzębiej Górze
w 2011 roku dostarczył dzieciom i młodzieży wiele pozytywnych przeżyć i pozostanie na długo w Ich pamięci.
Zapraszamy wszystkich znowu za rok.
Rozmawiał:
Jacenty Kita
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Wójt na trasie MTB

Rywalizowali o Puchar Proboszcza
Z czasem 1.58,33 wójt
Mariusz Walachnia pokonał
trasę „samorządową” liczącą
40 km wyścigu Mazovia MTB
Maraton, imprezę w ramach
największego cyklu maratonów rowerowych w Polsce.
Na starcie stanęli ramię
w ramię amatorzy i zawodowcy z całego kraju w sumie było ich 840. Wśród nich
pojawili się także samorządowcy,
uczestniczący
w Otwartych Samorządowych
Mistrzostwach Polski w kolarstwie MTB. Ich występ nie
był wyłącznie walką o najlepsze lokaty, lecz również pro-

W dniach 18-19.08 i 26.08.2011 r. odbył się IV Parafialny Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Proboszcza parafii p. w. św. Ludwika w Bliżynie.
W turnieju wzięło udział 9 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych – do 13 lat oraz od 14 do 25 lat – z terenu parafii Bliżyn. Mecze
rozgrywane były na boisku Orlik 2012 systemem pucharowym
2x12 min.

W kategorii do 13. lat zgłosiły się tylko dwie drużyny, które zagrały ze sobą mecz i rewanż.
Bliżyn I – Bliżyn II wynik 0:3 rewanż wynik 2:5
Po eliminacjach, w półfinałach kategorii od 14 do 25 lat spotkały się:
Altana MIX - MadTeam, wynik 0:4;
AIFAM Bliżyn – Dream Team, wynik 3:1.

mocją regionów i turystyki rowerowej. Trasa tej edycji maratonu
prowadziła przez lasy położone na południowy zachód od Skarżyska,
należące do Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.
Zróżnicowana rzeźba terenu powodowała, że pętla wyścigu obfitowała w liczne podjazdy i zjazdy.
(jaki)
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Mecz o I miejsce: AIFAM Bliżyn – MadTeam, wynik 1:2. Mecz
o III miejsce: Altana MIX – Dream Team, wynik 5:0. V miejsce zajął
Gilów. VI miejsce zajął Show Me If You Can. VII miejsce zajęła Chata
Wuja Toma.
Mecze były emocjonujące i stały na niezłym poziomie, a miano
najlepszego zasłużył mecz rewanżowy pomiędzy Bliżyn I – Bliżyn II.
Trzeba dodać, iż mimo swojej zaciętości odbywały się w koleżeńskiej
atmosferze, a zawodnicy unikali wulgaryzmów, co jest zaletą tego turnieju. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piłki. Czołowa trójka dostała także medale, puchary, które wręczał Ks.
Proboszcz, inicjator i zarazem fundator nagród ks. Stanisław Wlazło
w towarzystwie ks. Marcina Dzięby i ks. Arkadiusza Czupryńskiego.
Statuetkę króla strzelców dostał Klaudiusz Sołtysiak - 4 bramki
w kategorii młodszej oraz Krzysztof Szmidt – 7 bramek w kategorii starszej, najlepszymi bramkarzami zostali odpowiednio – Kacper
Świercz oraz Damian Młodawski. Sędziami meczów byli Paweł
Świercz i Sławomir Młodawski, który przygotował cały turniej od
strony technicznej i medialnej.
S.M.
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Spo r t - Sz achy

V Piknik Szachowy w Ubyszowie

Już od pięciu lat z inicjatywy Waldemara Pogodzińskiego oraz
prezesa LZS „Kordian” Bliżyn Adama Łukomskiego w Ubyszowie
organizowane są pikniki szachowe. Do tej pory odbywały się one
u pomysłodawcy turnieju, czyli na podwórku pana Waldemara.
W tym roku, po raz pierwszy, turniej rozegrany został w nowej altanie integracyjnej i został połączony z uroczystym jej otwarciem.

Początkowo
organizatorom nieco namieszał chochlik,
gdyż na chwilę zabrakło prądu
i utracone zostały wprowadzone wcześniej do komputera wyniki trzech pierwszy rund.
W związku z tym turniej trzeba było rozpoczynać
od nowa.
W zawodach, które sędziował Łukasz Łukomski,
zmagało się 19. zawodników
(wg. kolejności na liście startowej): Zdzisław Sztykiel, Adam
Łukomski, Łukasz Łukomski,

Jerzy Kucfir, Tadeusz Śmigielski, Wiesław Wiśniewski, Sławomir
Łukomski, Marian Frąk, Sławomir Berus, Artur Płatek, Michał
Płatek, Leon Misiak, Adam Wiśniewski, Katarzyna Pietrzyk,
Marek Osóbka, Karol Płatek, Tomasz Winiarski, Zygfryd
Dąbrowski i Adrian Nowak.
Przed ogłoszeniem wyników turnieju Katarzyna Skarus poinformowała obecnych
o ostatnich sukcesach naszych szachistów na zawodach
Mistrzostw
Polski
„Złota Wieża”.
Ostatecznie po
podsumowaniu
wyników pierwsze
miejsce zajął Łukasz
Łukomski,
któremu nagrodę wręczył

jej fundator Zbigniew Ślęzak. Pozostałym szachistom nagrody
wręczał wójt Mariusz Walachnia, a czołówka była następująca: II
miejsce – Jerzy Kucfir, III miejsce – Adam Łukomski, IV miejsce –
Sławomir Łukomski, V miejsce – Katarzyna Pietrzyk i VI miejsce
Zdzisław Sztykiel.
Najlepszym juniorem został Marek Osóbka.
Jacenty Kita
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