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Pamięci szalonego majora i Jego
żołnierzy

o bitwie pod Rogowym Słupem pisze Roman Falarowski
Szmaragdowi Jubilaci,
świętujmy razem 3 Maja,
spotkania autorskie z Antonim Paszkielem
i Jackiem Lombarskim,
* debata o bezpieczeństwie,
* Dzień Patrona w Zespole Szkół,
* wystawa fotografii Sandry Borowiec,
* sukces zespołu „Sorbin”,
* realizacja projektu w SP Mroczków,
* VIVE w Bliżynie
oraz specjalny dodatek o Gminnej Lidze Piłki Nożnej.
*
*
*
*

Lasy
Świniej
Góry koło Rogowego
Słupa po 72. latach
znów zapełniły się
kawalerzystami
i piechurami Wojska
Polskiego. Tak, jak
1 kwietnia 1940 roku,
kiedy to oddział

Podsumowanie Szachowego Grand Prix ‘2011

W pierwszym dniu kwietnia w bliżyńskim „Zameczku” odbył się
ostatni, dziewiąty turniej Szachowego Grand Prix ‘2011, a następnie
podsumowanie całego cyklu oraz wręczenie nagród dla najlepszych.
Zwyciężył Łukasz Łukomski.                                       Czytaj na str. 15

majora Henryka
Dobrzańskiego
„Hubala” po stoczonej tutaj walce
przebił się z hitlerowskiej obławy.
Dla uczczenia
tamtych wydarzeń
w przededniu kolejnej rocznicy odbył się tam III Piknik Kawaleryjski.

Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 20

Z szacunku dla bohaterów

Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty

W Niedzielę Palmową rozstrzygnięto konkurs wielkanocny.
Największą palmę wykonał Piotr Trzebiński i to on zdobył główną nagrodę w tej kategorii. Z kolei najpiękniejszą palmę wykonała
Elżbieta Pogodzińska. W kategorii grupowej nagrodzono Kasię,
Wiktorię i Olę Zarzyckie.
Czytaj na str. 5

Miesiąc w polskiej tradycji jeszcze niedawno powszechnie był
obchodzony jako Miesiąc Pamięci Narodowej. Dziś, po okresie
transformacji, zwyczaj ten w większości zaginął, ale są miejsca,
gdzie w kwietniu nadal pamięta się o tych, co oddali życie za wolną Polskę. Do tych nielicznych chlubnych wyjątków należy Zespół
Szkół w Bliżynie.
Czytaj na str. 9
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Pamięci szalonego majora i Jego żołnierzy
Lasy Świniej Góry koło Rogowego Słupa po 72. latach znów zapełniły się kawalerzystami i piechurami Wojska Polskiego. Tak, jak
1 kwietnia 1940 roku, kiedy to oddział majora Henryka Dobrzańskiego
„Hubala” po stoczonej tutaj walce przebił się z hitlerowskiej obławy.
Dla uczczenia tamtych wydarzeń w przededniu kolejnej rocznicy
odbył się tam III Piknik Kawaleryjski.

przedstawiciele samorządu Suchedniowa z przewodniczącym
rady miejskiej Eugeniuszem Bugałą, pracownicy Nadleśnictwa
Suchedniów, kawalerzyści.

Uczestnicy Mszy św.
Po Mszy św. pod pomnikiem poległych delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Polana zapełniła się kawalerzystami
Mimo ulewnego chwilami deszczu nie zabrakło chętnych
do uczestnictwa w tych uroczystościach. Już rano z Bliżyna
i Suchedniowa wyruszyły konno, pieszo i na rowerach rajdy, nie tak
liczne, jak w ubiegłym roku ze względu na deszcz. Grupę z Bliżyna
przez Jastrzębię – Świnią Górę i Rosochy pod pomnik koło Rogowego
Słupa poprowadził Roman Falarowski.
W południe pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia
z 1940 roku zebrali się wszyscy maszerujący oraz ci, którzy dotarli autami, aby uczestniczyć we Mszy św. odprawionej przez ks.
Arkadiusza Czupryńskiego.

Delegacje składają wiązanki kwiatów
Później, obchody rocznicowe przeniosły się w okolice leśniczówki Świnia Góra, gdzie zebrało się już znacznie więcej osób. Czekało
na nich wiele atrakcji.
O godz. 14.00 rozpoczęto inscenizację bitwy pod Rosochami
w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im.
13. Pułku Ułanów Wileńskich, Grupy Rekonstrukcji Historycznej
4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc, Stowarzyszenia Miłośników
Pojazdów Militarnych z Częstochowy, Radomskiej Grupy
Rekonstrukcji Historycznej 26. Infanterie Regiment oraz członków
Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”.

Mszę św. sprawował ks. Arkadiusz Czupryński
-Gromadzimy się pokoleniowo, aby uczcić naszą przeszłość i historię. Kto jej nie szanuje, nie zrozumie teraźniejszości. Oni walczyli
o to, abyśmy żyli w wolnej Polsce – stwierdził ks. Arkadiusz.
We mszy, którą wokalnie uświetnił zespół „Sorbin” pod kierunkiem Dariusza Figarskiego, wzięli udział także goście: poseł
na Sejm RP Andrzej Bętkowski, radna powiatowa Anna Leżańska,
władze samorządowe Gminy Bliżyn w osobach: wójt gminy Mariusz
Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams z grupą radnych:
Aleksandrą Milanowską, Haliną Fidor, Kazimierzem Boruniem,
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„Niemcy” przygotowują się do obławy

III Pik nik K awaleryjsk i

Bitwa pod Rosochami (Słupowym Rogiem)

Oddział majora „Hubala” będzie próbował się przebić z obławy
Grupy rekonstrukcyjne dość precyzyjnie odtworzyły wydarzenia
sprzed 72. lat. Była niemiecka obława, przebicie się polskich kawalerzystów, wreszcie pacyfikacja wsi przez hitlerowców po rozprawieniu
się z polskimi żołnierzami. Całość żywo komentowana przez lektora.
W rolę ludności polskiej wcielił się zespół „Sorbin”.

Ludność polska pomagała żołnierzom „Hubala”…
Podczas Pikniku Kawaleryjskiego można było zobaczyć popisy
władania szablą, pokaz musztry, pokaz szarży kawaleryjskiej oraz wyposażenia kawaleryjskiego XX wieku i pokazy sprawności wojskowej.
Na zakończenie na wszystkich uczestników Pikniku czekała gorąca grochówka oraz kiełbaska pieczona na ognisku.
Wójt Gminy Bliżyn serdecznie dziękuje za okazaną pomoc:
Januszowi Paczesnemu - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Suchedniów,
Janowi Harabinowi - Prezesowi Koła Łowieckiego „Przepiórka”,

…za co spotkały ją represje
ks. Arkadiuszowi Czupryńskiemu, Rodzinie Królów i Paszkielów
z Brześcia, Romanowi Falarowskiemu, Firmie BATMAR ze
Skarżyska, Zespołowi Pieśni i Tańca „Sorbin”, wszystkim uczestnikom rekonstrukcji oraz patronom medialnym: Radio Kielce, Echo
Dnia, Tygodnik Skarżyski, TSK24.pl, skarzysko24.pl , TVP Kielce.
Jacenty Kita

Bezpośrednia walka zbrojna z okupantem niemieckim na terenie gminy
Bliżyn rozpoczęła się jeszcze jesienią 1939r. Działały w okolicznych lasach oddziały ppłk Jana Kruka-Śmigli i Oddział Wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. „Hubal” pierwszy raz do gajówki
Rosochy przybył w nocy z 10/11.10.1939r. i zarządził tam postój dla oddziału (36
osób). Następnej nocy oddział majora wyruszył przez Płaczków w kierunku włoszczowskich lasów.
Powraca do niej na początku listopada (02 – 11.11.1939 r.). Przebywają w niej
ppor. Marek Szymański „Sęp” i Maria Cel „Tereska”. Podczas pobytu w gajówce
major Dobrzański tworzy organizację pod nazwą Okręgu Bojowego Kielce (OBK).
Powstały dwa ważne dokumenty: „Zarys organizacji Okręgu Bojowego Kielce”
i „Uwagi w sprawie organizacji Okręgu Bojowego Kielce”. Kontaktuje się z przedstawicielem „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej Józefem Erblem „Pawłem”
przez nauczyciela Stanisława Proboszcza. Tworzono w ramach OBK drużyny.
Organizatorami ich byli: Janusz Roman w Odrowążu, Wojciech Michałowski
w Sorbinie, Stefan Bilski w Pogorzałem, Władysław Nowak w Bzinie, Mieczysław
Żak w Suchedniowie, Zygmunt Dulęba w Skarżysku Książęcym i Proboszcz
w Bliżynie (uważany jest za członka OBK). Z Rosoch „Hubal” udał się do Kielc
na spotkanie z komendantem okręgu Służby Zwycięstwu Polski (SZP) ppłk
Franciszkiem Faixem (organizatorem wyjazdu był przypuszczalnie Proboszcz).
Major nie zgodził się na podporządkowanie oddziału i tworzonego Okręgu
Bojowego Kielce Służbie Zwycięstwu Polski i jej kontynuatorowi Związkowi
Walki Zbrojnej (ZWZ). Oddział powiększył się o ochotników z „Orła”: Romana
Jaszewskiego, Piotra Płucisza „Dąbskiego” i Mieczysława Wijasa.
Do majora zgłosił się leśniczy z Szałasu (Nadleśnictwo Bliżyn) ppor.
Władysław Biedrzycki (brał udział w wojnie w 1939 r.), któremu polecił utworzenie placówki i zbieranie broni. Jeden z jego magazynów broni znajdował się obok
leśniczówki na Świniej Górze, gdzie mieszkał z żoną Ludwik Kliś. Placówkę utworzył z okolicznych nauczycieli i leśników. Udało mu się pozyskać, min.: Stanisława
Stańca, Józefa Młodawskiego i gajowego ze wsi Kopcie Ignacego Mościńskiego
„Mość”. „Mość” miał być przewodnikiem po okolicznym terenie dla „Hubala” i obserwować ruch wojsk niemieckich oraz gromadzić broń. Jan Misiowiec (gajowy?)
z żoną Marią zajmował się aprowizacją oddziału w produkty żywnościowe.
Jednymi z głównych i bezinteresownych osób, które dostarczały środki finansowe na działalność oddziału „Hubala” byli: inż. Absalon (były dyrektor huty
„Pokój”) i Józef Czarnecki. Inżynier Absalon mający znajomości na Śląsku zakupił tam węgiel, a właściciel składu opału w Bliżynie Czarnecki go sprzedawał.
Uzyskany zysk ze sprzedaży przekazywał przez łączników majorowi.
Stacjonującemu oddziałowi chleb dostarczał piekarz Marian Sadowski
z Bliżyna. Chleb do lasu zawoził jego brat Zbigniew Sadowski (później członek
AK).
Z Rosoch nie powiodła się wachmistrzowi Józefowi Alickiemu (z rozkazu
„Hubala”) wyprawa po konia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego „Dzianeta”,
gdyż z innymi końmi został wywieziony ze wsi Cisownik do Niemiec (koń
„Hubala”- to „Demon”).
Z majorem kontaktował się nadleśniczy Okoń, który proponował zdjęcie
munduru i dostarczenie ubrań cywilnych oraz dokumentów, że są pracownikami
leśnymi, dla niego i jego ludzi. Na propozycję zdjęcia munduru Okoń i towarzyszący mu pracownik Nadleśnictwa Władysław Szafraniec usłyszeli taką odpowiedź:
„Dopóki mamy ten mundur i broń przy sobie, to nigdy jej dobrowolnie wrogowi
nie oddamy. Tym zaś, że walczymy w polskich mundurach, dokumentujemy tylko,
że wojsko polskie egzystuje nadal. Za cywilne ubrania dziękujemy panom, ale są
one dla nas zupełnie niepotrzebne. Czy panowie mają radio?... W najbliższych tygodniach narody będą świadkami wielkich wydarzeń, które się będą rozgrywać na
zachodzie. …”.
Dnia 11.11.1939 r. Okoń osobiście przekazał wiadomość o zbliżającej się do
gajówki kompanii Wehrmachtu. Oddział „Hubala” odmaszerował przez Sorbin,
Pięty i Sobótkę w kierunku przysuskich lasów. Po drodze, po przekroczeniu wieczorem linii kolejowej w okolicach Płaczkowa i po dotarciu w lasy za Mroczkowem,
uczczono 21 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Major wędrował pieszo, gdyż
stwierdził: „Chodzi oddział pieszo, pochodzę i ja”. W ostatniej chwili przed przybyciem Niemców udało się zabrać dla potrzeb oddziału świeżo upieczony chleb
w gajówkowym piecu.
„Hubal” i jego żołnierze w „gościnne” lasy Nadleśnictwa Bliżyn przybyli ponownie rankiem 31.03.1940 r. (niedziela - tydzień po Wielkanocy; w lesie były
widoczne jeszcze oznaki zimy) po zwycięskim boju z Niemcami pod Huciskiem
(pokonawszy bez odpoczynku odległość 25 kilometrów). Po drodze w Odrowążu
rozbroili i puścili wolno 2 Austriaków z Organizacji Tod’ta. Zakwaterowali we wsi
Szałas Stary. Mieszkańcy Szałasu z wielką serdecznością i gościnnością przyjęli
dawno niewidzianych umundurowanych żołnierzy polskich. Kapelan oddziału, ks.
Ludwik Mucha „Pyrka” pod wiejskim krzyżem odprawił Mszę św., a wieczorem
zorganizowano zabawę taneczną w której wzięli udział Hubalczycy. Potańcówkę
przerwano, gdyż do okolicznych miejscowości przybywały oddziały niemieckie
biorące udział w obławie na żołnierzy „szalonego” majora. Major zarządził gotowość bojową.

dok. na str. 10
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Ak t ualn ości

„Sorbin” na targach agroturystycznych

Szmaragdowi Jubilaci
Dzień 10 kwietnia był
w tym roku dniem wyjątkowym dla Państwa
Teodory i Eugeniusza
Wiśniewskich z Sobótki,
bowiem w tym dniu świętowali 55. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Przedstawiciele
samorządu Gminy Bliżyn:
Mariusz Walachnia -Wójt Gminy Bliżyn oraz Luiza JurczykKutryby, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzili
szmaragdowych jubilatów w ich miejscu zamieszkania z gratulacjami,
okolicznościowym dyplomem oraz drobnym upominkiem.
Państwu Teodorze i Eugeniuszowi Wiśniewskim życzymy dużo
zdrowia i pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.
Marzena Jeżewska

Targi
agroturystyczne
AGROTRAVEL to najbardziej
roztańczona i rozśpiewana wystawa. Największa i najlepsza
oferta wypoczynku na wsi. To
platforma wymiany doświadczeń
pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań, mającymi na
celu rozwój regionów, krajów

i Europy poprzez turystykę wiejską.
Swój udział w rozśpiewaniu i roztańczeniu targów miał Zespół
Pieśni i Tańca „Sorbin”, który zaprezentował się w dniu 21 czerwca
o godz. 16.00 na scenie targowej. Wcześniej zespół był wizytówką stoiska Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł”, na którym promowała się
również Gmina Bliżyn.

„Awanse” w parafii
Podczas sumy w Niedzielę Palmową ks. proboszcz Stanisław
Wlazło poinformował wiernych, że księża wikariusze parafii pw. św.
Ludwika w Bliżynie ks. Marcin Dziemba i ks. Arkadiusz Czupryński
podniesieni zostali do godności kanoników.
Wikariusz parafialny to ksiądz wyznaczony przez ordynariusza
do pomocy proboszczowi w zarządzaniu parafią. Obecnie kanonik
to kapłan, który uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla
Kościoła lokalnego, zobowiązany jest do sprawowania określonych
obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym
biskupem .
(jaki)

Uroczystość Złotych Godów – przyjmujemy
zgłoszenia
Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1962
i w latach wcześniejszych (1961, 1960...) na stałe zameldowane w gminie Bliżyn proszone są o dokonywanie zgłoszeń jubileuszu pięćdziesięciolecia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bliżynie, ul. Kościuszki 79a.
Zgłoszenie nie musi być dokonane osobiście przez jubilatów, można dokonać zgłoszenia przez członków rodziny lub sąsiadów. Na podstawie dokonanych zgłoszeń sporządzone zostaną wnioski o nadanie
„Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 maja 2012 roku.
Serdecznie zapraszamy.

Podczas targów omawiane były najistotniejsze zagadnienia dotyczące turystyki wiejskiej, problemy sektora oraz trendy, wahania
rynku i czynniki ekonomiczno-społeczne, które
mają duży wpływ na rozwój turystyki wiejskiej
i agroturystyki. W tym
roku szczególną uwagę
poświęcono perspektywom rozwoju turystyki
wiejskiej w Europie po
roku 2013 oraz poprawie
jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych.
Podczas targów swe stoiska miało ponad 140 miast i wsi z całej
Polski, a także ze Słowacji, Węgier i Litwy.
Jacenty Kita

Kolejny sukces Wacława Pejasa!

Świętujmy wspólnie 3 Maja
Za kilka dni Święto Konstytucji 3 Maja. Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania 221. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. – Tym razem w programie
słowo - muzycznym chcemy zaprezentować występy solistów z zespołów „Canto” i „Sorbin”, Wacława Pejasa i GOK-u oraz recytatorów
– mówi Katarzyna Skarus, dyrektor „Zameczka”, autorka scenariusza.
Program uroczystości w dniu 3 Maja jest następujący:
- 10.00 – Msza św. w kościele św. Ludwika w Bliżynie
- 11.00 – uroczystości pod pomnikiem przy ul. Kościuszki
- 11.30 – akademia w Gminnym Ośrodku Kultury
Serdecznie zapraszamy!
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W dniach 21-22 kwietnia
2012 r. odbył się w Głowaczowie
XII Ogólnopolski Festiwal
Pieśni – Piosenki PatriotycznejLudowej i Tańca Ludowego,
podczas którego reprezentant
Gminy Bliżyn Wacław Pejas
zajął I miejsce w kategorii
„Pieśń – Piosenka Solo”.
Festiwal poświęcony był
„ku czci tych wszystkich, którzy oddali za nas w obronie
Ojczyzny To co mieli najcenniejsze – Życie!, żeby Polska
była Polską”.
mj

Z Ż ycia Gm iny

Wybrano najpiękniejsze palmy
wielkanocne

Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży działające przy parafii św. Trójcy w Bliżynie w okresie świąt Wielkiej Nocy ogłosiło
konkursu na najładniejszą i największą palmę wielkanocną, którą na konkurs można było wykonać indywidualnie lub zbiorowo.
Rozstrzygnięcie
konkursu
nastąpiło w Niedzielę Palmową
– „Wielką bramę wprowadzającą
w Wielki Tydzień” – jak to określił papież Benedykt XVI.
Po południowej Mszy św.
oceny palm dokonało jury
w składzie: radna powiatowa
Anna Leżańska, wójt Mariusz
Walachnia i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams. Ich
zdaniem największą palmę wykonał Piotr Trzebiński i to on zdobył
główną nagrodę. Z kolei najpiękniejszą palmę wykonała Elżbieta
Pogodzińska. W kategorii grupowej nagrodzono Kasię, Wiktorię
i Olę Zarzyckie.

Młoda artystka, młoda publiczność
Debiutancka wystawa fotografii młodej
artystki Sandry Borowiec odbyła się w dniu
14 kwietnia br. w bliżyńskim „Zameczku”.
Jej osoba sprawiła, że wśród publiczności
dominowała młodzież, ale również grupa zaprzyjaźnionych fotografików. Przybyłych powitała Katarzyna Skarus, dyrektor GOK-u.
Poza młodzieżą w jej debiucie wzięły udział:

władze gminy z wójtem Mariuszem Walachnią, przewodniczący
rady gminy Jerzy Rams i radni Aleksandra Milanowska i Tadeusz
Łyjak, zastępca dyrektora szkoły Grzegorz Jędrzejczyk, sołtys
Anna Gołębiewska.
Ula Jędrzejczyk,
opiekun
Sandry,
powitała
studentów UJK w Kielcach
Małgorzatę Bębacz
i Tomasza Pelę, którzy byli autorami
koncepcji wystawy,
plakatów i zaproszeń. Jak stwierdził
Tomek celowo dobrane zostały żywe barwy, gdyż za dużo szarości mamy na codzień.
Z rąk wójta i przewodniczącego rady Sandra otrzymała gratulacje
i upominek oraz życzenia dalszego doskonalenia swego talentu.
Sandra Borowiec jest uczennicą III klasy Gimnazjum w Bliżynie.
Mieszka w Ubyszowie. Najchętniej maluje martwą naturę i portrety,
w tym swoich koleżanek, które prezentowane były na wystawie.

Nagrody w imieniu organizatorów wręczyli członkowie jury,
ks. Arkadiusz Czupryński oraz przedstawiciel Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży.
Jacenty Kita
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Debata na temat bezpieczeństwa
Z inicjatywy Wójta Gminy Bliżyn Mariusza Walachni
i Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku – Kamiennej
Wojciecha Przeździka w dniu 30 marca w Gminnym Ośrodku
Kultury odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu, ładowi i po-

rządkowi publicznemu na naszym terenie. Z zaproszenia organizatorów skorzystali radni gminy z przewodniczącym Jerzym Ramsem,
radna powiatowa Anna Leżańska, dyrektorzy szkół, strażacy, sołtysi
i przedstawiciele rad sołeckich a także mieszkańcy. Stronę „mundurową” reprezentowali zastępca komendanta powiatowego Piotr Kania,
kierownik posterunku w Bliżynie Artur Szumiał oraz dzielnicowi
Paweł Jelonek i Emil Sadza.
Otwierając spotkanie wójt Mariusz Walachnia zaproponował
otwartą jego formułę, w formie dyskusji, gdyż jest ona najbardziej
konstruktywna i rzeczowa.
Wstępem do dyskusji było wystąpienie Piotra Kani. Zaczął od
krótkiego przedstawienia swej osoby oraz przybliżył nieco naszego
kierownika posterunku Artura Szumiała: -To bardzo dobrze zapowiadający się policjant. Jego osoba daje rękojmię i przekonuje, że zapewni bezpieczeństwo w gminie.
Odnosząc się do stanu bezpieczeństwa w gminie stwierdził zaś:
- Statystyki pokazują, że jest tutaj spokojnie. Dzieje się tak między
innymi dzięki dobrej
współpracy z samorządem, za co chcę
podziękować. Wasza
gmina jest wiodąca
w powiecie, prężnie
zarządzana, podejmująca cenne inicjatywy, jak chociażby
ta dzisiejsza.
Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której przewinęło się wiele wątków.
Ewa Łukomska i Kazimierz Kołodziej poruszyli kwestię zakazu
jazdy rowerami po chodnikach, nawet tych mało uczęszczanych przez
pieszych przy drodze krajowej. P. Kania stwierdził, że zaapeluje do
policjantów o ludzkie podejście do rowerzystów (trzeźwych oczywiście), a Paweł Jelonek dodał, że od 10. lat, gdy pracuje w Bliżynie, nikt
za to wykroczenie nie został ukarany.
Tadeusz Łyjak powiedział, że kwestia bezpieczeństwa to nie tylko sprawa policji, ale nas wszystkich. Zwrócił również uwagę na zachowania i przestępczość nieletnich np. na przystanku w centrum
Bliżyna, koło remizy, szkół, altan i placów zabaw.
Piotr Kania zwrócił uwagę na poważny problem narkomanii
wśród nieletnich i związanych z nimi przestępstw. –Narkotyki generują inne przestępstwa. A w Bliżynie też zatrzymywano dilerów i osoby posiadające narkotyki – powiedział.
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Rodzicom poleca, aby
dzieciom ufać, ale je kontrolować. Sprawdzać smsy,
przeglądać telefony komórkowe, Internet, komputer.
Zwrócił uwagę na poważny problem przemocy
domowej, nie tylko fizycznej,
ale i psychicznej. Pomocy
osobom pokrzywdzonym
udziela m.in. zespół interdyscyplinarny działający w Bliżynie.
Na dobrą współpracę dzielnicowych ze szkołami zwrócił uwagę dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie Józef Nowak. Z kolei wójt
Mariusz Walachnia poruszył kwestię wiosennej plagi wypalania traw.
Zdzisław Kuźdub sugerował zastosowanie nieoznakowanych patroli
policyjnych i wykaszanie nieużytków.
Na koniec wójt poruszył jeszcze jedną ważną kwestię: -Lada moment napełnimy wodą zalew w Bliżynie i można przypuszczać, że tam
przeniesie się młodzież. Trzeba to miejsce szczególnie nadzorować
przez policję.
Policja zadeklarowała uwzględnienie tego wniosku.
Reasumując można stwierdzić, że w gminie jest bezpiecznie i spokojnie, ale wiele jeszcze można poprawić.
Jacenty Kita

Zameczek zaprasza w maju!!!
*
*
*
*
*
*
*

2.05.2012 r. godz. 10.00 – Trzeciomajowy Turniej Szachowy.
3.05.2012 r. godz. 11.30 – Koncert z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja – GOK.
11.05.2012 r. godz. 10.00 – VII Gminny Przegląd Teatrów
Szkolnych – scena w remizie OSP w Bliżynie.
11.05.2012 r. godz. 17.00 – wernisaż wystawy fotografii Natalii
Żak - uczennicy 3 klasy Gimnazjum w Bliżynie.
20.05.2012 r. godz. 17.00 – Majowe IGRASZKI z IGRASZKĄ
w „Lokomotywie dziejów” czyli występ teatrzyku „Igraszka”
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wstęp wolny.
26.05.2012 r. godz. 15.00 – Dla Mamy i od Mamy czyli Studio
Dobrego Smaku - potrawy przygotują dzieci oraz mamy.
Zapraszamy!!! (szczególnie mamy z dziećmi).
3 czerwca 2012 r. od godz. 15.00 - zapraszamy na plac przed
Zameczkiem gdzie odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka
pod patronatem Wójta Gminy Bliżyn Mariusza Walachnii.

Czekają liczne atrakcje, konkursy, nagrody, słodycze, piosenka, iluzja, park rozrywki itd., itd., itd. ... a na zakończenie zagra
zespół DENIX
Katarzyna Skarus

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Do dnia 10 maja 2012r. przyjmowane będą w Urzędzie
Gminy w Bliżynie zgłoszenia dotyczące odbioru odpadów
wielkogabarytowych (stoły , krzesła, wersalki, szafy, itp.).
Chęć uczestnictwa w zbiórce należy zgłosić telefonicznietel. 41 25-41-104 wew. 39 lub osobiście pokój nr 10.
Akcja zaplanowana jest na drugi tydzień maja br. Odbiór
odpadów odbywać się będzie wyłącznie ze zgłoszonych nieruchomości w godzinach od 7.00-15.00.
Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia
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„Żeby pielęgnowali wolność…”
To przesłanie, w sposób wirtualny,
uczestnikom wieczoru poetyckiego przekazał Antoni Paszkiel, poeta z Gostkowa, który ze względu na stan zdrowia nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu autorskim.
Stąd za sprawą pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury miało ono charakter wirtualny, a wiersze i wywiad z panem Antonim
został wcześniej nagrany.
Prowadząca
spotkanie
Katarzyna
Skarus wyjaśniła, że pomysłodawcą upuAntoni Paszkiel
blicznienia twórczości poety z Gostkowa
była Aleksandra Milanowska.
Wywołana radna opowiedziała
o okolicznościach poznania twórczości Antoniego Paszkiela, a następnie
zarecytowała wiersz poświęcony pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.

Wiersze Antoniego Paszkiela recytowała także Marzanna
Godlewska, która zaśpiewała również utwór „Gdzie ty panie”.
Na koniec spotkania odtworzony został wzruszający fragment
opowieści pana Antoniego na temat współczesnego patriotyzmu.
Najbardziej w pamięć zapada przesłanie do młodych: „Żeby pielęgnowali wolność…”

Katarzyna Skarus
Przez cały czas spotkania
Katarzyna Skarus z pomocą
sprzętu multimedialnego przybliżała wiersze pana Antoniego
oraz treść wywiadu z nim. –Jest
Aleksandra Milanowska
człowiekiem ciepłym i życzliwym. Ze łzami w oczach opowiada o Ojczyźnie i wolności – stwierdziła.
Wiersze podejmują trudną tematykę czasów sprzed przełomu 1989 roku. Miejsce szczególne w życiu pana Antoniego zajmuje Jan Paweł II, któremu dedykował dwa wiersze. Natomiast panu
Antoniemu organizatorzy zadedykowali pieśń „Barka”, którą zaśpiewała Katarzyna Rodak.

Uczestnicy Spotkania
Antoni Paszkiel ma 84 lata, od urodzenia mieszka w Gostkowie.
Poza pracą zawodową był aktywny społecznie. W latach 1991-1999
pełnił obowiązki sołtysa, w latach 1990-2002 przez trzy kadencje był
radnym. Jak mówi, do pisania skłoniła go sytuacja polityczna w Polsce
w latach komunizmu. „To mnie wkurzało” – mówił. Nikomu wierszy
nie pokazywał. A pisał o 1968 roku, wydarzeniach w Radomiu w 1976
roku, relacjach Państwo – Kościół… Nie wie ile wierszy napisał, gdyż
tylko niektóre zanotował na piśmie.
Jacenty Kita

Nadzieja

Marzanna Godlewska

„Barkę” zaśpiewała Katarzyna
Rodak
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Runą w przepaść Sowieckie narody
i spłoną czerwone sztandary
na polskim globie.
Słonko jasne nad Polską zaświeci,
by do boju posłać też polskie dzieci.
Polaków pochowają swe syny i córy.
Pędzić ich będą, jak grom z jasnego nieba,
a krzyż na polskiej mogile,
doda im ducha,
by znak czerwony sierp i młot,
spłonęły w prochu i pyle.

Antoni Paszkiel
Gostków, 1980r.
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Dzień Patrona w Zespole Szkół
Dzień Patrona to ważne wydarzenie w życiu
każdej społeczności szkolnej. Inaczej nie może
być też w Zespole Szkół
w Bliżynie. „Rok generała Stanisław Maczka.
W hołdzie walczącym
bohaterom” – pod takim
tytułem w dniu 29 marca
zorganizowana
została
w tej placówce akademia poświęcona najwybitniejszemu polskiemu
„pancerniakowi” II wojny światowej. Rok 2012
bowiem Prezydent RP
Bronisław Komorowski
ogłosił „Rokiem generała Stanisława Maczka”.
W tym roku mija też 120.
rocznica Jego urodzin.
Obecnych na spotkaniu powitał dyrektor szkoły Józef Nowak,
a wśród gości byli wójt
Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams.

Program
słowno
– muzyczny przypominał szlak bojowy
gen. Maczka i jego żołnierzy. Przypomniane
zostało wiele wątków
z życia bohatera, także
w latach powojennych.
Wspomniana
została holenderska Breda,
którą żołnierze gen.
Maczka
wyzwolili,
a w której pamięć tamtych wydarzeń żywa jest do dziś. Nie zabrakło
Apelu Poległych.
Akademię zakończono przesłaniem: „Niech będzie pokój”.
Autorką scenariusza akademii była Elżbieta Dzierzęcka – Żak.
Dekorację przygotowała Agnieszka Paszkiel, zaproszenia Anna
Chwastowska, o oprawę muzyczną zadbał Łukasz Pietrzyk, a nad całym tokiem uroczystości czuwał Grzegorz Smardzewski.
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Zbiórka szkła i makulatury
Urząd Gminy informuje, że w dniu 9-10 maja na terenie gminy będzie przeprowadzona bezpłatna zbiórka opakowań szklanych (butelki
i słoiki) i makulatury.
Odbierane będą wyłącznie butelki i słoiki bez zawartości, umyte,
niepotłuczone bez nakrętek.
Opakowania szklane segregujemy osobno szkło bezbarwne i osobno szkło kolorowe.
Makulaturę pakujemy do kartonów bądź obwiązujemy sznurkiem
lub owijamy taśmą (w przypadku deszczu makulaturę dodatkowo należy spakować w worek foliowy).
Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnej akcji jest aktualna umowa
na odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz posiadanie dowodów opłat za te usługi!
Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bliżyn!!!
Worki na odpady szklane są dostępne u sołtysów poszczególnych
miejscowości jak również są do pobrania w Urzędzie Gminy.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia, że w workach znajdują się odpady
inne niż w/w, Gmina Bliżyn nie będzie prowadziła kolejnych bezpłatnych zbiórek.
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
***
Informacja o punktach zbiorczych odpadów szklanych na terenie
Gminy Bliżyn: Bliżyn - przed budynkiem OSP, przy „pętli”; Brzeście
- parking przy altanie, łąka obok A. Milanowskiej; Bugaj - koło posesji
p. Szweda; Drożdżów - na przeciwko posesji sołtys M. Jachimowicz;
Gilów - teren boiska koło p. E. Łukomskiej, za rzeką koło tablicy ogłoszeń (obok p. Ślusarczyka); Gostków - Gostków Górny - przy wjeździe
do sołtys J. Sieczki, teren obok byłego sklepu S. Janusa; Gostków Dolny
- teren przy skrzyżowaniu przed torami; Górki - teren przed starym
sklepem GS-u; Jastrzębia - przy posesji sołtysa S. Bernatka; Kopcie
- na posesji sołtys J. Jaślan; Kucębów Górny - przy tablicy ogłoszeń;
Kucębów Dolny - przy tablicy ogłoszeń; Nowki - przed budynkiem
OSP; Mroczków - przed budynkiem OSP; Mroczków-Kamionka - na
przeciwko posesji nr 15; Mroczków- Kapturów - na działce obok posesji nr 21; Nowy Odrowążek - przy budynku OSP; Odrowążek - na
posesji sołtysa S. Bernatka; Płaczków - przy zjeździe z drogi krajowe na
Mroczków; Piechotne – na posesji u sołtys D. Domagała; Piechotne
– obok posesji nr 58; Sołtyków – przy zjeździe z drogi krajowej na cegielnię; Rędocin - na posesji u sołtys M. Mamli; Sobótka - na posesji u sołtys K. Adamczyk; Sorbin - teren przed budynkiem OSP, plac
obok kościoła; Ubyszów- przy pętli autobusowej, na terenie boiska
przy dawnej szkole; Wołów - teren przy budynku OSP; Wojtyniów ul. Kamienna (przy sklepie), na placu przy budowanej przepompowni;
Zagórze - przy „pętli”; Zbrojów a posesji sołtys B. Żak.
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Oni rywalizują
Poniżej publikujemy składy drużyn grających w obecnej edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Kolejność zawodników jest według listy
zgłoszeń. Na zdjęciach prezentowane są składy grające podczas II kolejki, rozegranej w dniu 22 kwietnia w Mroczkowie (drużyna z
Wołowa – I edycja, gdyż mecz w II kolejce drużyna oddała walkowerem).

AIFAM Bliżyn

Bad Boys

Grzegorz Siudek, Damian Kotowicz, Bartosz Janus, Rafał
Ołownia, Norbert Witkowski, Adrian Staroń, Artur
Wydrzyński, Damian Durlik, Bartosz Jankowicz, Kamil
Jędrychowski, Krzysztof Łuczyński, Piotr Karasiński, Hubert
Szczepanik.

Konrad Zdziech, Artur Żak, Artur Bartosik, Daniel Król, Paweł
Dąbrowa, Emilian Żak, Marcin Piwowarski, Łukasz Berus,
Paweł Adamczyk, Jarosław Kotwica, Adrian Okła.

Gilów
Jacek Bilski, Mariusz Okła, Paweł Świercz, Robert Adamczyk,
Karol Pierzchalski, Patryk Włodarczyk, Przemysław Ciuk,
Piotr Garbusiński, Paweł Garbusiński, Michał Gawin, Krystian
Bafian.

Kordian Bliżyn
Andrzej Durlik, Jacek Cukrowski, Rafał Krakowiak, Marcin
Borowiec, Sebastian Durlik, Włodek Warszawski, Jacek Żak,
Paweł Wasik, Grzegorz Trzebiński, Artur Głazowski.
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Kucębów
Artur Głowala, Patryk Grzela, Marcin Zatorski,
Kamil Kwaśniewski, Adrian Salwa, Adrian
Misiowiec, Włodek Dudzic, Wiktor Król, Kamil
Lisowski, Mateusz Bednarz, Wojciech Żak, Mariusz
Domagała, Grzegorz Lisowski.

Mroczków
Łukasz Witkowski, Maciej Mastalerz, Eryk Szmidt,
Wiktor Jędrzejczyk, Jakub Witkowski, Rafał
Kopeć, Mateusz Ubysz, Albert Jurczyk, Przemysław
Dąbrowa, Piotr Bilski, Krzysztof Mączka, Michał
Brzozowski, Mateusz Banaszczyk, Piotr Klimek,
Piotr Bąk.

Odrowążek
Kamil Kwapisz, Przemysław Bernatek, Filip
Olejarz, Przemysław Kaczmarczyk, Karol Gębski,
Grzegorz Szcześniak, Adrian Lisowski, Tobiasz
Kołodziej, Damian Parszewski, Arkadiusz Sołtys,
Sebastian Jedynak, Grzegorz Trzebiński, Dominik
Jedynak.

Ceramika Sołtyków
Piotr Szkurłat, Tomasz Szkurłat, Zdzisław Stopa,
Bartłomiej Martys, Paweł Połeć, Piotr Gwarek,
Marcin Lisowski, Tomasz Bernatek, Piotr
Łuczyński, Paweł Łuczyński, Jarosław Lunge,
Bartosz Baśkiewicz, Damian Mączyński, Artur
Solarz, Konrad Zarzycki.

II
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Sorbin
Emil Żak, Marcin Kowalik, Bartosz Żak, Marcin
Kołek, Tomasz Kołek, Paweł Kołodziej, Piotr
Nowek, Damian Sepioło, Maciej Sierko, Mateusz
Pejas, Adrian Michałkiewicz, Patryk Zadrożny,
Paweł Kołodziejczyk.

Ubyszów
Arkadiusz Szmidt, Damian Rafalski, Karol Karpeta,
Paweł Mróz, Wojciech Stępień, Paweł Dzioba,
Tymoteusz Osóbka, Paweł Boczek, Grzegorz Kitel,
Dawid Gruszka, Konrad Nowak, Marek Osóbka.

Wołów
Piotr Oziembłowski, Mateusz Wrona, Adrian Sitko,
Radosław Fall, Paweł Zep, Robert Lorenz, Adrian
Saja, Arkadiusz Ołownia, Kamil Kotwica, Tomasz
Karnecki, Damian Wrona, Dawid Adamski.

ZELKO
Robert Jurkiewicz, Maciej Orynek, Robert Bąk,
Robert Niedziela, Krzysztof Burasiewicz, Kamil
Siudak, Franciszek Król, Paweł Laskowski, Mateusz
Kuliński, Dariusz Mastalerz, Sławomir Młodawski,
Damian Młodawski, Sebastian Młodawski, Patryk
Majos.
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II kolejka za nami
Za nami II kolejka Gminnej Ligi Piłki Nożnej, która wystartowała
15 kwietnia br.
Tabela po II kolejce jest następująca:
Lp.

Drużyna

Mecze

Pkt.

Bramki

Bilans

1. Kordian

2

6

18:2

+ 16

2. ZELKO

2

6

22:7

+ 15

3. Ubyszów

2

6

8:4

+4

4. Bad Boys

2

6

6:3

+3

5. Sołtyków

2

3

6:4

+2

6. Wołów

2

3

5:5

0

7. Sorbin

2

3

7:9

-2

8. Gilów

2

3

10:14

-4

9. Kucębów

2

0

4:9

-5

10. AIFAM

2

0

3:9

-6

11. Mroczków

2

0

3:14

- 11

12. Odrowążek

2

0

4:16

- 12

Terminarz rozgrywek
Gminnej Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012
Kolejka

III

IV

V

VI

VII

IV
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Data

Rozgrywający
Mroczków - Sorbin
Kordian - Gilów
Bad Boys - Odrowążek
29.04 - niedziela
AIFAM - Kucębów
Ubyszów - Wołów
ZELKO - Sołtyków
AIFAM - Wołów
Mroczków - Kordian
Odrowążek - Kucębów
01.05 - wtorek
Sołtyków – Sorbin
Bad Boys – Gilów
ZELKO – Ubyszów
Odrowążek – Ubyszów
ZELKO – AIFAM
Sołtyków – Gilów
05.05 - sobota
Bad Boys – Kordian
Sorbin – Kucębów
Wołów – Mroczków
Wołów – Gilów
Kordian – Sorbin
Umysłów – Kucębów
13.05 - niedziela
Mroczków – Odrowążek
ZELKO – Bad Boys
AIFAM – Sołtyków
Wołów – Bad Boys
Kucębów – Kordian
Odrowążek – ZELKO
20.05 - niedziela Gilów – Ubyszów

VIII

27.05 - niedziela

IX

03.06 - niedziela

X

10.06 - niedziela

XI

17.06 - niedziela
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Godzina
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
14.00
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Z Ż ycia Szkó ł

Z szacunku dla bohaterów

Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają, iż jeszcze 20 lat temu miesiąc kwiecień powszechnie w całej Polsce był obchodzony jako Miesiąc
Pamięci Narodowej. Hołd bohaterom II wojny światowej oddawały
szkoły, organizacje kombatanckie, zakłady pracy…

Dziś, po okresie transformacji zwyczaj ten w większości zaginął,
ale są miejsca, gdzie w kwietniu nadal pamięta się o tych, co oddali życie za wolną Polskę. Do tych nielicznych chlubnych wyjątków należy
Zespół Szkół w Bliżynie.
Bohaterów najokrutniejszej z wojen uczczono w sposób szczególny w dniu 13 kwietnia br.
-Honor i cześć oddajemy tym wszystkim, którzy oddali krew i życie za wolną Polskę. W tradycję naszej szkoły miesiąc kwiecień wpisany jest jako miesiąc pamięci narodowej – stwierdził dyrektor Józef
Nowak witając młodzież na akademii. A w zasadzie na dwóch akade-

miach, gdyż odrębne odbyły się dla młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjum. Akademię swą obecnością zaszczycili wójt Mariusz
Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, radny Tadeusz
Łyjak, nauczyciele,
rodzice uczniów.
Młodzież szkolna
przygotowała
piękny
program
artystyczny,
pełen
treści
patriotycznych i niepodległościowych. W czasie
występu młodzieży
odbywała się równolegle prezentacja multimedialna. Zarówno
przed jak i po występie młodych artystów
w dolnym holu szkoły
obejrzeć można było
przebogatą w treści
wystawę poświęconą
walkom partyzanckim na ziemi świętokrzyskiej podczas
całej okupacji hitlerowskiej.

Program z młodzieżą przygotowała Agnieszka Paszkiel.
Aranżację scenografii i wystroju przygotowała Dorota Lisowska
a muzyczną oprawę zapewnił Łukasz Pietrzyk.
Jacenty Kita
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His to r ia
dok. ze str. 3

W niemieckich dokumentach wojskowych oddział określony był różnymi
nazwami: „Grupa Bojowa Hubal”, „Oddział Hubala”, „Oddział Specjalny Hubala”,
„Oddział Specjalny Wojska Polskiego majora Hubala” lub „banda Hubala”.
III Rzesza od zakończenia kampanii wrześniowej przygotowywała się do
ataku na Danię, Norwegię, Francję, Belgię i Holandię. Z tego względu niemieckie
władze w Generalnej Guberni nie mogły tolerować działalności tak nielicznego
oddziału, który był symbolem polskiego oporu i mógł się przyczynić wiosną 1940
r. do wybuchu powstania w przypadku ewentualnych niepowodzeń armii niemieckiej na Zachodzie Europy. Szybka jego likwidacja stała się powodem sporu między Wehrmachtem a SS i policją o nadzór nad nią. Zadecydowano, że dowództwo
przejmie Obergruppenführer Krüger, który nie współpracował ze sztabami 221
i 372 dywizji piechoty armii okupacyjnej „Środek” i „Wschód”. Brak jej zadecydował o tym , że oddział majora „Hubala” mógł tak długo funkcjonować.
W obławie na niego wiosną 1940 r., brało udział od pięciu do ośmiu tysięcy
żołnierzy niemieckich (oddziały Wehrmachtu i SS oraz policji), a on miał do dyspozycji około 300 (po redukcji oddziału we wsi Gałki miał do dyspozycji 70 – 80
osób).
Do zniszczenia oddziału „Hubala” głównodowodzący operacją
Obergruppenführer Krüger wyznaczył następujące siły: 8 i 12 pułk piechoty oraz
1 pułk kawalerii (5 szwadronów) SS „Totenkopfverband”, bataliony policji (6, 51
i 111), cztery policyjne pancerne samochody i współdziałały z nimi stacjonujące
w tym rejonie oddziały 221 i 372 dywizji Wehrmachtu, które zostały postawione
w stan gotowości bojowej. Po klęsce niemieckiej pod Huciskiem, dnia 31.03.1940r.
o godzinie 9.00 na posterunku żandarmerii w Końskich Krüger zdecydował
o ostatecznym uderzeniu na polski oddział. Siły niemieckie w dniu 01.04.1940 r.
o godzinie 6.00 miały przystąpić ze stanowisk wyjściowych położonych wzdłuż
dróg: Skarżysko-Kamienna – Suchedniów - Zagnańsk – Mniów – Wołów koło
Odrowąża – Skarżysko-Kamienna do koncentrycznego ataku na oddział „Hubala”
stacjonujący w Szałasie. Koncentracja niemiecka zakończyła się z opóźnieniem 01
kwietnia, o godzinie 11.00. Niepunktualność i brak łączności między niemieckimi
oddziałami spowodowało, że nie doszło do jednoczesnego natarcia ze wszystkich
stron. Atak niemiecki został przeprowadzony jedynie z dróg położonych na zachodzie w kierunku wschodnim. W terenie leśnym oddziały SS i policji posuwały się
powoli i straciły między sobą łączność.
Dnia 01.04.1940 r. (o świcie) w gajówce, w której mieszkał Jan Gomuła z rodziną, major zorganizował odprawę oficerów i podoficerów funkcyjnych. Wysłał
trzy patrole konne oraz jeden pieszy na rozpoznanie terenu. Patrole konne udały się: podchorążego Józefa Świdy „Lecha” w kierunku południowo-wschodnim,
ppor. Zygmunta Morawskiego „Bema” wzdłuż drogi na Samsonów i wachmistrza
Romana Rodziewicza w kierunku Odrowąża. Pieszy, pod dowództwem kaprala
Teofila Biegaja „Teo” obrał azymut północno-zachodni. Powracający żołnierze
z patroli informowali, że ze wszystkich stron nadciągają Niemcy. „Hubal” zdał sobie
sprawę, że popełnił błąd pozostając na noc w Szałasie, gdyż dał się otoczyć (przypuszczenie - umożliwił żołnierzom odpoczynek). Na łąkach w okolicach Szałasu
poległ jeden ułan (nazwisko nieznane; pochowany przy drodze Odrowąż - Kielce,
koło szkoły w Szałasie; starsi mieszkańcy Szałasu opowiadają, że nad jego ciałem
Niemcy się pastwili, obłożyli słomą i podpalili), a drugi plutonowy Władysław
Maćkowiak dostał się do niewoli (przeżył obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie).
Pozostałe, nawiązały kontakt ogniowy z nieprzyjacielem i ze stratami wycofały się.
W pierwszych starciach zginęło, zaginęło lub zostało rannych 6 osób i utracono 8
koni. Nieznane są dokładne niemieckie straty.
Od samego rana nad wsią Szałas i kompleksem leśnym latały niemieckie rozpoznawcze samoloty. Po usłyszeniu pierwszych strzałów „Hubal” rozkazał sformować kolumnę marszową. Straż przednią stanowił pluton Antoniego Kisilewskiego
„Kisiela”, a tylną pluton Antoniego Bilskiego dowodzony przez ppor. „Sępa”.
Osłona tylna wzmocniona karabinem przeciwpancernym „Ur” i ckm miała pozostać w Szałasie, aby pozostała część oddziału mogła bezpiecznie wycofać się w głąb
lasu.
Pluton „Kisiela” przy podchodzeniu do kolejki wąskotorowej Zagnańsk –
Suchedniów natknął się na niemiecką kompanię 6 batalionu policji i doszło do
półgodzinnej walki.
Z pomocą przyszedł mu wachmistrz Józef Alicki, który Niemców próbował obejść ze skrzydła i wyjść na ich tyły. W tym czasie żołnierze Kisielewskiego
atakiem na bagnety przerwali niemiecką linię umocnień i zmusili przeciwnika
do ucieczki. Do pogoni za uciekającym wrogiem ruszyli kawalerzyści Alickiego.
Straty oddziału „Hubala” były nieduże, jeden zabity i kilku rannych. Nieprzyjaciel
zostawił na polu bitewnym kilkunastu zabitych i rannych oraz uzbrojenie.
Podczas tej walki do głównych sił oddziału „Hubala” dołączyło tylne ubezpieczenie. Pozostałe niemieckie kompanie 6 batalionu policji i 3 oraz 4 kompania 12
pułku SS po wejściu do lasu straciły orientację i udały się w przeciwnym kierunku
niż miały. Dopiero zmuszeni przez żołnierzy tych oddziałów mieszkańcy okolicznej wioski Guzera i Gołębiowski poprowadzili ich wzdłuż kolejki wąskotorowej
w kierunku Zagnańska. Na przecięciu linii Stróżowej i Kieratowej (w tym miejscu
na Rogowym Słupie stoi pomnik upamiętniający stoczoną bitwę w dniu 01.04.1940
r.) ułani i piechurzy „Hubala” zaatakowali ich. SS – mani i policjanci zmuszeni
zostali do odwrotu po ataku polskim na bagnety. Trudno było ich dogonić nawet
jeźdźcom. Zostawili wielu zabitych oraz część sprzętu wojskowego. Zginęło sze-
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ściu polskich żołnierzy a dwóch zostało rannych. Rannych żołnierzy przewieziono
do gajówki w Rosochach pod opiekę Jana Ścibisza i Stanisława Dobrowolskiego.
Dobrowolski przeniósł ich do szałasu po smolarzach w lesie. Sprowadził do nich
lekarza z Bliżyna i dostarczał im lekarstwa oraz żywność.
Uczestnik potyczki plutonowy Józef Drabik (późniejszy więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu) tak po latach relacjonował jej przebieg: „Pluton
Kisielewskiego szedł w straży przedniej i natknął się na Niemców przy torze kolejki
leśnej. Kolejką przybyli z Zagnańska. Niemcy byli dobrze okopani i umiejętnie wykorzystali osłonę leśną. Na rozkaz majora w linii wojsk niemieckich postanowiono
zrobić wyłom. Byłem w grupie dwunastu, razem z Kisielewskim, który z okrzykiem:
„Bagnet na broń!”, pierwszy ruszył na Niemców. Po 15 minutach zrobiliśmy przejście
przez tory.”
Dowódca drużyny plutonowy Stanisław Mieczkowski „Mieszko” wspominał w pisemnym opracowaniu pt „Moje wspomnienia o okupacyjnych przeżyciach
w Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka
Dobrzańskiego – Hubala – na przełomie 1939/40 roku”: „ … Już z daleka ujrzeliśmy w akcji naszą piechotę. Był to Kisielewski ze swoim plutonem, który nawiązał
walkę z Niemcami. Nadeszliśmy w samą porę by ich wesprzeć ogniem. Tu Niemcy
czekali na nas, mając przygotowane stanowiska ckm-ów. O sile prowadzonego przez
Niemców ognia świadczyły ścięte seriami broni maszynowej – młode sosny. Z lewej
naszej strony walczył sąsiedni pluton, skąd nadszedł rozkaz: - Podczołgać się bliżej
stanowisk niemieckich na odległość rzutu granatem! Gdy już osiągnęliśmy pożądaną
odległość, padł rozkaz: Salwa granatem! Po wyrzuceniu granatów poderwaliśmy się
do walki wręcz. Przyduszeni salwą granatów Niemcy, nie zdążyli wznowić ognia.
Z okrzykiem: – Hura! zdobyliśmy ich stanowiska. Krótko trwała walka. Wybita
obsługa km-ów nie stanowiła przeszkody. Pierścień okrążający został przerwany.
Przy mijanych stanowiskach niemieckich ckm – ów wznosiły się stosy wystrzelonych
łusek. Aby zniszczyć ckm- y, których nie byliśmy w stanie zabrać, wyjęliśmy z nich
zamki. W naszym plutonie było trzech rannych: plutonowy Kisielewski, strzelec
Brzozowski i strzelec o nieznanym mi nazwisku … .” Podczas bitwy rannym został
szeregowy Władysław Sidor (przyłączył się do oddziału 25.03.1940 r.), który tak
opisuje: „Podczas ataku zostałem rannym w prawą rękę. Sanitariusz mnie opatrzył,
a ksiądz Mucha chciał mnie wyspowiadać, ale odmówiłem. Hubal przydzielił mi konia luzaka, ale on mnie zrzucił. Po przebiciu oddziału pozostałem z dwoma innymi
rannymi w leśnej smolarni.” Inny ranny (w lewą nogę a koń w lewy bok), Jan Kmita
„Jan” (lub „Głaz”) wspólnie z adiutantem majora „Hubala” ogniomistrzem podchorążym Henrykiem Ossowskim „Dołęgą” dojechali do leśniczówki w lasach suchedniowskich, gdzie został potajemnie opatrzony przez sprowadzonego felczera.
Zwycięski bój pod Rosochami (Rogowym Słupem) nie umożliwił oddziałowi
Dobrzańskiego wyjście z okrążenia. Nocą z 01/02.04.1940 r. oddział prowadzony przez Jana Misiowca z Odrowążka (Z. Kosztyła w wykazie osobowym podaje
go jako członka oddziału) próbował przekroczyć drogę Skarżysko - Kielce miedzy Suchedniowem a Łączną, ale nie udało się. Zatrzymano się na krótko w samotnej zagrodzie Józefa i Władysławy(a) Wawrzyńców, a następnie w gajówce
Rosochy. W Rosochach major podzielił oddział na pieszych i konnych. Kawaleria
z „Hubalem” na czele przebiła się przez pierścień okrążenia jeszcze tej nocy na lesistym odcinku drogi Szałas – Odrowąż (koło wsi Kopcie), a piechota pod dowództwem „Sępa” w nocy z 02/03.04.1940 r. ponosząc duże straty.
Kilka dni później, dnia 08.04.1940 r. Niemcy rozstrzelali 64 mężczyzn i spalili
około 50 zabudowań w Szałasie Starym (wieś w całości została spalona) za pomoc
udzieloną Oddziałowi Wydzielonemu Wojska Polskiego.
Uratował się ukrywając się w piwnicy na ziemniaki Jan Boruń, późniejszy
mieszkaniec Bliżyna, który napisał (podyktował) wiersz pt. „Wspomnienia tragicznych chwil we wsi Szałas, z dnia 08 kwietnia 1940 r.”(podobnież był analfabetą; pracował po wojnie jako stróż w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Bliżynie):
„… Wróg wioskę zniszczył nie za bandytyzm
Co dobre imię szpeci i kala,
Lecz za Ojczyznę, za patriotyzm,
Za partyzantkę wodza Hubala. …”
Wśród zamordowanych w Szałasie znajdowali się pracownicy Nadleśnictwa
Bliżyn: technik meliorant Zygmunt Wajs, gajowy Jan Gomuła (razem z 18 - letnim
synem Julianem), leśniczy Antoni Michałowski, leśniczy Zygmunt Wrona, kwitkarz Józef Żak. Gajowy Gomuła przed śmiercią wziął za rękę syna i wypowiedział
słowa spowiedzi powszechnej: „Odpuść nam Panie nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Pomnik upamiętniający bitwę stoczoną dnia 1 kwietnia 1940 r. pod Rogowym
Słupem (Rosochami) między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” a Niemcami wybudowano w 1972 r. (tablicę zamontowano w 1974 r.) z inicjatywy Stefana Nadolskiego
z Szałasu – Zapuścia i Stanisława Barańskiego z Bliżyna. Prace murarskie i kamieniarskie wykonali Marian Gałecki z Szałasu- Zapuścia i Stanisław Stefański
z Tumlina. Uroczyste jego odsłonięcie nastąpiło dopiero 31 marca 1974 roku.
Roman Falarowski
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Legendy i mity o Szalonym Majorze
Choć od śmierci majora Henryka Dobrzańskiego, legendarnego
„Hubala”, minęły 72 lata, to do dziś jego sylwetka wzbudza wiele kontrowersji i kryje szereg tajemnic, jak chociażby miejsce jego
pochówku, nieznane do dziś.
Po części próbę wyjaśnienia tych wątpliwości podjął
Jacek Lombarski, autor książki „Major Hubal. Legendy
i mity”. Na spotkanie autorskie do Gminnego Ośrodka
Kultury przybyło wielu zainteresowanych postacią majora

Henryka Dobrzańskiego, choć po jego zakończeniu wielu – w tym piszący te słowa – czuło pewien niedosyt. Przede wszystkim chaotyczność wypowiedzi, skoncentrowanie się na przodkach majora, pobież-

ne omówienie najbardziej
tajemniczego okresu życia
Henryka
Dobrzańskiego,
tj. zimy z 1939 na 1940 rok
aż po tragiczną śmierć pod
Anielinem. Również autor
niezbyt precyzyjnie wyjaśnił okoliczności starcia pod
Rogowym Słupem, o co pytał
wójt Mariusz Walachnia.
Poza prelekcją na temat „Szalonego Majora”, jak określali go
Niemcy, zebrani mogli obejrzeć pokaz multimedialny, fragment inscenizacji historycznej, porozmawiać z autorem oraz nabyć książkę.
W spotkaniu uczestniczył i głos zabrał 92-letni Henryk Pawelec
ps. „Andrzej”, Kawaler Virtuti Militari, żołnierz września 1939 roku,
dowódca Zwiadu Konnego w Oddziale Mariana Sołtysika „Barabasza”,
który poznał majora „Hubala” osobiście.
Jacenty Kita

Sukces naszych zespołów ludowych
w Daleszycach
W niedzielę 25 marca 2012 r. w kościele pw. św. Michała
Archanioła w Daleszycach odbył się konkurs finałowy VIII Festiwalu
Pieśni Wielkopostnych. Dwunastu finalistów wykonało najpiękniejsze pieśni pasyjne. Najlepsze prezentacje zostały nagrodzone.
Miło nam poinformować, że w kategorii zespołów ludowych
I miejsce zdobył Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”.

W tej samej kategorii jury postanowiło wyróżnić zespół
„Kuźniczanki”. Oba zespoły reprezentowały Gminny Ośrodek Kultury
w Bliżynie.

Udział w finale wzięło 5 zespołów ludowych, 4 chóry oraz 3 zespoły
wokalno -instrumentalne. Finaliści reprezentowali rozmaite regiony
województwa świętokrzyskiego: Kielce, Bliżyn, Masłów, Skalbmierz,
Nowiny, Stąporków, Topolę, Górno, Dwikozy oraz Daleszyce.
Pieśni pasyjne to gatunek wykonywany przede wszystkim w kościołach, w okresie Wielkiego Postu. Utrzymane w molowych tonacjach utwory opowiadają o Męce Pańskiej. Charakteryzują się wolnym
tempem oraz piękną, śpiewną melodyką i harmonią.
Licznie zgromadzona w daleszyckim kościele publiczność usłyszała tradycyjne pieśni pasyjne, jak również nowe aranżacje i autorskie kompozycje związane z tematyką wielkopostną. Artyści zadbali
nie tylko o muzyczną wartość swych prezentacji, ale także o oprawę
sceniczną w postaci strojów i rekwizytów. Dzięki temu konkurs finałowy Festiwalu stanowił widowisko o niezwykłej, uroczystej atmosferze
i upłynął w nastroju zadumy i refleksji charakterystycznej dla okresu
Wielkiego Postu.
(jaki)
zdjęcia: WDK Kielce
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Z Ż ycia Szkó ł

„Wielkie kibicowanie” w Bliżynie
W dniu 29 marca w całym kraju odbył się Ogólnopolski
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty „Wielkie kibicowanie ‘2012”.
Dwudziestu jeden uczniów z klasy IIIa z Zespołu Szkół w Bliżynie,
której wychowawczynią jest Grażyna Kij,
przystąpiło do sprawdzianu. Sprawdzian
składał się z dwóch
części tj. testu z matematyki i testu z języka
polskiego, na wykonanie którego uczniowie mieli po 45 minut.
Wicedyrektor
Grzegorz Jędrzejczyk
przyniósł do sali nr 6 zapakowane testy. Przy zachowaniu wszystkich
procedur i wprowadzeniu miłej atmosfery, wychowawczyni i wicedyrektor rozdali uczniom test życząc powodzenia.
Dzieci w wielkim skupieniu i z uwagą przystąpiły do pierwszego
w swoim życiu takiego sprawdzianu. Po jego zakończeniu uczniowie
odreagowali bawiąc się wesoło. Mieli również chwilę, aby podzielić się
spostrzeżeniami i wrażeniami na temat testu. Na ogół wszyscy twierdzili, że testy były łatwe. Nieco trudności było przy napisaniu listu
do kolegi o dyscyplinie sportowej, którą uprawia lub chce uprawiać.
Czekamy na wyniki.
(jaki)

Dają sobie szansę w Mroczkowie
W Szkole Podstawowej w Mroczkowie trwa realizacja projektu
„Dajmy sobie szansę!” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 0.2.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”. Projekt realizowany jest na podstawie
umowy nr UDA-PKOL.09.01.02-26-002/11 ze Świętokrzyskim Biurem
Rozwoju Regionalnego. Trwa on od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca
2012 roku.
W ramach projektu „Dajmy sobie szansę!” w Szkole Podstawowej
w Mroczkowie realizowane są różne rodzaje zajęć pozalekcyjnych
a także organizowane są wyjazdy integracyjne.
Dotychczas odbył się jeden taki wyjazd – zimowisko
w Białym Dunajcu. Uczniowie spędzili okres 12.02-18.02.2012 r. na
zimowym obozie dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, który pozwolił poświęcić 7 dni
na zabawę i integrację.
Dla dzieci obóz okazał się wspaniałą zabawą ale także pozwolił im
zmierzyć się z trudnościami, podnieść wiarę we własne możliwości,
przełamać strach, lęk i inne trudne emocje. Wychowankom największą frajdę sprawiły szaleństwa narciarskie. Stoki, adrenalina, zjazdy
na nartach i pontonach śnieżnych okazały się niezapomnianymi przeżyciami. Nad postępami w edukacji narciarskiej uczestników czuwali
instruktorzy wykazując się dużą cierpliwością oraz profesjonalnym
przygotowaniem, pomogli dzieciom przełamać strach i osiągnąć małe
sukcesy w zakresie przyswojenia podstaw jazdy na nartach. Oprócz
zimowych wariacji na stokach, dzieci miały okazję zwiedzić Zakopane
a w nim między innymi Muzeum Tatrzańskie, Krupówki, Skocznię
narciarską, Krzeptówki, cmentarz na Pęksowym Brzysku, Gubałówkę.
Ponadto obejrzały seans w kinie 7D. Miały również okazję skorzystać
z kąpieli w basenie termalnym w Szaflarach.
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Organizatorzy chcieli także zapoznać dzieci z kulturą góralską
dlatego zorganizowane zostało spotkanie z bajarzem, kapelą góralską
oraz kulig z ogniskiem na który przywieźli je górale, saniami zaprzężonymi w konie.
Wszystkie dzieci dostały drobne upominki w postaci regionalnych
maskotek oraz plecaków turystycznych.
Zimowisko miało być nie tylko okazją do ciekawego spędzenia
czasu wolnego i swego rodzaju nagrodą motywującą do dalszej nauki,
ale także integracji, pracy nad własnymi emocjami oraz umiejętnością
odnalezienia się w grupie.
Ewelina Depo

Będą rywalizować na szczeblu wojewódzkim
Gminne eliminacje XXII Ogólnopolskiego Małego Konkursu
Recytatorskiego przeprowadzone zostały w dniu 17 kwietnia br.
w Bliżynie.
W konkursie wystartowało łącznie 12. młodych recytatorów
ze wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w gminie. Ich
prezentacje oceniało jury w składzie: Marzanna Godlewska – przewodnicząca oraz Anna Skarus i Tomasz Pela, które zdecydowało,
że do szczebla wojewódzkiego nominowani zostali: ze szkół podstawowych klasy I-III Sylwia Jończyk) SP Odrowążek – opiekun
Bożena Kalarus) i Oliwia
Kowalicka (opiekun Monika
Kowalicka), a z klas IV-VI
Magda Wydra (SP Sorbin
– opiekun Anna Łagoźna),
Urszula Krzemińska (SP
Odrowążek
–
opiekun
Teresa Garczyk) i Michał
Włodarczyk (SP Bliżyn - opiekun Elżbieta Dzierzęcka
– Żak). Wyróżniony został Piotr Nowek ze SP
w Odrowążku (opiekun
Teresa Garczyk).
Podsumowania konkursu dokonała dyrektor
GOK-u Katarzyna Skarus
apelując zarazem do laureatów o wykorzystanie czasu i podszlifowanie swych

umiejętności pod okiem instruktorów pracujących w ośrodku.
Nominowani będą walczyć w eliminacjach wojewódzkich, które
26 kwietnia odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Jacenty Kita
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Niecodzienne warsztaty po raz pierwszy
w Bliżynie
Domowy budżet bez tajemnic
Jak uniknąć niespodziewanych wydatków? Jak rozsądnie pożyczać aby nie wpaść w tarapaty? Odpowiedzi na te pytania poznają
uczestnicy warsztatów zarządzania domowym budżetem. Cykl szkoleń skierowany jest do wszystkich, którzy chcą poznać podstawy gospodarowania.
LGD „U ŹRÓDEŁ” we współpracy ze stowarzyszeniem RDEST
z Bliżyna przeprowadzą spotkania w 3 terminach: 12-15 kwietnia (już
się odbyło), 26-29 kwietnia i 8-11 maja 2012r. Warsztaty pokażą m.in.
w jaki sposób radzić sobie z nagłymi i nieplanowanymi wydatkami
tak, aby nie zrujnowały domowego budżetu.
- Okazuje się, że większość z nas nie zna podstawowych pojęć
z zakresu edukacji finansowej. Prawie 80% Polaków nie kontroluje
swoich wydatków, a 60% nie wie jak obliczyć opłacalność lokat. Ten
niski poziom wiedzy powoduje, że podejmujemy często nieprzemyślane i pochopne decyzje co może nas obciążyć nawet na długie lata –
mówi Gabriela Król. - Dlatego właśnie chcemy pokazać i uświadomić
mieszkańcom naszej gminy, że wiedza i umiejętności mogą pomóc
nawet tym, którzy zarabiają najmniej - dodaje Krzysztof Król.
Około połowa ludzi w Polsce żyje w ubóstwie. Większość Polaków
nie ma oszczędności i nie posiada żadnych umiejętności zarządzania
własnymi funduszami. Najcięższą sytuację mają osoby o najniższych
dochodach, które, aby ratować domowy budżet korzystają z różnego
rodzaju pożyczek, często bardzo niekorzystnych. Osoby te rzadko
oszczędzają, bo „nie mają z czego”, „żyją z dnia na dzień”, bo nie wierzą, że są w stanie zrealizować jakiekolwiek cele w przyszłości.
Warsztaty organizowane w Bliżynie mają pomóc uczestnikom
w orientacji ekonomicznej w odniesieniu do ich domowych budżetów.
Szkolenia te są dofinansowane przez FWW ze środków Narodowego
Banku Polskiego dla mieszkańców wsi i małych miast w ramach programu edukacji finansowej „Rodzina Bezpieczna Finansowo”.
(jaki)

Sukcesy na Wojewódzkich Zimowych
Igrzyskach LZS w Fałkowie
W dniu 10 marca 2012r. zawodnicy LZS „Kordian” Bliżyn startując w Wojewódzkich Zimowych Igrzyskach LZS w Fałkowie spisali się
bardzo dobrze zajmując II miejsce w ogólnej punktacji gmin w woj.
świętokrzyskim, III miejsce w ogólnej punktacji LZS–ów w szachach
kobiet, I miejsce w ogólnej punktacji LZS–ów w szachach mężczyzn,
VI miejsce w ogólnej punktacji LZS–ów w tenisie stołowym mężczyzn, V miejsce w ogólnej punktacji LZS–ów w tenisie stołowym kobiet, V miejsce w ogólnej punktacji LZS-ów w warcabach mężczyzn.
W sumie startowało w mistrzostwach około 360. zawodników
z regionu świętokrzyskiego, w tym 16. zawodników z LZS Bliżyn.
Impreza była udana dla reprezentacji gminy Bliżyn. Nasi zawodnicy
w poszczególnych konkurencjach zajęli następujące miejsca:
Szachy kobiet:
3. Katarzyna Rek
Szachy mężczyzn:
2. Artur Mackiewicz
3. Łukasz Łukomski
8. Łukasz Fidor
9. Adam Łukomski
17. Artur Płatek

Warcaby mężczyzn:
8. Sławomir Łukomski
9. Sławomir Bednarczyk
Tenis stołowy kobiet:
5. Patrycja Kołodziej
8. Martyna Bernacka
9. Magdalena Rokita
10. Paulina Groszek
Tenis stołowy mężczyzn:
6. Olaf Opala
8. Szymon Tutak
10. Karol Komisarczyk
Trenerami i opiekunami grupy byli: Sławomir Ferencz, Adam
Łukomski i Mieczysław Bąk.
Swoimi występami nasi zawodnicy udowodnili, że od kilku lat należą do ścisłej czołówki LZS woj. świętokrzyskiego.
Zdobyte puchary i dyplomy zostaną przekazane Wójtowi Gminy
Bliżyn Mariuszowi Walachni na najbliższej sesji Rady Gminy
w Bliżynie.
Mieczysław Bąk

Just the two of us w „Zameczku”
Wieczór 21 kwietnia
w
bliżyńskim
„Zameczku”
spędzić
można było w towarzystwie muzyki z pogranicza jazzu i muzyki poetyckiej. Stało się tak za
sprawą duetu w składzie
Piotr Goljat – vocal,
fortepian oraz Marcin
Faktura – gitara basowa. Zebrani mogli wysłuchać kilkudziesięciu zarówno znanych utworów, jak i mniej powszechnych oraz autorskich młodych muzyków
z Tomaszowa Mazowieckiego.
Piotr Goljat aktualnie współpracuje z Elżbietą Adamiak oraz
teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi. Jest absolwentem Akademii
Muzycznej w Katowicach.

Koncert w ramach „Zameczkowych Spotkań Kameralnych” prowadziła Marzanna Godlewska. Poszczególne utwory publiczność
nagradzała brawami, a muzycy aż dwukrotnie musieli bisować. –Nie
spodziewałem się tak ciepłego przyjęcia. Po raz pierwszy w karierze
bisowaliśmy podwójnie – powiedział P. Goljat. Kończąc ten miły wieczór Marzanna Godlewska stwierdziła: -Chciałoby się powiedzieć:
chwilo – trwaj.
(jaki)
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Spo r t
ników. Mecze sędziował
Damian
Markiewicz.
Pomysłodawcą
turnieju był Robert Jurkiewicz
przy współpracy Kamila
Siudaka i
Sławomira
Młodawskiego,
który odpowiadał za techniczną część turnieju.
Dziękujemy Jarosławowi
Kowalczykowi - Prezesowi
Zakładu
Elektrycznego
ZELKO, za ufundowanie Pucharów i napojów

Nocna walka o Puchar ZELKO

W dniu 23 marca odbył się na boisku „Orlik” w Mroczkowie nocny turniej piłki nożnej o Puchar ZELKO. Rozgrywki rozpoczęły się
o godz. 20., a zakończyły o godz. …. 3.00! Cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, gdyż do turnieju zgłosiło się 13 drużyn. Po wylosowaniu grup mecze trwały 10 min. systemem każdy z każdym.
Rozegrano 36 meczów grupowych. W meczu o trzecie miejsce: GilówUbyszów – 2-1, zaś w meczu o pierwsze miejsce Kordian-Bad Boys 1-0.

dla drużyn oraz Sławomirowi Ferenczowi - opiekunowi „Orlika”
w Mroczkowie, za bezsenność, którą okazał przy okazji turnieju.
Sławomir Młodawski

Nabór do szkółki piłkarskiej
W dniu 13 maja o godzinie 15.00 na boisku Orlik w Bliżynie odbędzie się nabór do szkółki piłkarskiej.
Zapraszamy wszystkich chłopców z roczników 2000-2002 (grupa starsza) oraz 2003-2004 (grupa młodsza). Warunkiem utworzenia grupy jest zebranie minimum 10 zawodników w każdej kategorii
wiekowej. Do szkolenia zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 15
chłopców w każdej grupie. Każdy zakwalifikowany zawodnik otrzyma profesjonalny strój piłkarski, a ponadto wszyscy uczestnicy naboru otrzymają koszulkę z logo „Orlik ‘2012”. Zajęcia będzie prowadził
Sebastian Durlik, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej.

Końcowa tabela:
1. Kordian
2. Bad Boys
3. Gilów
4. Ubyszów
5. Sołtyków
6. Mroczków
7. Wołów
8. Sorbin
9. GTW
10. ZELKO
11. Kucębów
12. Odrowążek
13. RED

III Mistrzostwa Gminy Bliżyn w Tenisie
Ziemnym o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy
1.
2.
3.
4.

Mecze
toczyły
się w przyjacielskiej
atmosferze, choć na boisku nie brakowało walki, ale w duchu FAIR
PLAY.
Ten turniej był testem dla drużyn, które biorą udział w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Nożnej.
Ta forma turnieju zyskała uznanie i pochwałę wśród zawod-
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5.
6.
7.
8.
9.

Termin zgłoszeń – 20.05.2012r.
Miejsce – kort przy „Orliku” w Bliżynie.
Kategorie wiekowe: Kobiety – od 16 lat, Mężczyźni – od 16 lat.
Mecze w grupach lub każdy z każdym w zależności od ilości zgłoszeń.
Prawo startu – mieszkańcy Gminy Bliżyn.
Nagrody dla czołowej ósemki.
Patronat medialny – „Tygodnik Skarżyski”.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 22.05 2012r.
o godz. 1700.
Zapisy na „Orliku” u opiekuna obiektu
Zapraszamy do udziału!!!

Spo r t

Podsumowanie Szachowego Grand
Prix ‘2011
W pierwszym dniu
kwietnia w bliżyńskim
„Zameczku” odbył się
ostatni, dziewiąty turniej Szachowego Grand
Prix ‘2011, a następnie
podsumowanie całego
cyklu oraz wręczenie
nagród dla najlepszych.
Podsumowania
turnieju
i wręczenia nagród dokonali dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Katarzyna
Skarus
oraz prezes Kordiana Bliżyn
Adam Łukomski.

Najlepsi byli:
Seniorzy
I miejsce – Łukasz
Łukomski – Kordian
II miejsce – Artur
Mackiewicz – Kordian
III miejsce – Zdzisław Sztykiel – Kordian
IV miejsce – Adrian Łukomski – Kordian
V miejsce – Kamil Romańczyk – Skarżysko Kamienna
VI miejsce – Mariusz Fidor – Kordian
Juniorzy
I miejsce – Cezary Żak – Wieża
II miejsce – Arkadiusz Żak – Wieża
III miejsce – Artur Płocki – Kordian
Najstarszym zawodnikiem turnieju był Zdzisław Socha ze
Stąporkowa (76 lat) a najmłodszą Karolina Żak z Sadka (9 lat).
Łącznie
w
turnieju
startowało
46
zawodników
z Bliżyna, Szydłowca, Skarżyska Kamiennej, Skarżyska Kościelnego
i Stąporkowa.
Na zakończenie prezes Wieży Szydłowiec podziękował mieszkańcom Bliżyn za przekazane środki na leczenie córki jednego z zawodników tej drużyny.
Jacenty Kita

Iskra (KS Vive Targi Kielce) w Bliżynie
Po 2 latach starań, 30 marca o godzinie 10.00 do Zespołu Szkół
im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie przybyli zawodnicy Klubu
Sportowego Vive Targi Kielce: Piotr Grabarczyk „Grabar” i Mateusz
Zaremba „Zarek” oraz Daniel Wesołowski, Sebastian Kozubek
(specjaliści d/s marketingu) i wolontariuszka Martyna Pater.
Spotkanie odbyło się w przyozdobionej flagami, szalikami i innymi
emblematami związanymi z kielecką drużyną szczypiorniaka sali
gimnastycznej. „Grabar” i „Zarek” zostali przywitani po staropolsku
- „chlebem i solą” przez gimnazjalistkę Paulinę Kucewicz ubraną
w regionalny strój oraz utworem muzycznym i „okrzykami” na cześć
ich drużyny.

Na potrzeby tego wydarzenia utworzono „młyn” („kocioł”). Rytm
na bębnie wystukiwał Andrzej Tkaczyk, a „kibicki” skandowały
„okrzyki” związane z ich
ukochaną drużyną. „Młyn”
przyczynił się do stworzenia namiastki atmosfery,
jaka panuje podczas meczów przy Hali Legionów
w Kielcach. Spotkanie
prowadziły Agata Żak
(przedstawicielka miejscowych fanów piłki ręcznej)
i Dominika Krzepkowska
(prezydent Szkolnego Klubu Europejskiego „Przeszłość i Przyszłość”),
które zapoznały zebranych z historią i sukcesami sportowymi
„Iskierki”. Zadały przybyszom pytania związane z ich działalnością sportową i życiem osobistym. Uczniowie mogli się dowiedzieć,
min.: dlaczego Vive przegrało i odpadło z pucharów - bo zawiódł
atak; Mateusz marzy o grze w „Barcelonie” a obecna jego miłość ma
na imię Dorota; mają nadzieję, że zostaną w tym sezonie mistrzami
Polski; Piotr interesuje się informatyką i autorytetem moralnym jest
dla niego ojciec; polska reprezentacja piłki ręcznej należy do najlepszych na świecie, a Bogdan
Wenta mniej się denerwuje.
Uczniowie zaproszonym
gościom złożyli świąteczne
życzenia i wręczyli okolicznościowe upominki. Wójt
Mariusz Walachnia pogratulował im osobiście sukcesów
sportowych. Młodzież szkolna została obdarowana klubowymi gadżetami w postaci:
zdjęć, smyczy, breloczków i kalendarzy oraz autografami. Spotkanie
to przyczyni się do popularyzacji piłki ręcznej i rozwoju kultury
fizycznej wśród młodych i dorosłych mieszkańców naszej gminy.
Należy mieć nadzieję, że to nie
pierwszy i ostatni bezpośredni kontakt ze szczypiornistami
Vive w Bliżynie.
Dziękujemy
Dyrektorowi
Klubu Radosławowi Wasiakowi
za poważne potraktowanie
naszego zaproszenia i Prezes
Fundacji Vive Serce Dzieciom
Grażynie Jarosz za przydział
bezpłatnych biletów dla szkolnych fanów drużyny znad Silnicy, którzy od 4. lat jeżdżą na najważniejsze mecze. W gminie Bliżyn regularnie na mecze wyjeżdżają,
min. rodziny Szwejów i Żaków z Sorbina. Atmosfera i duch sportowy panujący w Hali Legionów sprzyja rodzinnym wyjazdom. Należy
ubolewać nad tym, że tak kulturalnego kibicowania nie ma podczas
meczów piłki nożnej.
Do zorganizowania
spotkania w znaczący sposób przyczyniły
się: Katarzyna Szwej,
Natalia Żak, Monika
Mayer, Anita Kopeć
i Klaudia Jachimowicz
(klasa IIIb – gimnazjum).
Roman Falarowski
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