ISSN 2080-1327

Styczeń 2012 r.

Rok IV, Nr 31

W numerze m.in.:

Egzemplarz bezpłatny

Radosny czas oczekiwania

* wieczerze wigilijne seniorów,
* „Z Miłości” - wieczór kolęd i pastorałek oraz aukcja charytatywna,
* dr. Lechowi Jędrzejkiewiczowi pro memoria,
* przybywa lepszych dróg,
* relacja z sesji rady gminy,
* cykliści mają nowe władze,
* wigilijny dar serca,
* 30-lecie stanu wojennego,
* aktywni emeryci,
* recytatorski konkurs bożonarodzeniowy,
* z życia szkół oraz aktualności z życia gminy.
Za dwa dni Boże Narodzenie, ale grudniowy czas, to okres
oczekiwania na przyjście Pana. Łączymy się wówczas w rodzinnym
kręgu, pamiętamy o samotnych i starszych, niesiemy świąteczną pomoc. To czas składania sobie życzeń, koncertów kolęd i pastorałek.

Czytaj w tym wydaniu gazety.

Edukacja najmłodszych to priorytet gminy

Już drugi rok kolejna grupa 60. najmłodszych naszych mieszkańców w ramach projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie
Bliżyn” uczęszcza do przedszkola w Bliżynie i Mroczkowie. W grudniu odbyło się ich uroczyste pasowanie na przedszkolaka.
Czytaj na str. 19-20
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Wig ilie w k lubach Seni o r a

Radosne oczekiwanie na narodziny Pana

W Polsce i w wielu sąsiadujących krajach Święta Bożego
Narodzenia mają szczególny charakter. Zazwyczaj towarzyszy im
specyficzny, niepowtarzalny nastrój, pełen rodzinnego ciepła.

Ten czas oczekiwania w naszej gminie poprzedziły spotkania wigilijne we
wszystkich
oddziałach Klubu
Seniora „Emeryt”.
W ich trakcie
składano
sobie
życzenia, dzielono się opłatkiem,
zasiadano do wigilijnej wieczerzy.
Spotkaniom towarzyszyli kapłani, władze samorządowe gminy z wójtem Mariuszem Walachnią
i przewodniczącym rady gminy Jerzym Ramsem, władze klubu.
Spotkania upływały serdecznej atmosferze, a uświetniał je śpiew
kolęd i pastorałek.

Grudzień w polskiej tradycji to czas oczekiwania na narodziny,
czas na wiele przemyśleń i przygotowanie się do powitania Jezusa
Zbawiciela. Stajemy się wówczas życzliwsi, bardziej rodzinni.
Pamiętamy o sąsiadach, osobach samotnych, chorych i starszych.

Jacenty Kita
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Ko n cer t Ko lęd i Pa sto r ałek

Koncert kolęd i licytacja charytatywna
„Narodziłem się z Miłością,
abyś ty nie zwątpił w moją miłość”

Aż 2085,00 złotych uzyskano podczas sprzedaży ozdób choinkowych w trakcie akcji przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku
Kultury z przeznaczeniem na rzecz chorej 5-letniej Moniki Żurek
z Woli Zagrodniej, gmina Chlewiska. To odzew na prośbę ojca chorej dziewczynki, klubu „Kordian” Bliżyn
i naszego GOK-u. –Od
lat
przeprowadzamy
przedświąteczne aukcje
z przeznaczeniem na
rzecz potrzebujących.
Ale tegoroczna była
wyjątkowa. Rok temu
zebraliśmy prawie 1300
zł, teraz ponad 2000 zł –
mówi dyrektor ośrodka Katarzyna Skarus.
W dniu 17 grudnia
pracownicy „Zameczku”
zorganizowali koncert
kolęd i pastorałek, degustację potraw wigilijnych
oraz właśnie aukcję.
Blok imprez rozpoczął koncert kolęd
i pastorałek w bliżyńskim kościele parafialnym
zatytułowany
„Z Miłości”. Obecni byli
na nim księża, władze
gminy, liczna grupa

mieszkańców. W atmosferze radosnych świąt wprowadził nas zespół wokalny „Canto” pod kierunkiem Wandy Rokity i opieką muzyczną Sebastiana Siudaka, wokaliści: Katarzyna Połeć, Krzysztof
Ślusarczyk, Katarzyna Rodak, Sylwia Markot, Dominika Bąk
oraz Radosław Gula, a także recytatorzy: Urszula Krzemińska,
Magdalena Wydra i Kacper Gołębiewski.
Koncert zorganizowany został dzięki uprzejmości księdza proboszcza Stanisława Wlazło.
Dalsza część tego uroczego wieczoru odbyła się z w „Zameczku”,
gdzie czekała wcześniej przygotowana piękna choinka, pełna ozdób
choinkowych przygotowanych na konkurs przez uczniów naszych szkół.
-Witam wszystkich w ten wyjątkowy wieczór, kiedy jesteśmy lepsi,
uśmiechnięci. W tej gonitwie nie zapominajmy o dobroci, gorącym ser-

cu i drugim człowieku – powiedziała witając obecnych dyrektor ośrodka Katarzyna Skarus,
która wspólnie z Marzanną
Godlewską poprowadziły sprzedaż ozdób choinkowych.
Mieszkańcy
nie
zawiedli i licznie przybyli na aukcję.
Autorami ozdób choinkowych
byli uczniowie wszystkich szkół
z terenu naszej gminy, łącznie nadesłało ich 50. autorów, z których
nagrodzono 17. To właśnie prace ich autorstwa była przedmiotem licytacji.
Po wręczeniu nagród rozpoczęła się, chwilami bardzo emocjonująca aukcja. Choinka stopniowo pustoszała, pieniędzy w puszcze
przybywało.
W dalszej części Katarzyna Skarus paniom uczestniczącym w zajęciach „Studia Dobrego Smaku” wręczyła drobne upominki świąteczne. Łącznie otrzymało je 11 pań.
Na zakończenie rozpoczęło się wspólne kolędowanie oraz degustacja potraw wigilijnych przygotowanych przez uczestniczki „Studia
Dobrego Smaku”.
Jacenty Kita
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ak t ualn ości

Bank Spółdzielczy wyróżniony

Zapraszamy na Sylwestra

„U SIWEGO”

Oferujemy: cztery dania gorące, zimne przekąski,
napoje zimne, kawa i herbata, owoce i ciasta, szampan.
Oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu „KWARTET”.
Więcej informacji udziela: Paweł Żak pod nr. tel. 608/466-948.
Bliżyn, ul. Sobieskiego 2.
Cena – 250,00 zł para.

ZAPRASZAMY!

Sylwester
Sala Weselna

Zaprasza na zabawę SYLWESTROWĄ
Bliżyn, ul. Kościuszki 132
tel. 668/111-337, 600/284-870
Zapewniamy: cztery dania gorące, liczne przekąski,
ciasta, owoce, ciepłe i zimne napoje – bez ograniczeń.
Zabawę umili Państwu zespół muzyczny „KARO”.
Nowy Rok powitamy lampką szampana.
Cena – 300,00 zł od pary.

W dniu 7 grudnia 2011 roku Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,
który ma oddział w Bliżynie został wyróżniony w VI edycji Konkursu
„Gepardy Biznesu”.
Misją konkursu jest
wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz
przekonywanie ich do
tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się
firm oraz banków spółdzielczych następuje według wzrostu ich wartości
rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek giełdowych (metodę tę opracował Instytut Bankowości Spółdzielczej do uproszczonej
wyceny firm spoza giełdy).
(jaki)

Lepiej dla pieszych i kierowców

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Powitajmy wspólnie Nowy Rok

Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury.

31 stycznia o 22.30
rozpocznie się impreza powitania Nowego
Roku na placu przed
Zameczkiem.
Szampańska zabawa
przy zespole muzycznym z pokazem sztucznych ogni potrwa do
godz. 2.00.
Organizatorem zabawy jest Wójt Gminy,
(jaki)

Walne Zabranie Towarzystwa Przyjaciół
Bliżyna
Na dzień 14 stycznia (sobota) zaplanowano Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna.
Zebranie odbędzie się o godz. 9.30 w Zespole Szkół w Bliżynie.
Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa.
Chętni do włączenia w prace Towarzystwa mogą pobrać deklaracje
członkowskie u skarbnika Towarzystwa Anety Pustuły w Agencji
Bankowej „Fala” przy ul. VII Wieków Bliżyna.
Za Zarząd:
Józef Nowak
Prezes TPB
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Otwarcie drogi Bliżyn - Sorbin - Odrowążek
Po dwóch miesiącach prac firma „As” z Radomia zakończyła przebudowę drogi Bliżyn –Sorbin - Odrowążek. Przybyło 100 m nowej nawierzchni asfaltowej oraz 1300 m chodników.
Poszerzony został również zakręt przed mostem henrykowskim
(od strony Sorbina) a w ramach remontu wykonano przebudowę
zjazdów, przepustów drogowych oraz przepustów pod zjazdami.
Umocniono także rowy oraz skarpy.
Podziękowania za wykonane zadania składał starosta Michał
Jędrys, a usłyszeli je wójt gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia i firma
„As” z Radomia z prezesem Kazimierzem Starobratem.
Inwestycja współfinansowana była przez powiat skarżyski i gminę
Bliżyn, a jej koszt wyniósł ok. 1
mln zł. W ramach tych środków
zlecono doprojektowanie chodników w Odrowążku i Zbrojowie.
Natomiast 14 grudnia oddano do użytku niemal 1,2 km
drogi od torów w Bliżynie w kierunku Ubyszowa, która gminę
i powiat kosztowała 1,1 mln zł.
(jaki)
Nowa droga do Ubyszowa
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Relacja z sesji rady gminy
Czternasta w bieżącej kadencji sesja rady gminy odbyła się 2 grudnia
br. Po jej otwarciu przez przewodniczącego rady Jerzego Ramsa i przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami
złożył wójt Mariusz Walachnia. Ze sprawozdania najważniejsze wydają się
informacje związane z gminnymi inwestycjami tj. podpisanie w Urzędzie
Marszałkowskim pre-umowy na II etap kanalizacji Bliżyna – „Bliżyn II”.
Zenon Nowakowski, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, poinformował zebranych na sesji o planach inwestycyjnych powiatu na rok przyszły. Niestety, bardzo skromnych planach. Na roczne inwestycje drogowe
powiat zaplanował dla wszystkich gmin tylko 450.000 złotych. Sfinansuje
z tego budowę chodnika wzdłuż drogi Bliżyn – Odrowążek za 150.000 zł
(drugie tyle dołoży nasza gmina) w miejscowości Odrowążek.
W przypadku inwestycji wieloletnich wspólnie z naszą gminą planuje
się przebudowę drogi Mroczków - Rędocin.
Uzupełniając wypowiedź przedstawiciela powiatu wójt Mariusz
Walachnia dodał, że uzgodniono również, iż w ramach prac remontowych
wyremontowana zostanie doga na odcinku od ul. Zafabrycznej w Bliżynie
do mostu na rzece Kobylance w Jastrzębi.
Radni w dalszej części składali interpelacje i zapytania.
Aleksandra Milanowska stwierdziła, że podczas objazdu dróg wiosną
tego roku obiecano wykonanie szeregu drobnych prac w sołectwie Brzeście
i Zagórze (karczowanie krzewów, naprawa ubytków w jezdni) i do dziś ich
nie zrealizowano. Radna podziękowała jednocześnie wójtowi za szybką
i skuteczną interwencję w sprawie uzupełnienia rozkładów jazdy na przystankach MKS.
Jacek Krzepkowski pytał (w ślad za wystąpieniem sołtysa Jastrzębi
Stanisława Bernatka) o to, czy w budżecie gminy na 2012 rok przewidziane są środki na podwyżki diet dla sołtysów.
Tadeusz Łyjak poruszył ważny problem urządzania na budowanym
deptaku wokół zalewu wyścigów samochodowych organizowanych przez
młodzież. Za pilne uznał konieczność zamontowania odpowiednich barier,
gdyż ustawienie znaków „Zakazu ruchu” niewiele dało. Mało tego. W trakcie wyścigów niszczone są prace wykonywane przez firmę budującą zbiornik. T. Łyjak wyraził również obawę o możliwość powstania drugiego,
„dzikiego” zalewu na terenie od ul. Langiewicza, na terenie, gdzie prywatny
właściciel wybrał piach i pozostawił bez rekultywacji ten teren.
Sławomir Ferencz, w imieniu własnym oraz radnych Bogusława Bąka,
Józefa Wróbla i Jacka Krzepkowskiego zgłosil niezwykle ważną interpelację w sprawie oświetlenia przejazdu kolejowego w Mroczkowie. Panujące
tam ciemności, w szczególności w porze jesienno – zimowej, stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo dla kierowców i pieszych. S. Frencz we własnym już imieniu prosił o zamontowanie regulaminu korzystania z kompleksu „Orlik”.
Zbigniew Ślęzak na początek przekazał dla wójta, radnych i wszystkich obecnych pozdrowienia od najstarszego mieszkańca Ubyszowa Jana
Zielińskiego, któremu zdrowie aktualnie nie pozwala się na czynny udział
w życiu gminy. Następnie zgłosił do powiatu propozycję rozważenia ewentualności złożenia wniosku w ramach „schetynówek” na drogę od Ubyszowa
do granic województwa mazowieckiego. Prosił również o odpowiednie zabezpieczenie przepustu w Ubyszowie.
Odpowiadając na postawione pytania wójt Mariusz Walachnia na
początek potwierdził zastrzeżenia radnej A. Milanowskiej. Stwierdził, że
w projekcie budżetu gminy na rok przyszły nie były planowane podwyżki,
gdyż oficjalnego wniosku w tej sprawie nie było. Na deptaku wokół zalewu
wykonawca zamontuje odpowiednie blokady (od strony ul. Sobieskiego,
Langiewicza, przy nawrotce koło Henrykowa i na linii dawnej kolejki.
–Będę naciskał o jak najszybsze wykonanie tych prac. Ponadto o fakcie
urządzania wyścigów powiadomiona jest policja – stwierdził wójt.
Odnośnie oświetlenia przejazdu w Mroczkowie wójt zadeklarował
wspólne wystąpienie z Zarządem Dróg Powiatowych do PLK.
Odnosząc się ogólnie do wspólnych inwestycji drogowych przez samorząd powiatu i samorządy gminne wójt zgłosił postulat rozważenia przez
powiat zmiany proporcji wspólnych inwestycji z 50/50% na 75/25% na korzyść gmin. Na dziś żadnej gminy w powiecie nie stać na dotychczasowy
sposób współfinansowania.
Dalsza część obrad to sprawozdanie kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bliżynie. Zofia Nowak przedłożyła radzie spra-

wozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za miniony okres tego roku. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja projektu „Postaw na Rodzinę” oraz wydatki na profilaktykę,
edukację oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, letni i zimowy wypoczynek
dzieci, działalność Klubu „Jutrzenka” oraz dofinansowanie akcji sportowych. Łącznie na ten cel wydano ponad 62.000 zł.
Kierownik na ręce wójta przekazała certyfikat „Samorząd przyjazny
Rodzinie” za realizację projektu (nasza gmina jest jedną z 14 gmin w województwie, gdzie jest on wdrażany).
Komisje i rada bez uwag przyjęły sprawozdanie, a w budżecie gminy na
2012 rok zaplanowano większe pieniądze na wypoczynek dzieci, o co wnioskowała komisja.
Ważnym punktem obrad było przedłożenie przez wójta informacji
o stanie przygotowania gminy do korzystania z funduszy pomocowych
UE. –To był dla gminy bardzo dobry okres. Mówiąc obrazowo wyciągnęliśmy „na maksa”. Gdyby nie pieniądze unijne gmina niewiele by się zmieniła. W obecnej perspektywie finansowej złożyliśmy 10 wniosków. Spośród
nich nie udało się tylko pozyskać środków na budowę sali gimnastycznej
w Bliżynie i chyba inwestycję tę musimy odłożyć w czasie ze względu na
kanalizację gminy. Na II etap „Bliżyn II” potrzebujemy 15 mln zł i będziemy
musieli inwestycję zrealizować bardzo szybko. Trzeba mieć świadomość, że
w najbliższych latach rozmach inwestycyjny będzie mniejszy, gdyż musimy
spłacać zaciągnięte kredyty. Ale już po 2013 roku trzeba myśleć o nowych
projektach w perspektywie finansowej Unii na lata 2014 – 2020 – powiedział wójt Mariusz Walachnia.
Poza projektami infrastrukturalnymi gmina czerpie środki również
z Programu Kapitał Ludzi np. na funkcjonowanie przedszkoli czy wart
600.000 zł projekt realizowany w SP w Mroczkowie. Gmina korzystała także z pieniędzy na rewitalizację oraz promocję turystyczną.
Rada i komisja informację przyjęli jednogłośnie.
W dalszej części rada podjęła kilka uchwał związanych z bieżącym
funkcjonowaniem samorządu.
Jacenty Kita

Wysokość stawek podatkowych na 2012 rok
Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują następujące roczne stawki podatku gruntowego i od nieruchomości.
Podatek gruntowy
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów

0,61 zł
od 1 m2

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub od elektrowni wodnych

4,33 zł
od 1 ha

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,07 zł
od 1 m2

Podatek od nieruchomości (stawka od 1 m2)
Od budynków mieszkalnych lub ich części

0,52 zł

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

14,23 zł

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24 zł

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmiotu
udzielające tych świadczeń

4,45 zł

Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

2,50 zł

Od budowli
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„Pro Memoria” dla Stanisława Paszkiela
W dniu obchodów 93-ciej rocznicy
Święta Niepodległości pod Pomnikiem
Niepodległości przy Dworcu PKP
w Kielcach ośmiu ułanów Kieleckiego
Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im.
13. Pułku Ułanów Wileńskich zostało
odznaczonych Medalami „Pro Memoria”.
Wśród nich znalazł się nasz mieszkaniec –
Stanisław Paszkiel.
Medal „Pro Memoria” został ustanowiony przez Kierownika Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
25 stycznia 2005, „za wybitne zasługi
w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”. Uhonorowani mogą być uczestnicy
walk na wszystkich frontach oraz osoby
fizyczne i prawne szczególnie zasłużone
w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Stanisław
Paszkiel
mieszka
w Gostkowie, wachmistrz Kawalerii
Ochotniczej, kawaler oficerskiej odznaki pamiątkowej 13. Pułku
Ułanów Wileńskich. Odznaczony tatarskim Medalem Dżelal ed Dina.
Instruktor wyszkolenia kawaleryjskiego Kieleckiego Szwadronu
Kawalerii, hodowca koni, pasjonat historii i kolekcjoner wyposażenia kawaleryjskiego.
Jacenty Kita

Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów ma
nowe władze
W dniu 11 grudnia w sali remizy OSP w Bliżynie odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków BSC w celu wyłonienia nowych władz.

Zarząd Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów
Po dopełnieniu wszelkich formalności tj.: stwierdzeniu kworum,
przyjęciu absolutorium dla ustępującego Zarządu, odczytaniu sprawozdania z działalności za lata 2007 - 2011, wyborze przewodniczącego, protokolanta oraz członków komisji skrutacyjnej – przystąpiono
do zgłaszania kandydatów do nowego Zarządu. Zgłoszono pięć osób:
Marka Sorbiana, Jerzego Rupniewskiego, Justynę Regułę, Wiesława
Ciurę i Rafała Czarneckiego. Osoby te wyraziły chęć pracy w zarzą-
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dzie i można było przystąpić do tajnego głosowania, w wyniku którego
wszystkie zgłoszone osoby weszły w skład Zarządu.
Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: prezes: Marek
Sorbian, wiceprezes: Jerzy Rupniewski, skarbnik: Rafał Czarnecki,
sekretarz: Justyna Reguła i członek: Wiesław Ciura.
Kolejnym punktem było wyłonienie osób do organu nadzoru tj.
Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydaturę trzech osób: Mirosława
Piętaka, Wiesławy Długosz i Tadeusza Harenzy. Osoby te wyraziły chęć pracy w komisji i przystąpiono do tajnego głosowania,
w wyniku którego wszystkie zgłoszone osoby weszły w skład Komisji
Rewizyjnej. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: przewodniczący: Mirosław Piętak, członek: Wiesława Długosz, członek:
Tadeusz Harenza.
Po odczytaniu stosownych protokołów i uchwał przystąpiono do
dyskusji nad dalszym programem działalności Stowarzyszenia.
Godne podkreślenia w działalności BSC jest organizowanie licznych imprez masowych z udziałem nawet 100 cyklistów oraz zakup
strojów kolarskich.
Justyna Reguła

Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów
dziękuje
Zarząd Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów (kadencji 2007 – 2011) składa serdeczne podziękowania dla Wójta
Gminy Bliżyn Mariusza Walachni oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Bliżyn Jerzego Ramsa za przychylność, popieranie wszelkich inicjatyw i działalności Stowarzyszenia oraz
wsparcie finansowe.
Za Zarząd:
Prezes Marek Sorbian

Lechowi Jędrzejkiewiczowi pro memoria
Jak
wcześniej
zapowiadaliśmy Towarzystwo Przyjaciół
Bliżyna wydało książkę wspomnieniową poświęconą pamięci dr
Lecha Jędrzejkiewicza (Notatnik
Bliżyński, nr 7, 2011, Towarzystwo
Przyjaciół Bliżyna, Bliżyn 2011, ss.
23, bogato ilustrowana zdjęciami).
Większość publikowanych zdjęć
pochodzi z prywatnych zbiorów
syna zasłużonego lekarza Tomasza,
zaś archiwizację ikonograficzną
wykonał Andrzej Adamczyk.
Słowo wstępne napisał prezes TPD Józef Tomasz Nowak.
Autorami poszczególnych rozdziałów są: Tomasz Jędrzejkiewicz –
„Wspomnienie o ojcu”, Anna Urbaniak – Jaros – „Wspomnienie o dr
Lechu Jędrzejkiewiczu”, Jerzy Rams – „Najlepszy lekarz wśród filatelistów – czy najlepszy filatelista wśród lekarzy?”, Domicela Reguła
– „Wspomnienie o dr Lechu Jędrzejkiewiczu”, Krystyna Skowron
– „Okiem pacjenta”, Jadwiga Styczeń – „Wspomnienia” i Mirosława
Panek – „Wspomnienia o dr Jędrzejkiewiczu”.
Książka stanowi kolejną cenną pozycję dokumentującą naszą historię regionalną, do nabycia za jedyne 7 zł w Bibliotece Publicznej
w Bliżynie, oraz sekretariacie Zespołu Szkół w Bliżynie.
Jacenty Kita
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W Gm inie i Powiecie

1000 akcji ratowniczo – gaśniczych

Kobiety sukcesu

Do końca listopada jednostki
państwowej i 13. ochotniczych straży pożarnych działających na terenie
powiatu skarżyskiego aż 1000 razy
wyjeżdżały do akcji ratunkowo – gaśniczych. To jednak aż o 231 mniej wyjazdów, aniżeli w analogicznym okresie
roku ubiegłego.
Narada podsumowująca działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
funkcjonujących w naszym powiecie
odbyła się 8 grudnia br. w Komendzie
Powiatowej PSP.
Uczestników narady powitał komendant powiatowy PSP Sylwester
Hamera. Wzięli w niej udział samorządowcy, prezesi OSP oraz pracownicy
gmin zajmujących się ochroną przeciwpożarową. Naszą gminę reprezentowali komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub oraz Zbigniew Bilski
(OSP Bliżyn), Jan Kuliński (OSP Nowki) i Józef Dąbrowski (OSP Sorbin).
Najpierw S. Hamera przedstawił najważniejsze dane statystyczne dotyczące zdarzeń w okresie 11. miesięcy tego roku.

Świętokrzyski Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku – Kamiennej realizuje projekt pn. „Kobieta Sukcesu – aktywizacja zawodowa i społeczna
kobiet opiekujących się osobą zależną”.

Rodzaj zdarzenia
Gmina

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Razem

Bliżyn

97

41

3

141

Łączna

49

11

2

62

Skarżysko Kościelne

77

47

2

126

Skarżysko Kamienna

260

244

13

517

Suchedniów

99

52

3

154

Razem:

582

395

23

1000

Tak więc nasi strażacy w sumie podjęli w tym czasie 126 interwencji. Rok wcześniej było ich aż 174.
Następnie S. Hamera przedstawił szczegółowe dane związane
z przeprowadzonymi szkoleniami, co jest istotne z tego względu, że
z końcem tego roku
upływa
możliwość
uzupełniania szkolenia o kolejne stopnie.
Do końca listopada
udało się przeszkolić
łącznie 114 druhów
– najwięcej z Bliżyna
(23) oraz Grzybowej
Góry (20).
Będąc przy szkoleniach komendant dodał, że komenda wojewódzka na 2012 rok zaplanowała przeszkolenie 52 strażaków z całego powiatu w komorze dymnej w Kielcach. Jednak w tym przypadku gminy
zostały obłożone koniecznością zapewnienia dla swoich strażaków
opieki medycznej w tym czasie.
Obecni na spotkaniu zapoznali się również z rozdysponowaniem
środków z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Z łącznej
puli 164.700 zł na cały powiat (dla 7 jednostek w systemie) Bliżyn
otrzymał 42.500 zł a Sorbin 16.000 zł. Komenda główna zapowiada
zwiększenie puli tych pieniędzy w latach 2012-2013.
Wielką bolączką strażaków są pojazdy bojowe, a w zasadzie ich
wiek. Na 22 samochody strażackie w powiecie średnia wieku wynosi
25 lat, a poza KSRG aż 32 lata (najstarsze mają po 36 lat!).
Spotkanie zakończyła dyskusja nad bieżącymi problemami druhów ochotników.
Jacenty Kita

Jego celem jest powrót na rynek pracy kobiet z gmin Bliżyn
i Suchedniów zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu opieki
nad dzieckiem lub niepełnosprawną osobą zależną, a także pomoc osobom niepełnosprawnym znajdującym się pod ich opieką.
Na obecnym etapie uczestniczki projektu są w trakcie lub tuż przed
szkoleniami. Po zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym beneficjentki mogły wybrać rodzaj szkolenia zgodnie z ich indywidualnymi
predyspozycjami. Do tej pory odbyły się szkolenia z obsługi komputera
na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, internet w pracy
zawodowej, warsztaty stylizacji i wizażu, opiekun osoby starszej, bukieciarstwo. Fotografia powyższa ze szkolenia w zakresie bukieciarstwo.
Pozostałe beneficjentki czekają na odbycie szkoleń: obsługa biura, podstawy księgowości, obsługa klienta, techniki sprzedaży, nowoczesny portier.
Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod zmienionym adresem siedziby projektu: ul. Rejowska 99 w Skarżysku – Kamiennej
w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerami telefonów: 41 25 15 102
i 663 099 389.
(jaki)

Mamy przedstawiciela w radzie pożytku
publicznego
Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu złożyły do
starosty skarżyskiego wniosek o powołanie Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Rada podjęła
uchwałę w sprawie trybu powołania
członków, organizacji pracy i zasad
działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
14 grudnia delegaci z organizacji
pozarządowych uczestniczący w zebraniu z 25 kandydatów wybrali 7 członków Rady. W skład Rady wchodzić
będzie jedenastu członków, oprócz 7
przedstawicieli organizacji pozarządowych po dwóch przedstawicieli
wskazują Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu.
Gminę Bliżyn będą reprezentowały w Radzie Anna Leżańska jako
przedstawiciel rady powiatu oraz Justyna Ostrowska Paszkiel delegowana przez Stowarzyszenie RDEST.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem
o konsultacyjnym i doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy powiatu skarżyskiego z trzecim sektorem. Do
jej głównych zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju
powiatu, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji.
Szerzej w następnym wydaniu.
Ula Jędrzejczyk
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Wigilijne spotkanie strażaków

W dniu 16 grudnia 2011 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowym Odrowążku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP z udziałem Gminnej Komisji
Rewizyjnej Związku OSP RP.

Posiedzenie otworzył wójt gminy Mariusz Walachnia – Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bliżynie, który na wstępie
przywitał przybyłych gości i wszystkich uczestniczących w tym świątecznym spotkaniu. W spotkaniu udział wzięli: ks. Stanisław Wlazło

Część merytoryczną posiedzenia poprowadził Zdzisław Kuźdub
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie.
Tematyka posiedzenia obejmowała:
• ocenę działalności Zarządu Oddziału Gminnego za 2011 r.
• ocenę sytuacji pożarowej na terenie gminy Bliżyn
• główne zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działalności związku do realizacji w 2012 r.
• ustalenie kalendarza imprez i uroczystości strażackich na 2012 r.
• ustalenie harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych OSP
na terenie gminy, które odbędą się w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na
2012 r.
Lp.

Jednostka

Data

Godzina

1

OSP Bliżyn

28.01.2012

17.00

2

OSP Sorbin

18.02.2012

17.30

3

OSP Mroczków

21.01.2012

17.00

4

OSP Nowy Odrowążek

04.02.2012

17.00

5

OSP Nowki

18.02.2012

16.00

6

OSP Wołów

25.02.2012

17.00

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bliżynie składa
tą drogą serdeczne podziękowanie gospodarzom, posiedzenia strażakom z Nowego Odrowążka oraz w sposób szczególny paniom Marcie
Rot oraz Jolancie Olejarz za przygotowanie wspaniałej kolacji wigilijnej.
Zdzisław Kuźdub

Świąteczne życzenia dla strażaków gminy Bliżyn
„Oto zwiastuję Wam radość wielką:
Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan”
Z ewangelii wg Św. Łukasza

– kapelan gminny strażaków, ks. Wincenty Chodowicz – proboszcz parafii w Odrowążku, bryg. Sylwester Hamera – Komendant
Powiatowy PSP, Anna Leżańska – radna powiatu skarżyskiego,
Jerzy Rams – Przewodniczący RG Bliżyn, Jacek Krzepkowski –
Wiceprzewodniczący RG Bliżyn, Radni: Krzysztof Krzepkowski
i Ryszard Olejarz
Posiedzenie zarządu rozpoczęło się od spotkania opłatkowego,
podczas którego wszyscy uczestniczy łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.
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Niechaj magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie
spokój i radość. Niechaj każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem a Nowy 2012 Rok obdaruje pomyślnością
i szczęściem.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, szczęścia i miłości w gronie Rodziny i najbliższych życzą:
Prezes
Komendant Gminny
Kapelan Strażaków
Zarządu Oddziału
Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Bliżyn
Gminnego
w Bliżynie
Ks. Stanisław Wlazło ZOSP RP w Bliżynie
Zdzisław Kuźdub
Mariusz Walachnia
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Szlachetna Paczka dla Bliżynian
Pewnego dnia podczas poszukiwania pracy natknęłam się na ofertę Lidera Rejonu akcji SZLACHETNA PACZKA. Bez wahania wysłałam swoje zgłoszenie biorąc pod uwagę fakt, że od pewnego czasu chciałam włączyć się gdzieś do wolontariatu, urozmaicić swoje życie. Na początku nie wiedziałam na co się decyduję, co to jest za akcja, czego dotyczy, na czym polega. W ogóle pierwszy raz o niej słyszałam, chociaż ona istnieje już od 11 lat. Po paru tygodniach zadzwoniła do mnie koordynatorka województwa świętokrzyskiego przeprowadzając ze mną telefoniczną rekrutację. Nadal to była dla mnie niewiadoma akcja.

Dopiero na szkoleniu, które odbyło się we wrześniu, moja ciekawość została zaspokojona. Było tam pełno Wolontariuszy, którzy brali już udział w tym projekcie. Opowiadali o ubiegłorocznej edycji.
Takich historii i wrażeń chyba jeszcze nigdy nie słyszałam. To jak ludzie chcą pomagać, ile wkładają w to swojej energii, i jak później płaczą ze szczęścia na widok rodziny rozpakowującej paczki. To była dla
mnie taka motywacja do działania, że nikt nie mógł mi już w tym
przeszkodzić. I choć wielu się mnie pytało: „Jak ty sobie poradzisz?”,
„Jak zaczniesz jako Liderka bez doświadczenia w tej akcji?”, „Jak pogodzisz pracę, szkołę, życie
prywatne i SZLACHTNĄ
PACZKĘ?”, nie poddawałam się. Nie mogłam już
wtedy doczekać się radości tych ludzi i finału akcji, która w sumie zależała przeważnie ode mnie.
Mój zespół Super
Wolontariuszy
to
szesnaście
wspaniałych osób: Patrycja
Pela, Magdalena Włodarczyk, Bogusława Goworek, Małgorzata
Kij, Marta Kij, Mariola Kij, Tomasz Kij, Urszula Bartosik, Artur
Bartosik, Mieczysław Woźniak, Roman Falarowski, Ewa Mastalerz,
Maciej Mastalerz, Piotr Gwarek, Edyta Ubysz, Hubert Ubysz.
W większości są to moi dobrzy znajomi. I choć na początku ciężko
było ich namówić do tej akcji, gdyż nie zaprzeczając, mieli takie same
obawy przed jak i ja, teraz na pewno włączyliby się bez żadnego zastanawiania się.
Niniejsza akcja przebiegła w naszej gminie Bliżyn po raz pierwszy.
Niestety, w tym rejonie również żyją rodziny, które bardzo potrzebują
naszego wsparcia. Borykają się one z różnymi problemami, z którymi
zmagają się na co dzień oraz nieszczęściami, które przewróciły ich życie „do góry nogami”. Trudne warunki materialne spowodowane rozmaitymi przyczynami uniemożliwiają im godne życie.
Naszym zadaniem było przeprowadzenie wywiadu z tymi właśnie rodzinami, wypełnienie ankiet i spisanie najpotrzebniejszych potrzeb. Ta akcja nie była znana u nas do ostatnich dni. Podczas wywia-

dów ludzie myśleli, że robimy sobie „jakieś żarty”, paczki, prezenty,
wymienianie najważniejszych potrzeb... To było dla nich nie do pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje, że są na świecie ludzie, którzy
są chętni im pomóc. Historie tych wspaniałych ludzi były przerażające, czasami łzy same cisnęły się do oczu. To nie było zwykłe przeprowadzanie ankiet. Takie doświadczenia uczą, pokazują jak ważna jest
każda chwila w życiu i jakże prawdziwa jest sentencja „Carpe Diem”
– chwytaj dzień, ciesz się każdym dniem.
Następny okres – poszukiwanie Darczyńców, był również niemałym przeżyciem. Miałam wielkiego stracha, że pomoc otrzyma tylko
kilka rodzin z 38 włączonych do projektu, że względu na fakt, że o tej
akcji mało kto słyszał. Pierwsze dwa tygodnie były straszne, naprawdę traciliśmy wszelkie nadzieje. I wreszcie nadszedł ostatni, piękny
i zarazem cudowny trzeci tydzień.
Rodziny znikały z bazy jedna
po drugiej. Ileż
było euforii i radości. Nie da się
tego opisać. Aż
w końcu licznik
zatrzymał się na
0. Wreszcie mogliśmy odetchnąć
i powiedzieć sobie, że nasza praca nie poszła na
marne, że robimy
coś naprawdę świetnego i fascynującego w życiu.
Kolejny etap – witanie Darczyńców z samochodami załadowanymi ogromną ilością paczek, wyładowywanie z bardzo liczną ekipą
o 24 w nocy paczek dla wielu rodzin z ciężarówki, która przyjechała aż
z Krakowa i wreszcie ostatni, najbardziej oczekiwany etap – rozwożenie paczek do rodzin, u których daliśmy nutkę nadziei, którzy ich wyczekiwali, choć tak naprawdę sami niedowierzali.
Zrobiliśmy razem naprawdę kupę dobrej roboty. Widok dzieci w oknach, które nie mogły się już doczekać co dostały, kiedy na
podwórko wjeżdżał im samochód z paczkami, kiedy je rozpakowywały, i po kolei z nich wszystko wyjmowały, radość rodziców, że ich
życie choć trochę się odmieni, nie można opisać jednym słowem. To
było coś niesamowitego. Płakaliśmy i cieszyliśmy się razem z nimi.
Rodziny otrzymały w większości to, czego najbardziej potrzebowały,
o czym już dawno marzyły. W paczkach były m.in. żywność, środki
czystości, odzież, obuwie, elementy wyposażenia mieszkania, ale też
i przydatne sprzęty AGD, pralki, lodówki. Były także wózki inwalidzkie, laptopy, opał i wiele wiele innych potrzebnych im rzeczy.
Ostanie dni były pełne niezapomnianych emocji i euforii. Mogę
uznać, że akcja przebiegła pomyślnie i zakończyła się wielkim sukcesem. Widzę to też po opiniach moich Wolontariuszy, którzy dziękują mi za wspaniałe doświadczenie i super inicjatywę w naszej okolicy. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy nieść pomoc, bo „Najpewniejszym
sposobem, by czuć się szczęśliwym, to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy” .
Już tak na marginesie chciałabym też podziękować w artykule
księdzu proboszczowi Stanisławowi Wlazło za udostępnienie salki na
szkolenie i spotkania, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bliżynie Józefowi
Nowakowi za udostępnienie szkolnego korytarza, który służył nam
jako magazyn, sołtysowi z Płaczkowa i radnym za zasponsorowanie
paliwa na rozwożenie paczek do rodzin oraz licznej ekipie, która pomagała nam pięknie przygotować magazyn i wypakowywać paczki
z ciężarówki. Dziękuję wreszcie moim wspaniałym wolontariuszom!
Bez Was ta akcja nie byłaby możliwa.
Marzena Kij
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30. Lecie S tanu Woj ennego

30-lecie wprowadzenia stanu wojennego
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku władze Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej wprowadziły na obszarze całego kraju stan
wojenny, chcąc zahamować aktywność społeczeństwa, przede wszystkim „Solidarności”, dążącego do gruntownej reformy ustroju społeczno-politycznego PRL. Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej
(spadek produkcji, brak towarów na rynku, system kartkowej dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby) i politycznej (presja międzynarodowej opinii publicznej) stan wojenny został zawieszony 31 grudnia
1982, zniesiony 22 lipca 1983 (przy czym represyjne praktyki i część
ustawodawstwa przetrwały do 1989), a w lutym 1992 Sejm uznał jego
wprowadzenie za nielegalne.

Następnie
dyrektor głos oddał młodemu
pokoleniu,
dla
którego stan wojenny to już
dość odległa przeszłość.
Konferencję poprowadziły uczennice gimnazjum
Dominika Krzepkowska,
Katarzyna Rodak i Ksenia
Nowak z pomocą Bartka
Dzikowskiego, który dbał
o sprawy techniczne.
Młodzież
powitała wiec uczniów szkoły,

Dyrektor Józef Nowak otwiera sesję

Konferencję poprowadziła młodzież. Pierwszy z prawej Józef Chyb, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Bliżynie

Sesja wzbudziła zainteresowanie uczniów, dorosłych
i świadków wydarzeń sprzed 30. lat
Tym tragicznym w naszych
dziejach wydarzeniom poświęcona została sesja popularno naukowa odnoszącą się w znacznej mierze do naszego regionu,
poparta dwoma okolicznościowymi wystawami oraz poezją
śpiewaną z repertuaru Jacka
Kaczmarskiego w wykonaniu
barda Zbigniewa Bibera.
To właśnie Z. Biber jednym z utworów rozpoczął sesję,
po czym gospodarz spotkania
Józef Nowak powitał wszystkich obecnych na niej, a zanim
głos oddał młodzieży podzielił
się osobistą refleksją z tamtego czasu: -Służyłem wówczas
w wojsku, w Warszawie. Dla
Zbigniew Biber wykonywał utwory nas żołnierzy to był smutny
Jacka Kaczmarskiego
dzień, kompletne zaskoczenie,
wielkie emocje i moralny dramat. Niech więc to spotkanie będzie drogą do głębokiej refleksji historycznej.
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pracowników IPN-u będących jednocześnie prelegentami w osobach Marka Jończyka oraz Ryszarda Śmietanko – Kruszelnickiego,
wójta Gminy Mariusza Walachnię, przewodniczącego rady gminy
Jerzego Ramsa, Zbigniewa Bibera, świadków i uczestników wydarzeń sprzed 30. lat. Wśród tych ostatnich byli: Józef Chyb, Kazimierz
Skowron, Zenon Pustuła, Adam Solarz, Stanisław Sarek, Zdzisław
Żak, Bogusław Milcarz, Leon Wróbel, Andrzej Adamczyk, Ryszard
Kucewicz.
Pierwszy referat połączony z pokazem multimedialnym na temat
stanu wojennego w Polsce przedstawił Marek Jończyk. Postawił
najpierw pytanie. –Kto był wrogiem, przeciwko któremu władze
„rzuciły” 70 tys. żołnierzy, 30 tys.
„ubeków” i milicjantów, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych i 500 bojowych wozów piechoty. Tym wrogiem był Naród!
Z relacji wynika, że podczas
stanu wojennego zginęło 91 osób,
90 morderstw pozostało niewyjaśnionych. Internowano 5128 osób,
w tym 313 kobiet. Około 4000
osób w czasie trwania stanu woMarek Jończyk mówił na temat jennego skazano za strajki i inne
stanu wojennego w Polsce
formy oporu. –Ale stan wojenny
to również godzina milicyjna, cenzura, drożyzna, pustki w sklepach,
system kartkowy – wyliczał dr Jończyk.
Drugim prelegentem był Ryszard Śmietanko – Kruszelnicki,
którego wystąpienie zatytułowane było „Solidarność w regionie świętokrzyskim 1975-1989”. Wystąpienie o tyle interesujące, że w sporej
części poświęcone Bliżynowi. Autor wspominał m.in. tzw. grupę
Grzegorza Jasińskiego, w skład której wchodzili również Krzysztof
Kowalik, Krzysztof Pióro i Zbigniew Wolski. Grupa ta rozpowszech-

S T YC ZEŃ 2012

30. Lecie S tanu Woj ennego
niała m.in. ulotki, a godne podkreślenia jest to, że nigdy nie została wykryta przez Służbę Bezpieczeństwa.
Wspomniał byłego proboszcza
parafii św. Ludwika w Bliżynie ks.
Czesława Kasprzyka mocno zaangażowanego w działalność opozycyjną.
Młodzież miała również możliwość zapoznać się z ludźmi, którzy
byli świadkami tamtych wydarzeń.
O działalności „Solidarności”
w Zakładach Przemysłu Drzewnego
mówił Józef Chyb, żołnierz Armii
Referat wygłasza dr Ryszard Krajowej w latach II wojny światowej.
Kruszelnicki – Śmietanko
Andrzej Adamczyk przedstawił
działalność niezależnego harcerstwa w tym czasie.

wójt gminy Mariusz Walachnia.
Roman Falarowski, „sprawca” sesji, podziękował jej inicjatorowi dyrektorowi Grzegorzowi Jędrzejczykowi, władzom gminy, Instytutowi Pamięci Narodowej, Ryszardowi Kucewiczowi,
Tomaszowi Durlikowi i członkom Klubu Europejskiego za przygo-

Wójt Mariusz Walachnia wspomina stan wojenny

Andrzej Adamczyk mówił o niezależnym harcerstwie
Dla niektórych jednak stan wojenny nie zatarł jeszcze złych wspomnień i nich chcieli podzielić się wspomnieniami. –Mam takie refleksje, że nie będę zabierał głosu, bo za wiele powiem – stwierdził
Stanisław Sarek.
Podsumowując tę część spotkania J. Nowak zwracając się do młodzieży stwierdził: - Uszanujcie wolność, bo nie wiecie co oznacza jej
brak. A jest to kategoria, którą należy pielęgnować, bo nie jest ona
dana raz na zawsze.
Niespodziankę obecnym sprawił znany bliżyński filatelista, aktualnie przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, który pokazał wychodzące wówczas w tzw. II obiegu, a więc nielegalnie znaczki poczty
„Solidarności”, Konfederacji Polski Niepdległej, organizacji Wolność
i Pokój…
-Miałem wówczas 8 lat i pamiętam, że tego niedzielnego poranka nie było Teleranka. Pamiętam też ulotki. Przed szkołą zdobyłem
banknot „100 Jaruzeli”. Pamiętam też puste półki w sklepach i wyprawy do Warszawy na zakupy – podzielił się swymi wspomnieniami

towanie wystaw towarzyszących, a Andrzejowi Adamczykowi za pomoc w uzyskaniu materiałów na nie z Miejskiej Biblioteki w Skarżysku
– Kamiennej.
Na koniec tej części wszyscy stojąc wysłuchali utworu „Mury” z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.
Na zakończenie zebrani mieli możliwość obejrzeć wystawy zatytułowane „Stan wojenny” oraz „Opozycja i opór społeczny w regionie
świętokrzyskim 1975-1989”.
Organizatorami sesji oraz wystawy byli: Wójt Gminy Bliżyn,
Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach oraz Szkolny

Młodzież na stojąco słucha utworu „Mury”
Klub Europejski „Przeszłość i Przyszłość” przy Gimnazjum w Bliżynie
pod opieką Romana Falarowskiego.
Jacenty Kita
PS.
Wspomnienia Grzegorza Jasińskiego z okresu stanu wojennego
opublikujemy w styczniowym wydaniu gazety.
Jerzy Rams prezentuje znaczki „Solidarności”
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Ak tywni Em eryci

Podsumowanie działalności Klubu
Seniora Emeryt za 2011 rok

Klub Seniora „Emeryt” w Bliżynie wraz z filiami w Odrowążku
i Mroczkowie prowadzony jest przez pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Ośrodek pełni tutaj jedynie
koordynację klubu, a cała inicjatywa, pomysłowość realizowanych
działań należy do seniorów.
Ich spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu, gdzie za własne pieniądze składkowe organizują sobie poczęstunek, opłatę muzyka przygrywającego do tańca, również z własnych składek kupują
okazjonalne upominki (Dzień Kobiet, walentynki mikołajki, czy upominki dla zaproszonych, gościnnie występujących zaprzyjaźnionych
seniorów). Jednak dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy w Bliżynie
do działalności Klubu Seniora Emeryt, seniorzy – klubowicze mogli
uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych oraz spotkaniach integracyjnych. Środki gminy wykorzystano na opłatę transportu i ubezpieczenia, klubowicze natomiast z własnych składek zapewnili sobie
bilety wstępu i opłaty przewodnika.
I tak 21 czerwca 2011 r. seniorzy z filii klubu Emeryt w Odrowążku
i Mroczkowie uczestniczyli w wyjeździe do Niepokalanowa i Żelazowej
Woli. W Niepokalanowie uczestniczyli we mszy św. w Bazylice
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, następnie zwiedzili muzeum
poświęcone św. Maksymilianowi, Panoramę Tysiąclecia – dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r. w podziemiach bazyliki zainstalowano ruchomą szopkę, ilustrującą historię kościoła
w Polsce. W niepokalanowskim sanktuarium istnieje również nietypowa Kalwaria – Misterium Męki Pańskiej, z którą mogli zapoznać
się nasi seniorzy. Następnym punktem wycieczki był Dom Urodzenia
Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Przewodnik bardzo ciekawie
opowiadał o życiu i twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora. Korzystając ze słonecznej pogody seniorzy mogli odpocząć
w malowniczym parku otaczającym dworek Chopina. Park rozciąga się na 7 hektarach powierzchni, a wielość gatunków drzew, krzewów, roślin, oczek wodnych sprawia, że ma on charakter niemal ogrodu botanicznego. W parku znajduje się nagłośnienie, więc odpoczywając, popijając orzeźwiające napoje w parkowej kawiarni, mogli słuchać muzyki Chopina.
28 czerwca 2011 r. grupa seniorów z Bliżyna wyjechała w Góry
Świętokrzyskie, seniorzy zwiedzili Osadę Średniowieczną u podnóża Świętego Krzyża w Hucie Szklanej w gminie Bieliny. Przekraczając
bramę Osady przenieśli się w odległą przeszłość, zwiedzić XII/XIV
zagrody ukazujące życie Słowian, obejrzeć warsztaty: garncarski, kowalski, obróbki drewna oraz gospodarstwo bartnika, zwiedzić Dom
Zielarki. Po osadzie seniorów oprowadzały dwie młode przewodniczki w strojach czarownic z miotłami. W dalszej części wycieczki seniorzy kolejką spalinową wjechali na święty Krzyż, po zwiedzeniu Klasztoru, Wystawy Misyjnej, dotarli do Św. Katarzyny, gdzie celem było zwiedzanie Muzeum Minerałów i Skamieniałości, Szlifierni
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Krzemienia Pasiastego, pracowni Biżuterii. W sklepiku mieszczącym
się przy muzeum każdy mógł nabyć na pamiątkę drobny upominek –
biżuterię z krzemienia pasiastego lub innego minerału.
Drugiego sierpnia połączona grupa seniorów z Bliżyna,
Mroczkowa, jak również nieliczni wnuczkowie zwiedzili Centrum
nauki Kopernik w Warszawie. Centrum Nauki jest jednym z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki
z kulturą i codziennością. Wystawa stała, którą zwiedzili seniorzy
składa się z kilkuset interaktywnych stanowisk, umieszczonych w sześciu galeriach stałych: świat ruchu, człowiek i środowisko, sfera światła, korzenie cywilizacji, teatr robotyczny, Re: generacja. Wycieczka
podzieliła się na małe grupki, każdy mógł poczuć się naukowcem, odkrywcą lub przenieść się w świat dziecka. Wyjazd dostarczył seniorom
ciekawych wrażeń i przemyśleń.
Drugiego września roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bliżynie odbyło się spotkanie integracyjne w nadleśnictwie Świnia Góra seniorów z Bliżyna oraz filii klubu z Odrowążka
i Mroczkowa. Seniorzy wespół integrowali się przy ognisku, pieczonej
kiełbasce, pieczonych ziemniakach, biesiadnych piosenkach i swojskich regionalnych potrawach. Na spotkanie przybyli miejscowi policjanci, którzy wygłosili pogadankę na temat zabezpieczenia się przed
wyłudzeniami pieniędzy od osób starszych. Przestrzegali, aby nie ufać
ludziom obcym, zamykać drzwi domów i nie wpuszczać nieznajomych.
Spotkania wycieczkowe zakończył wyjazd seniorów z Bliżyna
i Mroczkowa do Krakowa do Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya
- Żeleńskiego na sztukę „Meydey 2”. Wyjazd obejmował również
zwiedzanie Bazyliki w Łagiewnikach, najpierw seniorzy odwiedzili Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. W kaplicy siostra
zakonna opowiedziała o życiu i działalności św. siostry Faustyny
Kowalskiej, propagatorki Kultu Bożego Miłosierdzia, seniorzy mogli również zobaczyć obraz Jezusa Miłosiernego, malowanego według
wizji siostry Faustyny. Byli też na wierzy widokowej, z której w pogodny dzień widać panoramę Krakowa a nawet Tatry. W Krakowie
seniorzy na własną rękę zwiedzili Stare Miasto, Sukiennice, Kościół
Mariacki, mogli podziwiać przepiękny Ołtarz Wita Stwosza, spacerować po krakowskim rynku, robić pamiątkowe zdjęcia. Można było
przysiąść na ławeczce lub na stopniach pomnika Adama Mickiewicza.
O godz. 16.30 zaczął się spektakl Meydey, który zapewnił seniorom
dwie godziny relaksu i oderwania się od rzeczywistości.

W imieniu klubowiczów pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bliżynie dziękują Wójtowi Gminy Mariuszowi
Walachnia i Radzie Gminy, w szczególności radnej Ewie Łukomskiej
za dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Emeryt”, dzięki któremu seniorzy mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach zapewniających
„ucztę dla ciała i duszy”, zapomnieć choć przez chwilę o dolegliwościach wieku starszego, poczuć się potrzebnymi., a pracownicy ośrodka mogą prowadzić wspaniałą pracę socjalną zapobiegając wykluczeniu tej grupy społecznej.
Zofia Nowak
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Emeryci bawili się w Mroczkowie

Jesień sprzyja aktywności emerytów zrzeszonych w Klubie
„Senior” w Bliżynie i w jego filiach.
Przykładem tego może być zorganizowane przez filię klubu
w Mroczkowie spotkanie andrzejkowe, do którego doszło w dniu 24
listopada. W gościnnej remizie strażackiej spotkało się około 40. seniorów oraz goście w osobach pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bliżynie: Zofii Nowak, Moniki Łukomskiej oraz
Danuty Czarneckiej.
Obecnych na spotkaniu powitał Wacław Pejas, który jednocześnie zaprosił do obejrzenia przedstawienia „Lokomotywa dziejów”
w wykonaniu teatru „Igraszka” działającego w ramach Uniwersytetu
III Wieku przy skarżyskim Miejskim Centrum Kultury. Sztukę wyreżyserowała Teresa
Stańczuk z Bliżyna,
kierownik grupy teatralnej. Zespół zaprezentował
szereg
piosenek i „potyczek
słownych” związanych
z wesołym życiem
emeryta, ale i z elementami zadumy w związku z upływającym
czasem. Piękne partie
solowe wykonywała
Anna Tchórzewska.
Niezapomniane kwestie wypowiadała pełna gracji i przedwojennego
taktu, seniorka Maria Wereszczykiewicz. W grupie wystąpiła również jedna mieszkanka naszej gminy Grażyna Sosnowska, a także
jedyny mężczyzna Mieczysław Siemiączko.
Za piękne uatrakcyjnienie wieczoru w imieniu organizatorów podziękowali H. Relidzyńska i W. Pejas.

Drugą atrakcją wieczoru był występ zespołu muzycznego
z Majdowa.
Jacenty Kita

Mikołaj w przedszkolu
Dnia 6 grudnia 2011
r., jak zwyczaj każe, do
Przedszkola w Bliżynie,
działającego w ramach projektu „Wsparcie Edukacji
Przedszkolnej w gminie
Bliżyn”, zawitał niezwykły
i długo oczekiwany gość.
Obdarował On wszystkich
milusińskich ze starszej i młodszej grupy pięknymi prezentami.
Dzieci w podziękowaniu za upominek, indywidualnie prezentowały wierszyki i piosenki, których uczyły się z wychowawczyniami na
zajęciach edukacyjnych. Na koniec wspólnie zaprezentowały wiersze
i piosenki o Mikołaju.
Mikołaj miał również zaszczyt pasować
na przedszkolaka i wręczyć dyplomy i pamiątki
dzieciom nieobecnym na
Uroczystości Pasowania
na Przedszkolaka dnia
30 listopada 2011 r.
Z pewnością to wyjątkowe i radosne spotkanie wywarło na dzieciach miłe, niezapomniane wrażenie, które na
długo pozostanie w ich pamięci.
Wychowawczynie: Izabela Olesińska, Dorota Bernas, Izabela
Sierko, Ewelina Jedynak.

Mikołaje są wśród nas...
To powiedzenie zdaje się potwierdzać gest Pana Zdzisława
Rejmana – właściciela firmy WOD-KAN z Mniowa (firma ta buduje kanalizację w Bliżynie i Wojtyniowie), który przekazał kwotę 5000
złotych na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących dzieci
z SP w Bliżynie oraz młodzieży gimnazjalnej.
Kwota ta wystarczyła na 30 paczek. Nad doborem uprawnionych
do pomocy czuwał dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz rady rodziców, którzy zajęli się również zakupami do paczek.
Z podziękowaniem
Mariusz Walachnia
Wójt Gminy Bliżyn
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Dzień Seni o r a w Bliżynie

Dzień Seniora w Klubie Seniora „Emeryt”
11 października 2011 roku
w Remizie OSP w Bliżynie odbyło się
spotkanie Seniorów Klubu Emeryt
pod hasłem „Dzień Seniora”.
Na tę uroczystość seniorzy zaprosili:
Mariusza Walachnię
– Wójta Gminy Bliżyn, Jerzego
Ramsa – Przewodniczącego Rady
Gminy Bliżyn, Wacława Pejasa –
Przewodniczącego Fili Klubu Emeryt
w Mroczkowie, Jolantę Gębską –
Przewodniczącą Klubu Emeryta
w Odrowążku. Na spotkaniu obecne
były pracownice Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej: kierowniczka
ośrodka Zofia Nowak, pracownice socjalne – Monika Łukomska,
Danuta Czarnecka.

Dla uświetnienia imprezy zaprosili również seniorki ze Skarżyska
–Kamiennej z Uniwersytetu III Wieku zrzeszone w Teatrze „Igraszka”,
które przygotowały występ pt: „Lokomotywa dziejów, czyli kobieta
dojrzała”. Na spektakl składały się piosenki, humoreski i fraszki na
temat dolegliwości wieku starszego oraz przedstawiły w sposób humorystyczny, jak im się nie poddawać mimo upływającego czasu.
Przedstawienie dostarczyło seniorom wiele radości i wprawiło wszystkich w doskonały humor.
Przewodnicząca Klubu Seniora Halina Relidzyńska złożyła życzenia wszystkim klubowiczom i tym z Uniwersytetu III Wieku:

Aktorzy za swój występ otrzymali drobne upominki, a klubowicz
Ryszard Wrona wyraził podziękowania wierszem:
„By wam wszystko pasowało,
Byście kłopotów mieli mało,
Byście zawsze byli zdrowi,
By problemy były z głowy,
By się wiodło znakomicie,
Byście mieli wesołe życie,
By Wam wszystko w życiu grało,
I publiczności na wszystkich występach nie brakowało”.

Po życzeniach i podziękowaniach seniorzy, zaproszeni goście, aktorzy wspólnie bawili się przy muzyce Mariusza Dołowego.
25 października 2011 roku dzień Seniora obchodzony był w Filii
Klubu Emeryt w Odrowążku. Seniorzy spotkali się w Remizie OSP
w Nowym Odrowążku. Seniorzy, którym szefuje Jolanta Gębska bawili się przy występach seniorów z teatrzyku „Igraszka”, wg sztuki
„Lokomotywa dziejów, czyli kobieta dojrzała”, muzyce i przyśpiewkach
miejscowego zespołu.

„By zawsze byli w pełni sił,
Mieli dużo pozytywnej energii,
By szczęście im dopisywało,
A łaskawa fortuna pozwoliła żyć godnie i dostatnio„
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Zofia Nowak
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Kult ur a

Konkurs Recytatorski Poezji
Bożonarodzeniowej
W bliżyńskim „Zameczku” 7 grudnia odbył się kolejny już tradycyjny Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej. W sumie w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III, IV-VI i Gimnazjum) rywalizowało
30. młodych recytatorów.

Klasy IV-VI
I miejsce – Michał Włodarczyk
II miejsce – Magda Wydra i Julia Ołub
III miejsce – Ula Krzemińska
Wyróżniono Olę Jakubowską, a prezentowali się
ponadto Emilia Młodawska, Martyna Chrzanowska
i Michalina Okła.
Gimnazjum
I miejsce – Dominika Krzepkowska
II miejsce – Katarzyna Rodak
Ponadto rywalizowali: Urszula Lisowska, Kamil
Olesiński, Roksana Durlik, Damian Ołownia,
Patrycja Wanat, Patrycja Stęplowska, Wiktoria
Tarka i Małgorzata Grzelka.
Opiekunami uczniów byli: Anna Dobrucka
i Grzegorz Jędrzejczyk (Gimnazjum), Grażyna
Kij (SP Bliżyn), Halina Fidor (SP Sorbin), Teresa
Garczyk (SP Odrowążek) i Julita Wrońska
(SP Mroczków).
Nagrody dla najlepszych, dyplomy i upominki
ufundował Gminny Ośrodek Kultury.

Dominika
Krzepkowska
Jacenty Kita

Kuchnia z wiatrakami

Ćwiczenia rozluźniające
Nim uczniowie przystąpili do prezentacji swych umiejętności
poetyckich ćwiczenia rozluźniające (np. „wcinanie trawy, jak krowa”,
mlaskanie, robienie dziur w policzku) zaserwował im Aleksander
Kopański, który wraz z Katarzyną Skarus i Marzanną Godlewską
wchodzili w skład jury.
Po krótkim powitaniu uczestników konkursu przez K. Skarus
rozpoczęła się część konkursowa, którą prowadziła M. Godlewska,
a każdy w uczestników prezentował po dwa utwory m.in. ks.
Jana Twardowskiego, Ernesta Brylla, Jana Kasprowicza, Józefa
Czechowicza, Wandy Chotomskiej.

Ponad 20 osób pod okiem Jana i Gerrita, dwóch rodowitych Holendrów mieszkających aktualnie we wsi Kapkazy, gmina
Bodzentyn, w ramach Studia
Dobrego Smaku tym razem zmagało się z tajnikami kuchni holenderskiej. Jako, że obaj panowie
nasz język kaleczą niemiłosiernie
i bardzo trudno było zrozumieć
o czym mówią, w rolę tłumacza
języka angielskiego wcieliła się
Ola Godlewska.
Co ciekawe, chyba po raz pierwszy
w ramach tej cyklicznej imprezy organizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury, tak
licznie swe umiejętności kulinarne szlifowali panowie.
Wat Ben je noding,
Klaussiete Hollandse

Recytatorzy i ich opiekunowie
Po prezentacji jury ogłosiło wyniki, które
w poszczególnych kategoriach są następujące:
Klasy I-III
I miejsce – Oliwia Kowalicka
II miejsce – Piotr Górowski
III miejsce – Natalia Rożek
Wyróżniono Kacpra Lisowskiego, a w kategorii tej zaprezentowali się również: Julia Boczek,
Aneta Ołownia, Julia Zbroja, Dominika
Olesińska, Ola Boczek i Anita Świtoń.

Michał
Włodarczyk

Oliwia Kowalicka

Hutspot – to tylko
przykłady
typowej
kuchni holenderskiej
zaprezentowane przez
życzliwych mieszkańców kraju z wiatrakami.
A hutspot jest niczym innym jak purée
z ziemniaków, cebuli
i marchewki, podawa-

nym najczęściej z mięsem wołowym.
Zdaniem uczestników studia zabawa była przednia, a przygotowane dania smaczne i syte.
Jacenty Kita
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W T PD

Mikołajkowy wyjazd na basen
Drugiego
grudnia
Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci – Oddział w Bliżynie
zorganizowało dla 20. dzieciaków z klas I-III ze Szkoły
Podstawowej w Bliżynie
Mikołajkowy wyjazd na basen w Czarnieckiej Górze.
Pod opieką Grażyny
Kij i Grzegorza Smardzewskiego dzieci wesoło bawiły się w wodzie,
uczyły się pływać oraz integrowały. Dla niektórych z nich był to pierwszy pobyt na basenie. W miły, aktywny i zdrowy sposób spędziły piątkowe popołudnie. Dzieci otrzymały również słodycze z okazji zbliżającego się Mikołaja.

W podsumowaniu jury czytamy: „Jury wyraża ogromne podziękowanie recytatorom i ich opiekunom za przygotowanie prezentacji
konkursowych, z zachowaniem trudnych zasad gwary i tradycji świętokrzyskiej. Jednocześnie wciąż zachęcamy do poszukiwań repertuarowych wykraczających poza te najbardziej oczywiste i najczęściej spotykane wśród ogromnego bogactwa świętokrzyskiej literatury ludowej.
Dbałość o tradycję, wyrażona prezentowanymi elementami strojów ludowych nie była decydująca przy ocenie recytacji, jednak pragniemy
zwrócić uwagę na celowość użytego kostiumu czy rekwizytu, bo nie zawsze korespondowało to z wybranym repertuarem”.
Organizatorem konkursu był oddział miejski TPD w Suchedniowie.
(jaki)

Integracja międzypokoleniowa
Prezes TPD Grażyna Kij serdecznie dziękuje panu Jerzemu
Chojnickiemu, dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze za współpracę, za to, że od lat jest prawdziwym Świętym Mikołajem dla podopiecznych TPD w Bliżynie.
Dziękujemy Stowarzyszeniu „Lokalnej Grupie Działania U ŹRÓDEŁ”
w Modliszewicach za przekazanie 150 złotych na słodycze dla dzieci.
-To nie koniec niespodzianek dla dzieci organizowanych przez
TPD z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia – zapowiada prezes Grażyna Kij.

(jaki)

„Chodźta bosso pu Łyciscy”
Dwudziestu sześciu młodych recytatorów wzięło udział w II Regionalnym Dziecięcym Konkursie
Recytatorskim Gwarą Ludową pod tytułem „Chodźta
bosso pu Łysicy”.
Po wysłuchaniu 26 prezentacji jury w składzie
Anna Salwa, Monika Kowalczyk i Piotr Kogut ogłosiło wyniki. Miło nam poinformować, że Urszula
Krzemińska ze Szkoły Podstawowej z Odrowążka
w konkursie tym zdobyła wyróżnienie.
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Seniorzy Przedszkolakom

Na dzień 14 grudnia 2011 r. wychowawczynie przedszkola w Bliżynie, działającego w ramach projektu „Wsparcie Edukacji
Przedszkolnej w Gminie Bliżyn”, zaprosiły aktorów Teatru „Igraszka”
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku – Kam.
Na przedstawienie jasełkowe zaproszone zostały również dzieci
z oddziału zerowego wraz z wychowawczynią Wandą Czerwińską
oraz rodzice przedszkolaków. Wszyscy z zainteresowaniem śledzili
historię Narodzenia Pańskiego oraz wraz z postaciami szopki śpiewali
piękne kolędy.
Spotkanie miało na celu zapoznawanie dzieci z tradycjami Świąt
Bożego Narodzenia, rozbudzało zainteresowanie teatrem „Żywego
Aktora”, zacieśniało więzi międzypokoleniowe, uczyło szacunku dla
osób starszych oraz okazywania wdzięczności za trud i czas
poświęcony przez seniorów
maluchom.
Po spektaklu dzieci przedszkolne wspólnie bawiły się ze
starszymi kolegami, zaś rodzice i wychowawczynie ugościły
przybyłych artystów słodkim
poczęstunkiem.
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Z Ż ycia Szkó ł

Wyróżnieni w konkursie

Radość ze spotkania z… policją

Uczniowie Zespołu Szkół w Bliżynie: Dominika
Krzepkowska, Katarzyna Rodak, Ksenia Nowak, Bartosz
Dzikowski i Jakub Paduszyński zdobyli wyróżnienie za przygotowaną prezentację multimedialną „Człowiek nie rodzi się bohaterem” w Wojewódzkim Konkursie Historycznym w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zorganizowanym
przez Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego, Samorządowy
Ośrodek Doradztwa Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach i Instytut Pamięci Narodowej - Delegatura
w Kielcach i pod patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Opiekunem uczniów był Roman Falarowski.
(jaki)
W dniu 24 listopada z całą klasą i wychowawczynią Grażyną Kij
byliśmy na wycieczce pieszej na Posterunku Policji w Bliżynie.
Weszliśmy do budynku i tam zostaliśmy powitani przez panów
policjantów - Emila Sadzę i Artura Szumiała.

Sukces w konkursie małych
form teatralnych
W związku z obchodami 17 listopada Światowego Dnia
Rzucania Palenia i równocześnie rozpoczętej kampanii medialnej „Miasta wolne od dymu tytoniowego” w Zespole Szkół
Prywatnych w Skarżysku-Kamiennej odbył się IV Powiatowy
Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym

Panowie policjanci pokazali nam różne
„rekwizyty policyjne”,
mówili o trudnej i odpowiedzialnej pracy
policjanta, a także
jak postępować, by
być
bezpiecznym
w różnych sytuacjach.
Mieliśmy też okazję
wsiąść do radiowozu,
przymierzyć kamizelkę kuloodporną.
Wszystko nas ciekawiło i zadawaliśmy
wiele pytań, na które
otrzymaliśmy odpowiedź od panów policjantów. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, podziękowaliśmy za ciekawą lekcję
i powróciliśmy do szkoły.
Wycieczka bardzo mi się podobała i zrobiła na mnie duże wrażenie.
Piotr Górowski
Uczestnik wycieczki

pod hasłem „Jestem zdrowy – odrzucam dym papierosowy”.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 4 szkoły z terenu powiatu skarżyskiego: SP 4, SP 7, SP w Bliżynie i Prywatna
Szkoła Podstawowa.
Miło nam poinformować, że III miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Bliżynie z programem „Papieros to nie
to” pod opieką Grażyny Kij.
Celem przeglądu jest promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia poprzez wykorzystanie
form teatralnych, a także podniesienie poziomu wiedzy dzieci
dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu.
(jaki)
Fot. tsk24.pl
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T urysty k a - Rek r e ac ja

Bliżyn na Świętokrzyskim Szlaku Rowerowym
przeznaczonym dla turystyki rodzinnej!
Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach kilka dni temu
uruchomiła portal internetowy www.rowerowe.swietokrzyskie.travel/
promujący rowerową turystykę rodzinną w naszym regionie.
Jeden z 16 wyznakowanych specjalnie dla rodzin z dziećmi szlaków turystycznych w Górach Świętokrzyskich znajduje się w gminie
Bliżyn. Nosi nazwę „Prastara Puszcza”. Liczy 24,2 km a na jej pokonanie trzeba około 3. godzin.
Przebieg trasy: Bliżyn – Drożdżów – Zbrojów - Sorbin –
Odrowążek - Leśniczówka Świnia Góra - Rez. Świnia Góra - Rez.
Dalejów - Łysa Góra – Jastrzębia - Bliżyn
Nawierzchnia trasy w całości biegnie drogami asfaltowymi.
Trasa w dużej części biegnie przez tereny leśne, malownicze
wzniesienia tuż obok najcenniejszych obszarów SuchedniowskoOblęgorskiego Parku Krajobrazowego.
Na stronie czytamy:
„Tą malowniczo biegnącą trasę rozpoczynamy w Bliżynie, a dokładniej spod Gminnego Ośrodka Kultury wyglądem swym przypominają-

cego zameczek. Jest tu miejsce by zostawić samochód. Stąd wyruszamy
drogą asfaltową w stronę na południe i po ok. 0,5km tuż na granicy lasu
skręcamy w prawo w kierunku Odrowążka po lewej podziwiając lasy
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Jedziemy prosto,
by w Drożdżowie skręcić w drugą ulicę w prawo a następnie w pierwszą
w lewo. Mijamy Zbrojów i Sorbin. Po przejechaniu ok. 5 km docieramy
do Odrowążka (w sklepie spożywczym można uzupełnić zapasy). Za tą
miejscowością na skrzyżowaniu skręcamy pod kątem prostym w lewo
i po ok. 0,5 km znów w lewo w las. Od tego momentu niemalże już do
końca wycieczki będziemy poruszać się po terenach leśnych parku krajobrazowego oraz wzgórzach mierzących ponad 300 m n.p.m. Mijamy
kapliczkę na drzewie i docieramy do polany z leśniczówką Świnia Góra
- dogodne miejsce na chwilę odpoczynku. Jedziemy dalej mijając kolejno po prawej stronie rezerwaty: „Świnia Góra” oraz „Dalejów”. Po przejechaniu ok. 1,5km od Świniej Góry najdziemy drogowskaz w prawo do
znajdującego się w niewielkiej odległości od naszej trasy pomnika batalionów „Nurta”. W okolicach Łysej Góry (322,6 m n.p.m.) przecinamy
drogę i jedziemy prosto w kierunku Bliżyna. Poruszamy się drogą asfaltową ale warto wiedzieć, iż niemalże równolegle do niej biegnie zielony
szlak pieszy, przy którym ciekawe pomniki przyrody: „Brama Piekielna”
i „Piekło Dalejowskie”. Wyjeżdżamy z lasu w miejscowości Jastrzębie
skąd rozciąga się rozległa panorama Bliżyna. Po prawej stronie mijamy
pomnik ku czci ofiarom filii obozu koncentracyjnego w Bliżynie. Stąd
już tylko ok. 1 km do Bliżyna, gdzie kończy się nasza trasa. Po dotarciu
na miejsce warto poświęcić trochę czasu na zwiedzenie wsi”.
(jaki)
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Mikołajkowy turniej szachowy
Tradycyjny mikołajkowy turniej szachowy w bliżyńskim „Zameczku” rozegrany został 4 grudnia z udziałem zawodników Kordiana Bliżyn oraz zaprzyjaźnionego klubu
Wieża Szydłowiec.
Rywalizowało 11 osób, a czołowe miejsca zajęli: I – Oskar
Żak, II – Łukasz Fidor, III – Cezary Żak, IV – Weronika Żak,
V – Michał Płatek i VI – Artur Płatek.
Nagrody i słodycze ufundował Gminny Ośrodek Kultury
w Bliżynie.
(jaki)

Marszałek promuje Zagrodę Królów
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, w ramach promocji gospodarstw agroturystycznych, w ostatnim czasie promowane były
trzy z nich, mające certyfikat „Świętokrzyskiego Dziedzictwa
Kulinarnego”. Jednym z nich było gospodarstwo Gabrieli
i Krzysztofa Królów z Brześcia.
Czytam tam, że „Zagroda Królów” to rodzinne, prawie 30-hektarowe gospodarstwo rolne położone we wsi Brzeście w gminie
Bliżyn. Nie ma tu przemysłu, gospodarstwo położone w pięknym
miejscu - w pobliżu dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.
Na tych słabych glebach od ponad 25. lat Państwo Gabriela
i Krzysztof Król uprawiają borówkę amerykańską. Z jej owoców
wykonują wiele przetworów: dżemów, konfitur, galaretek i soków,
które na ich stole królują przez cały rok. Zimą mrożone owoce wykorzystuje się do pierogów, naleśników, ciast, bułek i dekoracji tortów. Jagoda jest nie tylko smaczna, ale także bardzo zdrowa, gdyż
zawiera najwięcej żelaza ze wszystkich owoców. Można również
spróbować nalewki borówkowej wytrawnej bądź likieru borówkowego.
Na łąkach i pastwiskach, pasą się konie i krowa. Mleczna krowa rasy Jersey zaopatruje gospodarstwo w świeże mleko, z którego
wyrabiane jest masło, sery twarogowe, podpuszczkowe i parzone.
A na serwatce jest przyrządzana zalewajka bliżyńska, barszcz
biały i napój „chłopski”, idealny na letnie upały. Przydomowe pastwisko jest też przeznaczone na wolny wybieg dla kur zielononóżek kuropatwianych i stada gęsi kieleckiej.
W gospodarstwie serwowana jest gęś zagrodowa, gęś po królewsku: z jabłkami, szałwią i wątróbką oraz nadziewana kaszą
gryczaną (niepaloną).
Odwiedzający „Zagrodę Królów” miłośnicy koni, podczas przejażdżek w siodle mogą oglądać wspaniałe widoki, zwiedzać historyczne miejsca oraz poznawać lokalną florę i faunę. Świętokrzyski
Klub Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK oddał do dyspozycji
wszystkich zainteresowanych jedyny w swoim rodzaju szlak wiodący przez jedne z najstarszych gór Europy. „Zagroda Królów”
znajduje się właśnie na trasie tego liczącego prawie 400 km szlaku. Ostatnio został wytyczony także „Bliżyński Szlak Rękodzieła”,
jest więc możliwość zapoznania się z dawnymi zawodami (garncarstwo, tkactwo). Obecnie w gospodarstwie budowana jest świetlica w tradycyjnym stylu - z piecem chlebowym i z zapieckiem,
a także warsztatem tkackim. Dzięki niej Państwo Królowie będą
mogli wypiekać chleb przygotowany na zakwasie w prawdziwym
piecu i tym sposobem zwiększyć atrakcyjność swojego gospodarstwa agroturystycznego”.
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Pa sowanie Pr zedszko l aków

Ślubowanie przedszkolaków w Mroczkowie
Dnia 1 grudnia 2011 grupa wychowanków bliżyńskiego przedszkola złożyła uroczyste przyrzeczenie stając się pełnoprawnymi przedszkolakami.
Było to szczególne święto, o czym świadczyli licznie przybyli goście oraz rodzice, babcie, dziadkowie.

Józef Nowak złożył wychowawczyni Marzenie Tomaszewskiej za
trud podjęty w przygotowaniu małych przedszkolaków oraz Joannie
Kaludze (grającej na instrumencie) i Eli Przybyłowicz. Uroczystość
zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Wśród zaproszonych osobistości znaleźli się wójt gminy Mariusz
Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, dyrektor ZS
Józef Nowak, dyrektor szkoły w Mroczkowie Sylwester Koziński
i koordynator projektu w całej gminie Grzegorz Włodarczyk.
Wszystkich obecnych w ciepłych słowach powitała opiekunka
grupy Marzena Tomaszewska.

Punkt przedszkolny w Mroczkowie funkcjonuje w ramach projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn”, Priorytet
IX, Działanie.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki:”

Uroczystość rozpoczęła się wspaniale przygotowanym programem artystycznym małych przedszkolaków. Dzieciaki stanęły na
wysokości zadania prezentując się znakomicie przed zebranymi.
Recytowały wierszyki, śpiewały, a ich taniec w takt piosenki
„Poszło dziewczę po ziele” wywołał aplauz publiczności. Punktem kulminacyjnym było oczywiście uroczyste ślubowanie oraz pasowanie
na przedszkolaka, którego dokonał dyrektor Józef Nowak, wręczając
potem wspólnie z opiekunką grupy Marzeną Tomaszewską dyplomy oraz pamiątkowe znaczki. Po tak intensywnych przeżyciach pełnoprawne już przedszkolaki z radością powitały pokrzepiające słodkości wręczone im przez gospodarza gminy Mariusza Walachnię.
Zakończenie spotkania wypełniły podziękowania, jakie dyrektor
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Pa sowanie Pr zedszko l aków

Pasowanie przedszkolaków w Bliżynie

Czterdziestu najmłodszych wychowanków Przedszkola
Samorządowego w Bliżynie 30 listopada zostało uroczyście pasowanych na przedszkolaka. W tym ważnym dla nich dniu towarzyszyli im rodzice, dziadkowie i babcie, wychowawczynie, a także goście zaproszeni na uroczystość: radna powiatowa Anna Leżańska,
wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy
Jerzy Rams, dyrektorzy Zespołu Szkół w Bliżynie Józef Nowak
i Grzegorz Jędrzejczyk.

Obecnych na uroczystym pasowaniu powitała Izabela Sierko,
po czym dzieci zaprezentowały słowno – muzyczny program artystyczny.
Następnie dyrektor J. Nowak dokonał aktu pasowania, wójt
M. Walachnia wręczył im słodkości, a wychowawczynie okolicznościowy dyplom i maskotkę.

Do grupy młodszej „Krasnali” uczęszczają: Maria Boruń,
Maciej Ciura, Magdalena Dusza, Mateusz Fornal, Bartłomiej
Jędryka, Julia Kopeć, Ola Młodawska, Zuzanna Napora, Maria
Nowek, Agata Ołownia, Antoni Ozan, Krzysztof Rożek, Marcin
Siudak, Aleksander Szymanowski, Kornel Szwed, Weronika
Trzebińska, Oliwia Wrona, Dominik Zych, Filip Żak i Maria Żak.
Wychowawczyniami grupy są Izabela Sierko i Ewelina Jedynak.

Natomiast do grupy starszej „Zielone Żabki” należą: Mateusz
Bogusz, Mikołaj Jakubczyk, Jagoda Jarosz, Wiktor Kowal,
Igor Kowalik, Anna Lacko, Wojciech Libich, Jakub Misiowiec,
Adam Młodawski, Kinga Ołownia, Dawid Osóbka, Wanesa
Osóbka, Oliwia Ożarek, Kinga Paszkiel, Wiktoria Pydyn,
Julian Wesołowski, Maja Wiśniewska, Miłosz Wrona, Angelika
Ziarkowska, Weronika Żak. Ich wychowawczyniami są Izabela
Olesińska i Dorota Bernas.
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