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Najpiękniejszy zalew w powiecie otwarty!

*

jednogłośne absolutorium dla wójta,

*

relacja z sesji rady gminy,

*

Zbigniew Ślęzak wyróżniony w konkursie na sołtysa roku,

*

w gminie i w powiecie,

*

Dzień Amerykański w Zespole Szkół,

*

sesja popularno – naukowa w gimnazjum,

*

w Sorbinie i w Wojtyniowie oraz pozostałe aktualne informacje z życia gminy.

Pod koniec maja 2002 roku potężne ulewy spowodowały obfite opady deszczu na
terenie powiatu skarżyskiego. W ich wyniku
wezbrane wody rzeki
Kamienna zniszczyły zalew w Bliżynie. Dziś po
tamtych
wydarzeniach
nie ma już śladu. Mamy
jeden z najpiękniejszych
zalewów w województwie świętokrzyskim.
Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 15

Przystań Bliżyn 2012 – Natura i Świnia Góra
Śmiało można powiedzieć, że podczas dwóch dni tegorocznej,
trzeciej już edycji imprezy organizowanej przed
„Zameczkiem” pod hasłem „Przystań Bliżyn
2012 – Natura i Świnia
Góra”, do Bliżyna zawitało kilka tysięcy osób!
Czytaj na str. 8-9
Fotorelacja na str. 16

III Rajd Bliżyński
Ponad 80 osób wzięło udział w III Rajdzie Bliżyńskim zorganizowanym przez Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów.

Czytaj na str. 14
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W y dar zenia

Najpiękniejszy zalew w powiecie otwarty!
Pod koniec maja 2002 roku potężne ulewy spowodowały obfite opady deszczu na terenie powiatu skarżyskiego. W ich wyniku
wezbrane wody rzeki Kamienna zniszczyły zalew w Bliżynie. Dziś
po tamtych wydarzeniach nie ma już śladu. Mamy jeden z najpiękniejszych zalewów w województwie świętokrzyskim, a liczba odwiedzających go amatorów kąpieli i wypoczynku przerosła najśmielsze oczekiwania.
Obecni na otwarciu zalewu
czyli firmy „Rem-Wod”, inspektorzy nadzoru, kierownicy budowy
oraz pracownicy gminy Bliżyn. –Podziękowania chcę przekazać
pracownikom urzędu gminy za ogrom pracy włożony podczas całej budowy. W sposób szczególny chcę podkreślić pracę Katarzyny
Cichockiej nadzorującej prace budowlane, skarbnik Alinie Ołownia
i sekretarz Barbarze Stachera – powiedział wójt.

Zalew z lotu ptaka (fot. Krzysztof Szczygieł)
-Minęło 10 lat od tamtych wydarzeń. Wiele osób przyczyniło się do powstania tej inwestycji, przede wszystkim ś.p. Tomasz
Rokita, mój poprzednik,
który marzył o odbudowie
zalewu. Niech dobrze służy
mieszkańcom i przyczyni
się do rozwoju naszej gminy – stwierdził w trakcie
uroczystości otwarcia wójt
Mariusz Walachnia.
Wśród gości obecnych
na uroczystości znaleźli się m.in. ks. proboszcz
Stanisław
Wlazło, poGości powitali wójt Mariusz Walachnia
i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams słanka Marzena Okła –
-Drewnowicz,
poseł
Andrzej Bętkowski, zarząd powiatu skarżyskiego w pełnym składzie ze starostą Michałem Jędrysem, radna powiatowa Anna
Leżańska, zaprzyjaźnieni samorządowcy z Wilejki na Białorusi
i Gradu na Słowenii.

W budowę ogrom pracy merytorycznej włożyli pracownicy urzędu
gminy
Nadszedł czas na wystąpienia gości. Poseł Andrzej Bętkowski
nawiązał do wydarzeń z 2002 rok, gdyż w tym czasie był starostą
skarżyskim. Marzena Okła Drewnowicz powiedziała zaś: -Plany
wójta Tomasza Rokity spełniły się dzięki jego następcy, obecnemu
wójtowi. Mariusz zrobił to, co ktoś zaplanował. Sukcesem tej gminy
jest to, że kontynuują, co dobre – stwierdziła posłanka.

Wystąpienie posłanki Marzeny Okła – Drewnowicz
Obecni na otwarciu zalewu
Stawili się niemal w komplecie radni naszej rady gminy z przewodniczącym Jerzym Ramsem, przedstawiciele policji i straży pożarnej, zaprzyjaźnionych instytucji, przedstawiciele wykonawcy,
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Głos zabrał również starosta Michał Jędrys, radna powiatowa
Anna Leżańska, przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin, powiatu
skarżyskiego oraz Wilejki i Gradu.
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Aktu przecięcia dokonali: Andrzej Bętkowski,
Ma rzena
Ok ła
– Drewnowicz, Anna
Leżańska, Jerzy Rams,
a ostatnie cięcie wykonał
wójt Mariusz Walachnia.
Ale to jeszcze nie
wszystkie emocje związane
z
uroczystością
otwarcia bliżyńskiego zalewu. Na koniec strażacy
z Bliżyna wrzucili do wody

Gratulacje za zrealizowaną inwestycję składają burmistrz Suchedniowa
Tadeusz Bałchanowski oraz wójt gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisław Woźniak
Szczególne słowa wyraził burmistrz Suchedniowa, mający na swoim terenie dwa zalewy: w Mostkach i Suchedniowie. –Współczuję wójtowi i niech usłyszy to obecna dyrektor sanepidu – powiedział z humorem.
Po odmówieniu krótkiej modlitwy, poświęcenia zalewu dokonał
proboszcz
bliżyńskiej
parafii św. Ludwika ks.
Stanisław Wlazło.
W dalszej części na
wody zalewu zwodowana
została łódź ratownicza
o nazwie „Bliżyniak II”
zakupiona przez Gminę
Poświęcenie zalewu
Bliżyn dla naszych strażaków. Ojcami chrzestnymi byli sołtys Bliżyna Anna Gołębiewska
oraz komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub. Słowa roty ślubowania wypowiedziane przez matkę chrzestną brzmiały:
„Pływaj nam długo po bliżyńskim oceanie.
Sław imię bliżyńskich strażaków.
Pływaj dla przyjemności i treningu,
a nie z potrzeby”.

Chrzciny łodzi ratunkowej
Genezę nazwy wyjaśnił Z. Kuźdub: -W 1936 roku z wielką pompą strażacy w Bliżynie otrzymali pierwszy konny wóz strażacki, który
otrzymał nazwę „Bliżyniak”.
Kulminacyjny punkt uroczystości to przecięcie wstęgi. Na moment ten z niecierpliwością oczekiwali przedstawiciele wszystkich
skarżyskich mediów.

Uroczystości otwarcia szeroko opisywana
była w lokalnych mediach i portalach
internetowych

Wstęgę przecina wójt Mariusz Walachnia
wójta i inspektora nadzoru Zbigniewa Wolskiego zaś dobrowolnie
z tego „przywileju” skorzystali Anna Leżańska i Jerzy Rams.
Zalew od 22 czerwca jest już oficjalnie czynny, na wydzielonym
kąpielisku pracuje dwóch,
w weekendy trzech ratowników.
Jak
potwierdzają
pierwsze dni obserwacji z dobrodziejstwa wypoczynku nad naszym
zalewem korzysta już
bardzo dużo amatorów
wypoczynku na wodą.
Szczególne oblężenie przeżywał w ostatnie, lipcowe upały.
Nowy zalew jest większy od starego, zniszczonego 10 lat temu
przez powódź. Ma 10,5 hektara powierzchni. Głębokość przy zaporze wynosi ponad cztery
metry. Wokół biegnie
oświetlony deptak, można spacerować, a nawet
jeździć na rolkach. Co
50 metrów ustawiono
ławki i kosze na śmieci.
Duży pomost, plac zabaw, dwa boiska do siatkówki plażowej i piękna altana grillowa plus
parking sprawiają, że
Plaży strzeże co najmniej dwóch ratowników
jest to wyjątkowo przyjazne miejsce.
Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 7.776.623,
97 zł. Wysokość przyznanej dotacji ze środków europejskich
to 4.288.375, 91 zł.

sier pień 2012

Jacenty Kita
Fotorelacja na str. 15
Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

3

Ak t ualn ości

Jednogłośne absolutorium dla wójta
Wójt Mariusz Walachnia na sesji rady gminy w dniu 21 czerwca
jednogłośnie uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.
Nim radni przegłosowali stosowną uchwałę, wójt przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i sprawozdanie finansowe. –W 2011 roku realizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych,
ale uczciwie przyznaję, że zdarzały się niedociągnięcia. Wynikało to
z tego, że robiliśmy wszystko, aby maksymalnie wykorzystać dostępne środki z Unii Europejskiej. Dziękuję pracownikom urzędu za duże

zaangażowanie w tym względzie. Dzięki nim i radzie udało się w 90%
zrealizować budżet na ponad 30 milionów złotych. Zdaję sobie sprawę,
że w przyszłych budżetach więcej środków musimy przeznaczyć na
niedoinwestowane sołectwa – powiedział Mariusz Walachnia.
Następnie skarbnik gminy Alina Ołownia przedstawiła opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu a Zbigniew
Ślęzak, przewodniczący komisji rewizyjnej, odczytał wniosek o udzielenie absolutorium, opinię RIO o wniosku i sam wniosek. Rada jednogłośnie zdecydowała o absolutorium dla wójta. -Taki wynik głosowania motywuje do dalszej pracy – powiedział wójt.
Dochody gminy w roku ubiegłym osiągnęły poziom 26.468.902,77
złotych, natomiast wydatki 33.192.977,16 zł.
Jacenty Kita

Zbigniew Ślęzak wyróżniony
w konkursie na Sołtysa Roku

W sobotni poranek 30 czerwca w Wąchocku rozpoczął się XVIII
Zjazd Sołtysów Ziemi Kieleckiej, który stał się okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych sołtysów, m.in. Sołtysa Roku 2011. Łącznie
w konkursie tym nagrodzono i wyróżniono 41 sołtysów z 37 świętokrzyskich gmin. Najważniejszy laur i 20 tys. złotych przeznaczonych
na wykonanie dowolnych inwestycji w sołectwie przyznano  Markowi

Lider w samorządzie
Gmina Bliżyn przystąpiła do finansowanego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Lider w samorządzie”.
Wspólnie z gminami Mniów, Nagłowice, Waśniów i Skarżysko
Kościelne przy współudziale firmy doradczej ze Starachowic wdrażany będzie projekt zatytułowany „Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie Wspólnej Metody
Oceny CAP”.
Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług dla
klientów, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, wspieranie procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz procesu
zarządzania i kontroli zarządczej.
(jaki)

Rzepce, gospodarzowi sołectwa Obręczna w gminie Sadowie. Niestety,
ze względu na leczenie szpitalne, zwycięski sołtys nie mógł odebrać
nagrody osobiście.
Miło nam poinformować, że jednym z wyróżnionych sołtysów był
Zbigniew Ślęzak, sołtys Ubyszowa, który od organizatorów Zjazdu
otrzymał gratulacje i upominek, a od wójta Mariusza Walachni czek
opiewający na kwotę 500,00 złotych.
Po zakończeniu Zjazdu, o 17.00 na placu przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury rozpoczął się, zaplanowany na dwa dni, długo oczekiwany XV Krajowy Turniej Sołtysów.
Jacenty Kita

Ogłoszenie - kąpielisko
Wójt Gminy informuje, że dnia 16.07.2012 r. wykonano badania kontrolne jakości wody w miejscu do kąpieli na Zalewie
Bliżyńskim. Badane parametry są zgodne z dopuszczalnymi wartościami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru, nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym
do kąpieli.
Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia
4
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Pracowała rada gminy

Aleksandra Milanowska wnioskowała do powiatu o likwidację dziur w drodze Zagórze – Brzeście. Prosiła również o poprawę

Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja rady gminy w Bliżynie
odbyła się 21 czerwca, a otworzył ją przewodniczący rady Jerzy
Rams witający wszystkich na niej obecnych. Wśród gości obrad byli
Zenon Nowakowski, członek zarządu powiatu oraz radna powiatowa
Anna Leżańska.
Po przyjęciu protokołów z dwóch poprzednich sesji wójt Mariusz
Walachnia złożył sprawozdanie ze swej pracy i podległego mu urzędu
z okresu pomiędzy sesjami.
Pisaliśmy w poprzednim numerze o ogromnym sukcesie Zespołu
Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz Wacława Pejasa na ostatniej edycji
Buskich Spotkań z Folklorem. Stąd głos zabrała Katarzyna Skarus,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. –To największy dotychczasowy
sukces naszych przedstawicieli – powiedziała.
Najwięcej interpelacji zgłosił radny Tadeusz Łyjak

Katarzyna Skarus informuje o sukcesie naszych przedstawicieli
Gratulacje Wacławowi Pejasowi oraz przedstawicielkom zespołu:
Halinie Fidor, Jolancie Żak i Gabrieli Król przekazał wójt Mariusz
Walachnia. W oryginalny sposób za uhonorowanie przez władze
gminy podziękował W. Pejas – zaśpiewał pieśń „Ziemia Bliżyńska”
napisaną z okazji jubileuszu 600. lecia Bliżyna.
Ale to nie wszyscy utalentowani mieszkańcy gminy, świętujący
sukcesy, także na imprezach rangi ogólnopolskiej. Dwie podopieczne GOK-u kończące obecnie szóste klasy Ula Krzemińska i Magda
Wydra odnoszą już teraz duże sukcesy w konkursach recytatorskich.
Dlatego też wójt podziękował im za sześcioletnią pracę życząc jednocześnie dalszych sukcesów już w gimnazjum. Jerzy Rams podziękował radnemu Tomaszowi Pela, który sponsoruje jedną z dziewcząt.
Realizując porządek obrad radni przystąpili do zgłaszania wniosków i interpelacji.  

Magda Wydra i Ula Krzemińska otrzymały nagrody
Tadeusz Łyjak pytał o termin rozpoczęcia budowy ul. 1 Maja, wyraził zaniepokojenie stanem kopalni piachu w okolicy zalewu i słabym
tempem rekultywacji tego terenu, zwrócił uwagę na zmywanie skarp
przy zalewie podczas intensywnych opadów deszczu. Ponadto po raz
kolejny interpelował w sprawie złego stanu budynku OSP w Bliżynie,
podobnie jak zespołu szkół oraz postulował podjęcie działań w celu
likwidacji ruder w centrum Bliżyna.

ich oznakowania, a także o oznakowanie posesji w tych miejscowościach lub wprowadzenia ulic oraz odnowienie wiaty przystankowej
na Bugaju.
Zbigniew Ślęzak do przedstawicieli powiatu skierował wniosek
o prawidłowe wykaszanie poboczy, a do wójta o poprawę stanu nowo
wybudowanych miejsc integracji.
Wiesław Gregiel zwrócił uwagę na fakt, że po wybudowaniu
kanalizacji w Wojtyniowie dewastacji uległy ulice, które dodatkowo
zapadają się w miejscach wykonania przecisków. Zniszczeniu uległy
również rowy melioracyjne. Podniósł także kwestię na przyszłość
związaną z korzystaniem z oczyszczalni i zwiększenia ruchu na ulicy
prowadzącej do niej. Zasugerował wybudowanie dojazdu od strony
Jastrzębi. Prosił także o oświetlenie miejsca integracji w Wołowie.
Ewa Łukomska skierowała natomiast pytanie do przedstawicieli
powiatu: -jakie oddziały szpitalne zostały zlikwidowane?
Na to ostatnie pytanie odpowiedział Z. Nowakowski mówiąc, że
żaden oddział nie został zlikwidowany. Anna Leżańska dodała, że
nowo powstały oddział otolaryngologii działa bardzo dobrze i jest
bardzo ceniony przez pacjentów. Również na pytania „drogowe” odpowiedział Z. Nowakowski.
Na większość z postawionych pytań odpowiedzi udzielił wójt
Mariusz Walachnia. I tak:
- ul. 1 Maja ma tylko 3 metry szerokości, a przepisy budowlane
wymagają, aby miała ona co najmniej 5 m, stąd konieczne będzie
spotkanie z mieszkańcami w sprawie ewentualnego przesunięcia
płotów; dodał, że gmina ma inne, gotowe projekty inwestycyjne,
czekające na realizację;
- zdaniem wójta była kopalnia piachu nie stanowi zagrożenia dla
zalewu, natomiast na właścicielu ciążył obowiązek jej rekultywacji,
- wyrwy w skarpie zalewu zostaną naprawione, a problem zniknie
po ukorzenieniu zasianej tam trawy, która je umocni,
- na remont remizy w Bliżynie gmina ma projekt, problemem są pieniądze.
W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji na temat działalności i gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz przyjęli informację o realizacji podatków i opłat za 2011 rok.
Po udzieleniu absolutorium dla wójta radni podjęli uchwały dotyczące m.in. nadania imienia dr Lecha Jędrzejkiewicza dla SPZOZ,
imienia Tomasza Rokity dla promenady prowadzącej do zalewu oraz
nazwania imieniem Bröel – Platerów placu przed „Zameczkiem”. Rada
zdecydowała również o przekazaniu 150.000 złotych na rzecz powiatu z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej
w Odrowążku (50% kosztów).
Jacenty Kita
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Pamięci ofiar mordu na Brzasku

Wlazło w towarzystwie ks. Arkadiusza Czupryńskiego i Marcina
Dziemby.  
Po okolicznościowych wystąpieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
O odpowiednią oprawę uroczystości zadbali harcerze z ZHR oraz
orkiestra z MCK w Skarżysku-Kamiennej.
Brzask – to wyjątkowe miejsce na mapie powiatu skarżyskiego,
przesiąknięte historią. To tutaj 72 lata temu, dokładnie 29 czerwca
1940 r. rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Hitlerowcy w ramach
nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej AB mającej na celu likwidację polskiej inteligencji zgładzili tu 760 osób z różnych stron Kielecczyzny.
Jacenty Kita

Jubileusz 50-lecia Suchedniowa
W tym roku minęła 72. Rocznica Rozstrzelania Polskich Patriotów
na Brzasku. Była to okazja, by uczcić pamięć pomordowanych.
W niedzielę 24 czerwca na polanie przed pomnikiem pomordowanych licznie zgromadziły się poczty sztandarowe, delegacje kombatantów i harcerzy, szkół i organizacji społecznych, parlamentarzyści,
władze samorządowe powiatu i okolicznych gmin.

W gronie tym znalazł się poczet sztandarowy naszej gminy
(Aleksandra Milanowska, Sławomir Ferencz, Bogusław Bąk), radna powiatowa Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia,
przewodniczący rady gminy Jerzy Rams i jego zastępca Jacek
Krzepkowski. Naszym przedstawicielom towarzyszyli członkowie
delegacji z Wilejki na Białorusi i Gradu na Słowenii, którzy wówczas
gościli w naszej gminie.

Odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych, którą koncelebrowali ks. dziekan Marian Mężyk, ks. kanonik Tadeusz Skrzypczak z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
w Skarżysku-Kamiennej i proboszcz bliżyńskiej parafii Stanisław
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Przez dwa dni Suchedniów naprawdę świętował. Pięćdziesięciolecie
nadania praw miejskich uczczono w sposób godny, ale równocześnie
z dużą dozą dobrej zabawy drugiego dnia.
Pierwszego dnia obchody rozpoczęły się w suchedniowskiej świątyni, gdzie Mszę św. w intencji miasta i jego mieszkańców koncelebrował ksiądz proboszcz Stanisław Sikorski.
Po nabożeństwie kolumna marszowa prowadzona przez chiliderki i orkiestrę przeszła ulicami miasta, udekorowanego flagami narodowymi, do Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”. Tutaj
na uroczystej sesji rady miejskiej
zebrali się parlamentarzyści, wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba,
władze powiatowe i zaprzyjaźnionych gmin, przedstawiciele instytucji i organizacji działających
w mieście. Gminę Bliżyn reprezentowali wójt Mariusz Walachnia
i przewodniczący rady gminy
Jerzy Rams.
Po
wprowadzeniu
pocztu sztandarowego odegrany został hymn państwowy a oficjalnego
otwarcia sesji dokonał przewodniczący rady Eugeniusz Bugała. On

też w imieniu organizatorów powitał wszystkich zebranych w sali kinowej.
Następnie wojewoda w towarzystwie burmistrza Tadeusza
Bałchanowskiego i przewodniczącego rady miejskiej Eugeniusza
Bugały wręczyła odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.
Po złożeniu na ręce władz miasta życzeń i gratulacji koncert dała
orkiestra miejska.
Jacenty Kita
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Przystań Bliżyn 2012 – Natura
i Świnia Góra

oraz wody. Ten ostatni motyw był szczególnie aktualny, gdyż dwie godziny przed rozpoczęciem imprezy uroczyście oddany został do użytku bliżyński zalew.

Śmiało można powiedzieć, że podczas dwóch dni tegorocznej,
trzeciej już edycji imprezy organizowanej przed „Zameczkiem” pod
hasłem „Przystań Bliżyn 2012 – Natura i Świnia Góra”, do Bliżyna zawitało kilka tysięcy osób! –Przyjeżdżam z grupą przyjaciół od trzech

lat i jestem pod wrażeniem. W tym roku przyjechaliśmy specjalnie na koncert grupy „Swobodna” – powiedziała nam Ilona Mamla
z Szydłowca.
W tym roku tematyka imprezy nawiązywała do piękna środowiska naturalnego gminy Bliżyn, do czystego powietrza, pięknych lasów

Już kilka godzin przed rozpoczęciem festynu zmobilizowana kadra organizatorów, w charakterystycznych czerwonych strojach (drugiego dnia w czarnych), pilnowała ostatnich przygotowań.
Start nastąpił w sobotę 23 czerwca o godzinie 15.00 mocnym akcentem w postaci występu zespołu „Dance Projekt” z Bydgoszczy grającego muzykę disco polo. Ich koncert zapowiedziały prowadzące im-
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prezę Katarzyna Skarus i Marzanna Godlewska, które jednocześnie
powitały uczestników zabawy, w tym gości z zaprzyjaźnionych gmin
w Słowenii i na Białorusi.
Po ich występie Przystań oficjalnie otwarli wójt Mariusz
Walachnia oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Rams. –Bawcie się
dobrze, Noc Świętojańska ma swoje prawa – powiedział przewodniczący.

również wianek wykonany przez Zuzannę Stopa. Nagrody wręczył im
wójt Mariusz Walachnia.

Można było polatać balonem na wysokość nawet 50m, przenieść
się do prehistorycznej osady „Rydno”. Wiele atrakcji było dla dzieci –
plac zabaw i park rozrywki a dla dorosłych – stoiska gastronomiczne.
Około 22.00 rozpoczęła się część obrzędowa – Noc Kupały. Niemal
wszyscy udali się nad zalew, aby uczestniczyć w części obrzędowej. Na
czele szedł miotacz ognia, tuż za nim bębniarze z MCK w Skarżysku –

Coraz liczniej gromadzący się mieszkańcy i goście przez całe popołudnie mogli wysłuchać koncertu zespołu country „Konwój”, muzyki szantowej w wykonaniu grupy „Kliper”, a wieczorem zagrał zespół „The Ukrainian Folk”.
Zarówno dorośli jak i dzieci mogli wziąć udział w licznych konkursach, w tym sportowych, tzw. węzeł małżeński, ekologicznym.
Noc Świętojańska w naszej tradycji ma swoje obyczaje, w tym wicie
wianków. Nic zatem dziwnego, że zorganizowany i rozstrzygnięty został również konkurs na najładniejszy wianek. Oceniało je jury w składzie: Mariusz Walachnia, Katarzyna Skarus, Marzanna Godlewska
i Urszula Jędrzejczyk. Pierwsze miejsce przyznano Natalii i Bogumile
Młodawskim, drugie – Halinie Relidzyńskiej, trzecie Lechowi
i Krystynie Adamczyk z Klubu Emeryta z Mroczkowa. Wyróżniono
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-Kamiennej, dalej ubrane w białe stroje, z wiankami na głowie i świecami w rękach panny. Po dotarciu w okolice zapory zapłonęły świętojańskie ognie, zespół „Sorbin” zaprezentował obrzęd świętojański,
panny puściły wianki na wodę, a jako że te nie chciały odpłynąć od
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brzegu, kilku młodzieńców wskoczyło do wody i im pomogło. Ostatni
element tego dnia to puszczanie w niebo kwiatów ryżowych oraz lampionów na wodę, oczywiście z łodzi. Widok niezapomniany!
Drugi dzień to przede wszystkim dobra muzyka. Koncertowały
zespoły: disco polo „Milano”, czołowy beat boxter świętokrzyski
Otezet, zespół „Fire Flower” oraz artyści z naszego ośrodka kultury.

Z dużym uznaniem przyjęty został występ grupy „Swobodna”, a na
koniec zagrała grupa „Coma”.
Wspaniały pokaz sztucznych ogni zakończył trzecią edycję imprezy „Przystań Bliżyn”.

***
Projekt „Przystań Bliżyn 2010-2012-kampania promocyjna”, realizowany przez Gminę Bliżyn, jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu Oś
2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007-2013.
Jedynie po koncercie zespołu „Coma” narzekali zarówno dziennikarze, którzy zostali wyproszeni sprzed sceny, jaki i publiczność, gdyż
mało że grupa nie dawała autografów ani też nie bisowała.
Jacenty Kita

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
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Rodzina zawsze razem
Pod tym hasłem Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką
działające przy Szkole Podstawowej w Sorbinie zrealizowało zadania współfinansowane przez Gminę Bliżyn w ramach Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
1 czerwca br. odbył się Festyn Rodzinny dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej z Sorbina, którym towarzyszyli   rodzice i dziadkowie.
Podczas festynu propagowany był   aktywny i zdrowy styl życia bez

nałogów oraz umiejętność zabaw w grupie. Dzieciom bardzo spodobały się zabawy naszych rodziców i dziadków, min. „Stary niedźwiedź
mocno śpi”, „Chodzi lisek koło drogi” czy „Moja Ulijanko”.

Dla wszystkich klas przygotowany został konkurs plastyczny na
plakat promujący zdrowy styl życia bez nałogów, natomiast klasy IVVI przygotowały scenki profilaktyczne: „Stop nałogom!”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody sportowe, gry i zabawy oraz konkursy rodzinne, w których rodzice i dzieci musieli wykazać się dużą sprawnością fizyczną. Na zwycięzców czekały nagrody.

Mimo nie najlepszej pogody festyn upłynął w miłej atmosferze,
a kiełbaski pieczone przez panie z Rady Rodziców bardzo wszystkim smakowały.
W ramach w/w zadania zorganizowana została 4 czerwca br. wycieczka turystyczno- krajoznawcza do Ojcowa dla dzieci i  rodziców
(łącznie dla 55 osób), umożliwiająca  rozwój zainteresowań i pasji turystycznych, która przyczyniła się do wzmocnienia więzi rodzinnych
i aktywnego stylu  życia bez nałogów. Uczestnicy wycieczki podziwiali
Dolinę Prądnika, Bramę Krakowską, Jaskinię Łokietka oraz Zamek
w Pieskowej Skale z widokiem na Maczugę Herkulesa.
Wspólne turnieje, zabawy oraz konkursy sprawnościowe a także
wspólne zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego przyczyniły się
do miłego spędzenia wolnego czasu w gronie najbliższych i wzmocnienia więzi międzypokoleniowych.
W czasie realizacji zadania „Rodzina zawsze razem” zaangażowani byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sorbinie, w szczególności: Halina Fidor, Bożena Święs, Agnieszka Więckowska,
Izabela Zygmunt.
Halina Fidor
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W większości byli to ci żołnierze Armii Krajowej, którzy po
1945 r., po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej nie pogodzi-

najbardziej zagrożeni, ale nade wszystko najbardziej patriotycznie nastawieni partyzanci Polski Podziemnej z II wojny światowej, którzy podjęli walkę z ludobójcami z sowieckiego NKWD
i mordercami z polskiej bezpieki oraz w ogóle z komunistycznym totalitarnym reżimem.

li się z kolejną utratą niepodległości. Uznali słusznie, że miejsce
poprzedniego okupanta niemieckiego zajął nowy okupant rosyjski. Żołnierze wyklęci to byli najbardziej zdeterminowani,

Ich pamięci poświęcona była sesja popularno – naukowa,
która w dniu 15 czerwca odbyła się w bliżyńskim gimnazjum.
Obecnych na sesji ks. proboszcza Stanisława Wlazłę, wójta
Mariusza Walachnię, kombatantów, a przede wszystkim młodzież szkolną powitał dyrektor Zespołu Szkół Józef Nowak.
–Był taki czas po II wojnie światowej, kiedy w Polsce kształtował się nowy, komunistyczny ustrój. Ale byli i wówczas ludzie,
którzy nie godzili się na to. To Żołnierze Wyklęci. Oni walczyli
w imię demokratycznej Polski – powiedział.
Prelekcję na ten temat wygłosił dr Ryszard Śmietanko
– Kruszelnicki z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci
Narodowej, w którego wystąpieniu były również odniesienia do
wątków z naszego terenu. W dyskusji głos zabrali m.in. Roman
Falarowski, Krystyna Skorupska oraz Agnieszka Więckowska.
„Duchem sprawczym” sesji był Roman Falarowski, który
sesję oraz towarzyszącą jej wystawę „Twarze kieleckiej bezpieki” przygotował wspólnie ze szkolnym Klubem Europejskim
„Przeszłość i Przyszłość”.
Jacenty Kita

sier pień 2012

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

11

Dzień Am ery k ańsk i

Dzień Amerykański w Zespole Szkół
„Ameryko! Śnie mój, najpiękniejsze marzenie moje!
Ile Cię trzeba cienić, ten tylko się dowie
Kto choć raz stanął na twej cudnej ziemi
Kto Cię widział, oglądał oczami swojemi
Dziś piękność Twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie.
Recytacja przez Damiana
Ołownię
nowej
interpretacji „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza (dokonanej przez
Annę Dobrucką) znalazła się
m.in. w programie okolicznościowym zatytułowanym American
Day zaprezentowanym przez
młodzież szkolną na tydzień
przed wakacjami. To już tradycja
szkoły, zmieniają się tylko kraje, będące przedmiotem przedstawienia.
Obecnych na akademii powitał zastępca dyrektora szkoły
Grzegorz Jędrzejczyk. I już chwilę później pałeczkę przejęli, cudnie
ubrani, uczniowie. Były teksty po polsku i angielsku, poważne i z humorem. Nie zabrakło śpiewu i tańca, a wszystkiemu towarzyszyły okolicznościowe wystawy
i prezentacje poświęcone
Stanom Zjednoczonym.
Zabierając na koniec
głos sekretarz gminy
Barbara Stachera odnosząc się do osobistych
doświadczeń
stwierdziła: -To była dla mnie
podróż retrospektywna.
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Poczułam się, jak na dyskotece w Portland.
Program przygotowały: Anna Dobrucka, Anna Podolska,
Magdalena Jaworska, Anna Chwastowska a oprawę muzyczną zapewnił Łukasz Pietrzyk.
Jacenty Kita

sier pień 2012

Rozmai tości

„Sobótka” królowała na scenie

Marzą o własnym miejscu

W Skarżysku Kościelnym już po raz IV zorganizowany został
Rodzinny Festyn Parafialny.
Na początek rozegrany został mecz piłki siatkowej, w którym
zmierzyli się miejscowi radni z samorządowcami ze Skarżyska
Kamiennej (wynik 0:2).

W bloku artystycznym wystąpili m.in. zespół wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej kierowany przez Adama
Młodawskiego, zespół „Romano”, młode solistki Magda Niziołek
i Magda Kobierska i  zespół ludowy Sobótka z Wacławem Pejasem,
który dosłownie podbił publiczność.
Na festyn przybyły całe rodziny, a każdy mógł wybrać coś dla siebie. Czynna była strefa rozrywki dla dzieci, można było pojeździć konno czy zagrać w mopeja. Skosztować można było pierogi babci Zosi
(było ich 1400!), przepysznego żurku... Czynne były liczne stoiska z rękodziełem ludowym i artystycznym.
(jaki)

W dniu 29 czerwca br. w centrum Wojtyniowa, na wolnej działce,
dla miejscowych dzieci i młodzieży (tej młodszej) sołtys Małgorzata
Wójcik wraz z grupą rodziców przygotowała imprezę integracyjną.

Coś dla podniebienia
Finał Regionalny XII Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo - Smaki Regionów” przyciągnął tłumy turystów do skansenu w Tokarni. Do tej edycji zakwalifikowało się aż 50. produktów
m.in.: gęś kielecka, szynka z Broniny, twaróg z Pierzchnicy, lody śmietankowo-truskawkowe od Trepki, chleb wąchocki, dżem z rabarbaru,
blaszoki z Kikowa, gumułki koprzywnickie, pasternak pińczowski
Była wspólna zabawa, pieczenie ziemniaków i kiełbasek, poczęstunek.
-Marzymy o własnym miejscu integracji – mówi pani sołtys.
Zabawę i ognisko wsparli: Mariusz Rot, Józef Nowak, Agnieszka

oraz śliwowica. Komisja Konkursowa nagrodziła 11 produktów w kategoriach: produkty i przetwory mięsne, produkty regionalne pochodzenia roślinnego, oraz napoje regionalne a 7 produktów zdobyło także wyróżnienie.
Jednym z prezentowanych produktów był pasztet z gęsi kieleckiej
pochodzący z gospodarstwa Gabrieli i Krzysztofa Królów.
Dużą atrakcją był jarmark produktów regionalnych pochodzących
od producentów Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Można
było zakupić wędliny, sery, miód, pieczywo lub nalewki. Wszystko
w najlepszej jakości. Odbył się także kiermasz rękodzieła ludowego.
(jaki)

Majos, Jan Oświeciński, Paweł Żak, Jakub Rut i Marek Świat.
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III Rajd Bliżyński

Mariusz Walachnia.
Po dopełnieniu formalności związanych z zapisami
i wspólnej fotografii wykonanej
tradycyjnie pod pomnikiem
króla Władysława Jagiełły, cykliści wyruszyli na trzy trasy,
z przebiegiem których wcześniej zapoznał ich prezes BSC

Już po raz III Bliżyńskie
Stowarzyszenie Cyklistów na
początku sezonu kolarskiego
zorganizowało Rajd Bliżyński.
Na starcie stanęło ponad 80. zawodników nie tylko z Bliżyna,
ale również ze Skarżyska –
-Kamiennej, Stąporkowa, Kielc,
Szydłowca. Wśród nich był wójt

Marek Sorbian.
Pierwsza trasa prowadziła z Bliżyna przez
Odrowąż,
Odrowążek,
Kucębów Dolny, Świnią
Górę i Jastrzębię. Druga
przez Odrowąż, Niekłań,
Hutę, Chlewiska, Budki,
Majdów, Ubyszów, a trzecia
z Bliżyna przez Ubyszów,
Majdów,
Szydłowiec,
Budki, Aleksandrów, Hutę,
Rędocin, Płaczków. Meta
wszystkich trzech tras znajdowała się przy wiacie rekreacyjnej nad bliżyńskim zalewem. Tutaj na cyklistów czekał grill z kiełbaskami i kaszanką.
Jacenty Kita

Im należą się brawa i szczególne
podziękowania

Trzeba mieć
naprawdę
pasję do wykonywanej pracy,
wykazać
się
przysłowiowym
„końskim” zdrowiem, cierpliwością, czasami taktem, ale
i mocniejszym
słowem, aby wytrzymać maraton w pracy przez niemal 48 godzin. Pracowali na scenie i na placu,
w kuchni i nad zalewem. Słowem wszędzie, gdzie byli potrzebni.
Aby skoordynować doskonały jak zwykle przebieg imprezy z cyklu
„Przystań Bliżyn” na maksa zaangażowali się pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury z dyrektor Katarzyną Skarus z mężem, biblioteki,

zajmująca się promocją w urzędzie gminy Marzena Jeżewska - Boczek
oraz niezawodny reporter TSK24 Andrzej Adamczyk. Nie zawiodły
lokalne media, które niezwykle szeroko komentowały to ważne wydarzenie w najnowszej historii Bliżyna. Wielkie dzięki.
Mariusz Walachnia
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Zalew uroczyście otwarty
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