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Egzemplarz bezpłatny

„Człowiek to taki zwykły człowiek”
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

opłatkowe posiedzenie ZG ZOSP,
harmonogram zebrań strażackich w 2013 roku,
chodnik w Odrowążku już gotowy,
czeka nas „rewolucja śmieciowa”,
Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna ma 30 lat,
Szlachetna Paczka w Bliżynie,
Bożonarodzeniowy Konkurs Recytatorski,
zakończenie projektu w Sorbinie,
aktywni seniorzy,
pasowanie przedszkolaków,
oraz dodatek inwestycyjny, w którym piszemy na temat
otwartej właśnie oczyszczalni oraz pracowni językowej
w Odrowążku.
Zapraszamy do lektury!

16 grudnia w kościółku św. Zofii w Bliżynie korzystając z życzliwości ks. proboszcza Stanisława Wlazły zorganizował „Wieczór
Kolęd i Pastorałek”. W atmosferze niezwykłości tego miejscu liczna

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory”.

Wiary, co góry przenosi,
nadziei, która nie gaśnie.
Szczęśliwych, wartych pamięci,
przeżytych w zgodzie ze światem,
pełnych życia, nadziei i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
		
życzą
Mariusz Walachnia
Wójt Gminy
Jerzy Rams
Przewodniczący Rady Gminy

publiczność mogła już dziś poczuć atmosferę tych najpiękniejszych
polskich świąt – Świąt Bożego Narodzenia.
Czytaj na str. 2

To największa inwestycja w dziejach naszej gminy

Rodzinne wypieki pierników
Kto nie wie od czego pochodzi popularna nazwa pierników,
mógł się tego dowiedzieć od Gabrieli Król prowadzącej kulinarną część „Rodzinnego piernikowania” zorganizowanego staraniem
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bliżynie.

Czytaj na str. 9

-Mamy najnowocześniejszą oczyszczalnię w powiecie, a zapewne również jedną z przodujących pod względem technologicznym
w województwie. Zakończenie jej budowy oraz I etapu kanalizacji
to jednak dopiero pierwszy krok w skanalizowaniu całej gminy, które będzie naprawdę wyzwaniem cywilizacyjnym – mówił podczas
otwarcia oczyszczalni wójt Mariusz Walachnia.
Czytaj w dodatku do „Informatora”
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Wiec zó r Ko lęd i Pa s to r ałek

„Człowiek, to taki zwykły człowiek”
Człowiek, taki zwykły człowiek.
Jak pierwszy człowiek…
drugi człowiek…
16 grudnia w kościółku św. Zofii w Bliżynie
korzystając z życzliwości ks. proboszcza
Stanisława
Wlazły
Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował „Wieczór
Kolęd
i
Pastorałek”.
W atmosferze niezwykłości tego miejsca liczna
publiczność mogła już
dziś poczuć atmosferę tych najpiękniejszych polskich świąt – Świąt
Bożego Narodzenia. –Mamy nadzieję, że ten program wzbudzi w nas
refleksję i wprowadzi w atmosferę tych świąt – stwierdziła na wstępie
Marzanna Gdlewska.

Reżyserem koncertu była Katarzyna Skarus, muzycznie opracował go Sebastian Siudak przy pomocy Radosława Guli.
Po koncercie M. Godlewska zaprosiła wszystkich do „Zameczku”,
gdzie ten piękny wieczór był kontynuowany.

Podczas niemal godzinnego występu motywy związane ze
świętami recytowali Magda Wydra, Ula Krzemińska i Kacper
Gołębiewski. Najpiękniejsze polskie kolędy mogliśmy usłyszeć
w wykonaniu zespołu wokalnego w składzie: Barbara Falarowska,
Na początek ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w konkursie
bożonarodzeniowym na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Złożone
na konkurs prace w licznie 41 oceniało jury w składzie: Wioletta
Wójcik, Justyna Reguła i Marzanna Godlewska.

Ewa Kardyś, Monika Walachnia, Agnieszka Więckowska, Dorota
Zbroja i Ryszard Kucewicz. Dla zebranych śpiewał również duet
Katarzyna Połeć i Krzysztof Ślusarczyk oraz wokalistki: Dominika
Bąk, Ola Tusznio i Marysia Jóźwik.
Przygotowany program tak głęboko zapadł w serca zebranych, że
na koniec jako bis wszyscy wspólnie zaśpiewali „Znak pokoju” trzymając się za ręce.
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Wiec zó r Ko lęd i Pa s to r ałek
Później organizatorzy przygotowali niespodziankę – upominki
dla osób biorących udział
w warsztatach „Studio
Dobrego Smaku”.
Kulminacyjnym momentem tego wyjątkowego
dnia była aukcja ozdób choinkowych, z której dochód
zostanie przeznaczony na
organizację ferii zimowych
dla dzieci.

Opłatkowe spotkanie strażaków
Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Gminnego
OSP odbyło się 15 grudnia
w Mroczkowie, a poza jego
członkami, wzięli w nim udział:
Michał Jędrys – Starosta
Skarżyski, St. Bryg. Sylwester
Hamera – Komendant Powiatowy PSP, Anna Leżańska –
Radna Powiatowa, Wójt Mariusz Walachnia, Bliżyńscy Radni:
Jerzy Rams, Jacek Krzepkowski, Aleksandra Milanowska,
Bogusław Bąk, Kazimierz Boruń, Sławomir Ferencz, Krzysztof
Krzepkowski, Tomasz Pela, Zbigniew Ślęzak oraz Sołtys Mroczkowa
Lech Adamczyk.
Po części roboczej spotkanie opłatkowe poprowadzili ks. Stanisław
Wlazło – kapelan gminny strażaków oraz ks. Antoni Kochanowski –
proboszcz parafii w Mroczkowie.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bliżynie składa serdeczne podziękowania paniom: Barbarze Sztab, Barbarze Bąk, Elżbiecie
Szczuka, Beacie Adamczyk, Wandzie Adamczyk, Joannie Mączka,
Edycie Adamczyk, Barbarze Jedynak i Alicji Krzepkowskiej za przygotowanie kolacji wigilijnej i obsługę.

Licytacja, czasami zacięta, często z dużą dozą humoru przyniosła wymierny efekt. Udało się zebrać 1661 złotych. Wszystkie ozdoby,
Druhowie ustalili harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na 2013 r., który publikujemy na str. 7.
Pełną relację z zebrania opublikujemy w styczniowym wydaniu
„Informatora”.
Jacenty Kita

SYLWESTER
Wstęp
300,00 z
ł/pary

a nawet choinka, na której były zawieszone zostały zlicytowane!
Na zakończenie zebrani połamali
się opłatkiem, a całość dopełniła degustacja potraw wigilijnych przygotowanych dzień wcześniej przez uczestników „Studia Dobrego Smaku”.
Jacenty Kita
PS
Gminny Ośrodek Kultury już dziś
zaprasza na Koncert Noworoczny,
który odbędzie się 5 stycznia w kościele w Sorbinie o godz. 17.00. Godzinę
wcześniej w intencji twórców i pracowników kultury odprawiona zostanie Msza św.

SALA WESELNA
STYLOWA
Zaprasza na Zabawę Sylwestrową
Bliżyn, ul. Kościuszki 132
tel. 668 111 337, 600 282 870

Zapewniamy:
cztery dania gorące, liczne przekąski, ciasta, owoce,
ciepłe i zimne napoje – bez ograniczeń.

Zabawę umili Państwu zespół muzyczny

s t yc zeń 2013

„TRIO FORTE”

Nowy Rok przywitamy lampką szampana.
Rozpoczęcie o godzinie 20.00.
Serdecznie zapraszamy!
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Ak t ualn ości

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa
Z udziałem około
200. osób w dniu 12 grudnia w Miejskim Centrum
Kultury w Skarżysku –
Kamiennej odbyła się debata społeczna na temat
bezpieczeństwa, zorganizowana przez Komendę
Powiatową Policji oraz
Starostę
Skarżyskiego.
Uczestniczyła w niej
również grupa mieszkańców naszej gminy, radna powiatowa Anna
Leżańska, wójt Mariusz Walachnia oraz przewodniczący rady gminy
Jerzy Rams.
Obecni byli również przedstawiciele wojewody świętokrzyskiego, marszałka województwa, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury,
samorządowcy z terenu
powiatu
skarżyskiego,
przedstawiciele podmiotów działających na rzecz
bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół oraz lokalna społeczność.
Jej uczestnicy rozmawiali na tematy związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie
powiatu skarżyskiego. Głos zabrał m.in. sekretarz Wojewódzkiej
Rady Ruchu Drogowego,
mieszkaniec
Bliżyna,
Tadeusz Solarz.
W trakcie dyskusji mieszkańcy powiatu
skarżyskiego dzielili się
swoimi
spostrzeżeniami i wskazywali miejsca,
będące w ich ocenie niebezpieczne,
kierunków
działań zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Jednym z bardziej optymistycznych był głos Beaty Kusztal – Wrona, która stan bezpieczeństwa naszej gminy oceniła pozytywnie.
Jacenty Kita

Panu
Tadeuszowi Łyjakowi
- Radnemu Rady Gminy w Bliżynie wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci teściowej

Ś.P. Jadwigi Środzińskiej
składają
Wójt i Rada Gminy
w Bliżynie.

Wyrazy żalu i szczerego współczucia
Panu Tadeuszowi Łyjakowi
z powodu śmierci Teściowej

Ś. P. Jadwigi Środzińskiej

składa
Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna.
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Chodnik w Odrowążku już gotowy

Zakończyła się budowa chodnika wraz z elementami towarzyszącymi w Odrowążku. W dniu 12 grudnia nastąpił odbiór końcowy robót, a wzięli w nim udział przedstawiciele inwestora tj. gminy Bliżyn i
powiatu skarżyskiego, wykonawcy, radny
i sołtys tej miejscowości.
Łącznie za kwotę
326 tys. zł (w tym 150
tys. zł to udział naszej
gminy) powstało 530
mb. chodnika.
Prace polegały na
rozebraniu istniejących zjazdów do posesji, odtworzeniu rowu odwadniającego, wykonaniu chodnika z kostki brukowej o szer. 1,60 m,
wykonaniu zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz udrożnieniu
istniejącego przepustu. Ponadto 200 mb rowów umocniono płytami ażurowymi.
(jaki)

Myślą o rowerach przełajowych
Prezes Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów Marek Sorbian
zgłosił do Urzędu Gminy Bliżyn schemat budowy trasy przełajowej
nad zalewem. Teren, na jakim miałaby powstać trasa, to południowy
brzeg zalewu wzdłuż ul. Henryków z wykorzystaniem lasku sosnowego i konfiguracji tamtejszego terenu.
-Trasa ta mogłaby być wykorzystana nie tylko do uprawiania kolarstwa przełajowego na rowerach przełajowych i górskich, ale także
do uprawiania biegów przełajowych oraz biegów narciarskich w okresie zimy, co również będzie miało wpływ na czynną formę wypoczynku naszych mieszkańców. Mam tu na myśli także młodzież szkolną
– mówi Marek Sorbian.
Pomysł ten to pozytywna propozycja zagospodarowania tego
terenu jak i promocja gminy Bliżyn. Wstępne rozmowy w sprawie
w/w projektu zostały już przeprowadzone, obecnie trwają rozmowy
i uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej.
Dalsze prace przewidywane są na miesiąc styczeń. -Jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku na tym nowo zagospodarowanym terenie, w miesiącu – marcu – odbędą się Mistrzostwa
Polski Masters w kolarstwie przełajowym. Takie pismo zostało skierowane do Polskiego Związku Kolarskiego w Warszawie – dodaje prezes.
O dalszych działaniach w tej kwestii informować będziemy na bieżąco.
Jacenty Kita
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Informacja dotycząca wdrażania nowych
przepisów z zakresu utrzymania czystości
i porządku w gminie Bliżyn
W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Według zapisów ustawy gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Segregacja tego, co wyrzucamy z naszych gospodarstw domowych, to klucz do sukcesu w nowym systemie gospodarki odpadami
komunalnymi. Docelowo obejmie on odbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną przedsięwzięcia.
Nowy system ma objąć wszystkich właścicieli nieruchomości,
w których zamieszkują mieszkańcy. Powstałe w gospodarstwach domowych odpady będzie odbierała firma wywozowa. Niezwykle istotne
jest, by odpadki zostały wcześniej właściwie posegregowane - szczegółowy opis postępowania będzie podany do wiadomości mieszkańców
w późniejszym terminie.
Osiągnięcie efektów w nowym systemie będzie zależało od nas
samych. Za tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych będzie odpowiadała gmina, natomiast ilość
i czystość wyselekcjonowanych odpadów zależy wyłącznie od mieszkańców. Im bardziej rozsądnie będziemy segregować odpady, tym lepsze osiągniemy efekty i tym niższe koszty będziemy ponosić.
W dotychczasowym systemie firmy wywozowe zawierały umowy
bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. W nowym - umowy
będą zawierane z gminą. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych będą prowadzone w regionalnej instalacji przetwarzania.
Nowy system będzie prowadzony przez gminę, czyli płatności,
które przekazywano firmie wywozowej, będę trafiać do kasy gminy.
Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty
odbioru takich odpadów, jak stary sprzęt AGD, przeterminowane leki
albo zużyte baterie. Wszystkie informacje w tej sprawie będą określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku jaki
uchwalą radni.
Według nowych zasad, nasze śmieci firma wywozowa przekaże do
regionalnej instalacji przetwarzania i odzysku. Tam będą one jeszcze
dodatkowo segregowane. Frakcje, których nie da się wykorzystać, trafią na wyznaczone składowisko.
Budowa nowego systemu gospodarowania odpadami wymaga
przeanalizowania wielu informacji z zakresu ilości i typu odpadów
komunalnych, gęstości zaludnienia, jak również zwyczajów panujących w danej społeczności lokalnej. Dlatego ustawodawca nałożył na
gminę m.in. obowiązek wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie się opierać na wdrażaniu w życie uchwał podejmowanych przez
Radę Gminy:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Bliżyn;
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty;
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przedstawiając w skrócie działanie systemu śmieciowego można
powiedzieć, że kiedy Rada Gminy uchwali ww. akty prawa miejscowego właściciel nieruchomości otrzyma z urzędu gminy deklarację, którą będzie musiał wypełnić i złożyć w określonym terminie do urzędu.

Na podstawie złożonej deklaracji właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany bez wezwania uiszczać opłatę „śmieciową” do kasy lub
na rachunek urzędu gminy. Częstotliwość wnoszenia opłaty będzie
wynikać z ww. uchwał.
W ramach wniesionej opłaty można będzie oddać każdą ilość i rodzaj odpadów komunalnych wyprodukowanych w danym gospodarstwie domowym.
Od 1 lipca 2013 r. nowy system ma już działać; przedsiębiorca ma
odbierać od właścicieli nieruchomości odpady, gmina ma pobierać
opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W celu przybliżenia szczegółów funkcjonowania systemu śmieciowego, urząd gminy będzie organizował spotkania z mieszkańcami
poszczególnych miejscowości, jak również będą prowadzone akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami na terenie
gminy Bliżyn.
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

LGD ma pięć lat
W sobotę 17 listopada
2012 roku w siedzibie LGD
„U Źródeł” w Modlieszwicach
obchodzono jubileusz 5-lecia
istnienia stowarzyszenia.
Z tej okazji odbyło się
spotkanie informacyjno-integracyjne. Przybyli na nie
członkowie Stowarzyszenia,

sympatycy i zacni goście.
Po krótkim wystąpieniu prezes Emilii Kupis była część artystyczna, na którą składał się taniec baletowy w układzie dowolnym do muzyki współczesnej Magdy Stachurskiej oraz występ Jerzy Pikor Trio
w składzie Jerzy Pikor - gitara klasyczna, Dariusz Figarski – akordeon, Cezary Figarski – akordeon.
W jubileuszu uczestniczyła reprezentując naszą gminę wiceprezes
LGD Anna Leżańska.
(jaki)

„Lider w samorządzie”
W listopadzie i grudniu trwała realizacja szkoleń stacjonarnych
pn. „Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego” skierowanych do pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie i kierowników jednostek podległych. Celem szkolenia jest podniesienie
kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
wdrożenia procedur kontroli
zarządczej. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności przygotowania niezbędnych dokumentów, zarządzania ryzykiem,
dokonywania samooceny, określania celów i zadań dla jednostek podległych.
Projekt pn. „LIDER w samorządzie” jest realizowany przez
Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z gminą
Bliżyn, Mniów, Nagłowice, Skarżysko Kościelne i Waśniów w ramach
Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania
oraz podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych
świadczonych przez Urząd Gminy i jednostki podległe.
(jaki)
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Trzy dekady Przyjaciół Bliżyna

Około 20 osób wzięło udział w zebraniu założycielskim
Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna, które odbyło się 21 października
1981 roku, choć pierwsze inicjatywy w tym zakresie można datować
na przełom lat 50. i 60. Inicjatorami byli Tadeusz Łyjak i dr Stanisław
Barański.

Choć w minionym trzydziestoleciu w działalności Towarzystwa były
chwile lepsze i gorsze, to patrząc dziś,
z perspektywy trzech dekad nie da się
nie zauważyć, jak wielką rolę wypełnia ono w przestrzeni życia społeczno – kulturalnego naszej gminy. To
cykliczne wydawnictwo „Notatnik
Bliżyński” cenne pod względem historycznym i źródłowym oraz inne
publikacje popularno – naukowe,
inicjatywy uporządkowania terenu wokół kościołka św. Zofii czy też
ostatnio wieży ciśnień, ufundowanie
sztandaru dla gminy i wiele, wiele innych działań, które na trwałe wpisały
się w naszą przestrzeń społeczną.
Ci, którzy kiedyś tworzyli Stowarzyszenie a także działają
w nim współcześnie w dniu 24 listopada spotkali się w Zespole Szkół
w Bliżynie aby nie tylko snuć rozważania na temat przeszłości, ale
również nad dalszymi działaniami.
Spotkanie miało niejako podwójny wymiar. Z jednej strony
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Jubileusz działalności, z drugiej uczczenie 87. rocznicy śmierci Stefana
Żeromskiego, będącego onegdaj „przelotem” w Bliżynie oraz wydanie
na tę okoliczność 8. numeru „Notatnika Bliżyńskiego” zatytułowanego
„Podróż Stefana Żeromskiego z Bzina do Końskich via Bliżyn”.
Spotkanie otworzył i przemówił prezes Towarzystwa Józef
Nowak. Wśród obecnych byli ci, którzy 30 lat temu byli jego założycielami, była młodzież szkolna, radni, przyjaciele i sympatycy. Wśród
obecnych byli również wójt Mariusz Walachnia i przewodniczący
rady gminy Jerzy Rams, obaj członkowie Stowarzyszenia.
- Ci, którzy 30 lat temu podjęli tą inicjatywę byli przykładem
kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Choć przyszło im
działać w innych realiach, stworzyli wspaniały zaczyn.
- O sile każdej organizacji stanowią ludzie, stąd pozwólcie, że wymienię tych, którzy zapisali się w naszej pamięci - stwierdził prezes.
Józef Nowak przypomniał więc
najbardziej zasłużone osoby w minionych trzech dekadach: Wojciech
Lipiński,
Zbigniew Sadowski,
Marian Żądecki, Jadwiga Bogacka
– Śliżewicz, Lech Jędrzejkiewicz,
Danuta
Bernas,
Zdzisław
Figiel,
Anna
Kaźmierczak,
Anna Kołodziejska, Bogusława
Łukomska, Jerzy Madej, Mirosław
Jaworski, Michalina Nowak, Janusz
Rot, Tomasz Rokita, Eugeniusz
Smardzewski, Teresa Stańczuk,
Grzegorz
Świetlik,
Krystyna
Skowron, Józef Tomasz Nowak,
Wanda Fituch, Felicja Norblin,
Jerzy Rams, Tadeusz Łyjak,

s t yc zeń 2013
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Zbigniew Stańczuk, Marian Lisowski, Krystyna Kuczera, Marian
Karlikowski, Henryk Mazur, Robert Płaneta, Tamara i Roman
Świetlikowie, Mirosław Panek, Mieczysław Łuszczewski, Wiesław
Stępień, Alfreda Szafrańska, Jadwiga Pióro, Andrzej Relidzyński,
Mieczysław Kopeć, Kazimierz Skowron, Jerzy Kostrzewa, Zenon
Janiak, Zdzisław Żak, Andrzej Kurpeta, Ryszard Fornal, Stanisława
Łukomska, Mirosława Łukomska – Wiśniewska, Henryk Gula,
Jerzy Dziubiński, Krystyna Kotulas, Edward Osóbka – Morawski,
Alicja Jarosz.
- Spoiwem był dr Stanisław Barański – powiedział J. Nowak i poprosił o uczczenie minutą ciszy tych, których wśród nas już nie ma.
Druga część spotkania
miała dwa wymiary.
Najpierw
młodzież
gimnazjalna zaprezentowała przygotowany pod
kierunkiem
Elżbiety
Nowakowskiej i Barbary
Falarowskiej
okolicznościowy program wraz
z prezentacją multimedialną poświęcony oso-

bie Stefana Żeromskiego i jego dzieł. Mikołaj Cukrowski i Sandra
Mościńska recytowali fragmenty jego utworów, pokaz multimedialny zaprezentowali: Bartosz Dzikowski (absolwent gimnazjum),
Katarzyna Zych, Roksana Durlik i Aleksandra Wiatr.
Następnie wszystkim uczestnikom spotkania rozdany został najnowszy, ósmy numer „Notatnika Bliżyńskiego” powstały
z inspiracji i autorstwa
Krystyny Skowron.
- Dzięki wyjątkowemu zrozumieniu władz
gminy dla naszej działalności ta publikacja
była możliwa - stwierdził J. Nowak i oddał
głos autorce. –Myśl takiej publikacji powstała już dawno temu, po
lekturze „Dzienników” Stefana Żeromskiego – powiedziała autorka
„Notatnika”.
Dalsza część spotkania skoncentrowała się na dyskusji wokół publikacji oraz minionych 30. latach. Wzięli w niej udział m.in. Jerzy
Rams, Andrzej Łukomski, Jan Kuliński, Zbigniew Stańczuk. Na koniec głos zabrał wójt Mariusz Walachnia: -Bliżyn może się szczycić
działalnością Towarzystwa. Chwała więc założycielom i kontynuato-

rom tego dzieła – powiedział.
Spotkaniu towarzyszyła tematyczna wystawa poświęcona życiu
i twórczości Stefana Żeromskiego, którą przygotowały Ewa Rams
i Wanda Rokita.
Od 1 września 2012 roku, przed Towarzystwem największe wyzwanie – prowadzenie przedszkoli na terenie gminy.
Jacenty Kita

Z Bzina do Końskich via Bliżyn
Cenna publikacja w nakładzie 300 egzemplarzy autorstwa Krystyny Skowron
ze słowem wstępnym Józefa
Nowaka wydana została na okoliczność 30-lecia
działalności Towarzystwa
Przyjaciół
Bliżyna.
Ósmy numer „Notatnika
Bliżyńskiego” jest zatytułowana „Podróż Stefana
Żeromskiego koleją z Bzina
do Końskich via Bliżyn”.
Ten liczący niemal trzydzieści stron szkic literacko
– historyczny, bogato ilustrowany zdjęciami, w tym
miejsc, których już nie ma,
jest cenną publikacją regionalną.
Wstępem jest wprowadzenie autorki po czym opisane jest położenie gminy Bliżyn, studia i plany kolei, próba odpowiedzi na pytanie,
co mógłby widzieć Żeromski przejeżdżając w 1886 roku przez Bliżyn.
Szkic kończy kilka wierszy autorki, a jeden z nich – „Spotkanie” – napisany 28 października 1985 roku na okoliczność 80. rocznicy śmierci
pisarza jest następujący:
„Spotkałem go. Z laseczką stał
wśród gołoborza świętych skał.
Stefan Żeromski. To był on.
Wsłuchany w puszczy cudny ton.
Wpatrzony w liści tan.
Smutny, jesienny pan.
Cichutko tak podszedłem doń.
Uśmiechnął się, wyciągnął dłoń.
A w oczach miał młodzieńczy blask!
Gdzież teraz on? On zgasł…
Zostawił mi testament swój:
„Strzeż puszczy chłopcze”1 Boże mój,
jak mam to spełnić, gdy świat zły
na świętą puszczę szczerzy kły?!

Harmonogram zebrań strażackich w 2013 r.
Jednostka

Data

Godzina

OSP Bliżyn

02.02.2013

17:00

OSP Sorbin

09.02.2013

17:00

OSP Mroczków

26.01.2013

17:00

OSP Nowy Odrowążek

16.02.2013

17:00

OSP Nowki

09.02.2013

15:00

OSP Wołów

25.01.2013

17:00
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Szl ache t na Pac zk a

„Szlachetna Paczka” w Bliżynie
Trzydzieści
sześć
rodzin z gminy Bliżyn otrzymało w tym roku świąteczne prezenty w ramach akcji
„Szlachetna Paczka”.
Co roku przed Bożym
Narodzeniem SZLACHETNA
PACZKA dociera w całej Polsce
do tysięcy rodzin, żyjących poniżej granicy ubóstwa. Niesie
ze sobą wyjątkową pomoc daje szansę wyrwania się z kręgu biedy i beznadziei.
Bliżyn po raz drugi włączył się w akcję „Szlachetna Paczka”, w tym
roku z większym impetem i przy zaangażowaniu kilkunastoosobowej
grupy Wolontariuszy, którzy znaleźli czas aby pomagać i ogromną
chęć działania, z wieloma pomysłami i wspaniałymi sercami. Ci Super
Wolontariusze to: Bogusława Goworek, Katarzyna Adach, Patrycja
Ołownia, Małgorzata Łoboda, Marta Kij, Kinga Nowak, Ewa
Mastalerz, Magdalena Włodarczyk, Małgorzata Borowiec, Patrycja
Pela, Paweł Bernatek, Mieczysław Woźniak, Roman Falarowski
i Tomasz Kij.
Do projektu wytypowaliśmy 36
rodzin, które potrzebują pomocy.
Pomoc ta skierowana była szczególnie do rodzin wielodzietnych,
niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami
rodzin, osób starszych i samotnych,
rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest
niezawiniona. Każda rodzina, która
została włączona do projektu, została wybrana przez Darczyńcę.
Rodziny, do których trafiły
przygotowane paczki, zazwyczaj wielodzietne, nie prosiły o ekstrawaganckie prezenty. Potrzebowały żywności, odzieży dla dzieci, zimowych butów, ciepłej pościeli i nowych łóżek. Radość tych wszystkich
rodzin jest nie do przecenienia. Nasza kilkumiesięczna praca – praca
Wolontariuszy - zwraca się w ciągu pięciu minut. Wzruszają reakcje
dzieci, które wcale nie cieszą się najbardziej z zabawek, ale nowych
kurtek, kisielu, kolorowych gąbek do zmywania naczyń i cukru, którym będą mogły posłodzić herbatę.

Dzięki akcji SZLACHETNA PACZKA Święta Bożego Narodzenia
będą trochę bogatsze i bardziej kolorowe dla tych rodzin. Wraz
z Wolontariuszami, Darczyńcami i kilkoma osobami wspierającymi
nasz projekt daliśmy im światełko nadziei nie tylko na lepsze jutro
lecz na całe życie!!! To, co przeżyliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni
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– „Weekendu Cudów” - to również dla nas prezent. Jestem pewna, że
i Darczyńcy czerpali wiele radości z przygotowania paczek.
Chciałabym
podziękować
moim
Najwspanialszym
Wolontariuszom SZLACHETNEJ PACZKI BLIŻYN za niesamowity
weekend, za piękne chwile, siłę i moc przy dźwiganiu paczek, rozładowywaniu z tira, za każdy uśmiech, wzruszenie... Dzięki Wam 36
rodzin będzie miało piękniejsze święta, przywróciliście nadzieję na
lepsze życie, na to, że istnieją jeszcze ŻYCZLIWI I DOBRZY LUDZIE.
Tyle wrażeń. Będziemy do nich wracać jeszcze długo. Przypominać
sobie słowa. Wracać do tych chwil, kiedy dzieci przytulały się i radowały. Nie zapomnimy tych łez, które były również naszym udziałem.
Będziemy czerpać siłę z tych uścisków, którymi byliśmy żegnani.
Dzięki Wam akcja w dalszym ciągu trwa. Wiem, że choćby się waliło
i paliło - można na Was zawsze polegać. DZIĘKUJĘ!!!
Jestem również niezmiernie wdzięczna wszystkim Darczyńcom,
którzy przygotowywali paczki, że zdecydowali się na wybór naszych
rodzin. Jednymi z nich byli uczniowie z Zespołu Szkół we Wzdole
Rządowym, którzy zorganizowali prezenty dla rodziny z naszej gminy. Cenię ich za chęć niesienia dobra i mimo ich młodego wieku zrozumienia problemu ubóstwa. Chcę tutaj także podziękować wszystkim Darczyńcom z naszych okolic i z Warszawy, którzy stanowili ich
większość i których poruszył problem biedy w naszym rejonie.

Nie wybaczyłabym też sobie gdybym nie podziękowała w tym
miejscu Pawłowi Bernatkowi, Tomkowi Kij i Jakubowi Odelskiemu,
którzy spędzili całą sobotę w magazynie w Warszawie i załadowywali paczki na ciężarówkę, która następnie przyjechała do nas. Jestem
z Was bardzo dumna!!!
Chciałabym także podziękować Pani Sołtys z Płaczkowa – Danieli
Domagale, która ponownie bardzo nam pomogła i w tegorocznej akcji. Zorganizowała bowiem busa do rozwożenia paczek i składkę na
paliwo, na które złożyło się kilku radnych z obrębu Płaczkowa, Górek,
Mroczkowa i Ubyszowa. Serdeczne podziękowania składam także
osobom, które zechciały w sobotę późnym mroźnym zimowym wieczorem wyładowywać z nami paczki z ciężarówki. Dziękujemy silnym
Panom i Sołtysowi Górek – Panu Adamowi Misiowcowi. Dziękuję
również Panu Zbigniewowi Kotwicy, który poświęcił dla nas całą
niedzielę aby swoim busem bezpiecznie dostarczać z nami paczki do
rodzin. Dziękuję także Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bliżynie
– Józefowi Nowakowi za udostępnienie szkoły, która służyła nam
jako magazyn oraz Proboszczowi parafii Bliżyn – Stanisławowi
Wlazło, który dał nam do dyspozycji salkę przy plebanii na spotkania Wolontariuszy.
Trochę jest tych podziękowań, ale należy WAM się!!!
Lider SZLACHETNEJ PACZKI rejonu Bliżyn
Marzena Kij
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Ro dzinne Pier nikowanie

Rodzinne wypieki pierników
Kto nie wie od czego pochodzi popularna nazwa pierników?
Mógł się tego dowiedzieć od Gabrieli Król prowadzącej kulinarną część „Rodzinnego piernikowania” zorganizowanego staraniem
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bliżynie. Otóż od słowa „piernyj”,
czyli pieprzyny. I taki kiedyś był, gdyż dodawano do niego dużo pieprzu a podawany był do… alkoholi.

Tego ostatniego oczywiście podczas imprezy integracyjnej zorganizowanej 12 grudnia nie było, ale młodzi adepci sztuki wypieków
mieli nie lada zabawę i radość z efektów swej pracy.
Na początek jednak uczniowie z klas I i III SP Bliżyn przedstawili świąteczny program artystyczny przygotowany z nimi przez
Grażynę
Kij,
prezes
TPD, organizatora imprezy, oraz Grzegorza
Smardzewskiego. Można
się było z niego wiele dowiedzieć na temat tradycji i obyczajów związanych
ze
Świętami
Bożego Narodzenia.
Później
Grażyna
Kij powitała obecnych
na zabawie integracyjnej. Dotarli na nie starosta skarżyski Michał Jędrys, radna powiatowa Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia. Przybyli dyrektor
Grzegorz Jędrzejczyk z Zespołu Szkół w Bliżynie, Bożena Święs, dyrektor SP Sorbin, nauczyciele z tych szkół: Maria Krakowiak i Halina
Kopeć, Halina Fidor – jako nauczyciel, opiekun dzieci a jednocześnie członek zespołu „Sorbin”, panie z tego zespołu: Janina Kołek,

Lidia Bojek, Justyna Nowek, Gabriela Król, Władysława Zbroja.
Seniorów reprezentowali Halina Relidzyńska i Wacław Pejas, straża-

ków prezes OSP Bliżyna
Zbigniew Jedliński. Poza
dziećmi, jak na rodzinne
piernikowanie przystało,
przybyły mamy i babcie,
dzielnie ich wspierając
w zmaganiach kulinarnych. Nieocenioną pomoc fachową okazała
Anna Gołębiewska.
W kulinarnych warsztatach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych w Bliżynie i Sorbinie oraz klasy IIc z SP Nr 1 w Skarżysku –
Kamiennej pod opieką Ewy Gula.
Gdy dzieci zmagały się z mąkami, margaryną, jajami i innymi produktami starsi dzielili się
z nimi swymi umiejętnościami. Anna Leżańska
sugerowała dziewczynom
– z myślą o przyszłości
– ćwiczenie umiejętności posługiwania się…
wałkiem. Wójt Mariusz
Walachnia
zadeklarował… konsumpcję gotowych już wyrobów, gdyż

jego umiejętności w tym względzie ograniczają się do przygotowania
sushi i golonki. Janina Kołek zachęcała do tworzenia tradycyjnych,
naturalnych polskich ozdób chodnikowych z wykorzystaniem papieru, styropianu (kiedyś jabłek). Przygotowała zresztą na spotkanie
okolicznościową wystawę tych ozdób oraz poprowadziła warsztaty
w zakresie ich wykonywania.
A nad całością przygotowań, wykonania dekoracji itd. czuwała
Grażyna Kij, która za naszym pośrednictwem dziękuje Starostwu
Powiatowemu za finansowe wsparcie w kwocie 300 zł oraz Pani Marii
Taubenblatt z Niemiec, która kwotą 500 euro zasiliła konto TPD.
Jacenty Kita
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Styczeń 2013

Dodatek specjalny

Wójt Mariusz Walachnia
wita gości

Od lewej: Tadeusz Łyjak, Alina
Ołownia, Zdzisław Rejman

Obecni na uroczystym otwarciu oczyszczalni
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Wstęgę przecina Jerzy Rams…

…oraz wójt Mariusz Walachnia

Oczyszczalnię poświęcił ks. proboszcz Stanisław Wlazło
Zwiedzanie obiektu

II
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Kult ur a

Bożonarodzeniowe recytacje w „Zameczku”

Maria Jóźwik – Bliżyn, Agnieszka Szkurłat
Kategoria IV – VI
I miejsce - Aleksandra Jakubowska – SP Sorbin, Agnieszka
Boczek
II miejsce - Michalina Okła - SP Sorbin, Agnieszka Boczek
III miejsce - Sylwia Jańczyk – SP Odrowążek, Teresa Garczyk
Wyróżnienie - Emilia Młodawska – SP Sorbin, Agnieszka
Boczek, Kamila Lisowska – SP Bliżyn, Ewa Kabała.
Kategoria Gimnazjum
I miejsce - Urszula Krzemińska, Grażyna Gębska
II miejsce - Magda Wydra, Grażyna Gębska
III miejsce - Urszula Lisowska, Anna Dobrucka
Laureaci otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe, a wszyscy
uczestnicy konkursu dyplomy.
Jacenty Kita

Piękne recytacje w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej i szkół
podstawowych w dniu 11 grudnia rozbrzmiewały w murach bliżyńskiego „Zameczka”. Stało się tak za sprawą organizowanego już po
raz szósty Gminnego Konkursu Poezji Bożonarodzeniowej, w którym
zmagało się w sumie 27. recytatorów. –Cieszyć się należy, że jest dziś
tak dużo dzieci, że nauczyciele zachęcają was do udziału w konkursie.

Sztuka filcowania. Odsłona druga

Uczestniczki warsztatów tematycznych związanych z kształtowaniem umiejętności w zakresie sztuki filcowanie wyraźnie się rozochociły. W „Zameczku” 8 grudnia już po raz drugi w ciągu miesiąca
zorganizowały warsztaty w tym zakresie.
Tym razem szesnaście pań podczas zajęć prowadzonych przez

To tym bardziej ważne, że recytacja to bardzo trudny i żmudny proces
– powiedziała do uczestników zmagań Katarzyna Skarus, przewodnicząca jury konkursowego, w którym pracowały także Marzanna
Godlewska i Justyna Reguła.
Po dwugodzinnych zmaganiach jury ogłosiło swój werdykt:
-Byliśmy w tym roku wyjątkowo jednogłośni – stwierdziła przewodnicząca.
I tak w poszczególnych kategoriach najlepsi byli:
Kategoria I - III
I miejsce - Natalia Rożek – SP Sorbin, opiekun Halina Fidor
II miejsce - Łukasz Stępień – SP Odrowążek, Hanna Jakubowska
III miejsce Alicja Mikołajczuk – Bliżyn, Grażyna Kij
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Agnieszkę Kloczkowską trudniło się sztuką wykonywania z filcu
techniką mokrą kwiatów oraz innych, ciekawych ozdób. –Tego typu
oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. W styczniu planujemy już
kolejne zajęcia, ale tym razem techniką filcowania na sucho. Skupimy
się na wykonywaniu ozdób i przyozdobień do ubrań – mówi dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Skarus.
(jaki)
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Po dsumowanie Proj ek t u w So r b inie

Człowiek – najlepsza inwestycja

Aktywność szansą na przyszłość
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie realizowało projekt w ramach POKL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich pt. „Aktywna wieś szansą na lepsze
jutro”.
Przez 6 miesięcy tj. od lipca do grudnia 2012r. uczestnicy projektu
aktywnie brali udział w zajęciach i warsztatach w celu podniesienia
swojej wiedzy i umiejętności
przydatnych na obszarach wiejskich, rozwijali zainteresowania kulinarne, wiedzę na temat
produktu regionalnego i tradycyjnego oraz doskonalili swoje
umiejętności taneczne.
Projekt skierowany był do
30 mieszkańców gminy Bliżyn,
w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn,
w szczególności po 50. roku życia, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych.
Wzięli w nim udział mieszkańcy Sorbina, Zbrojowa, Nowek,
Bliżyna i Brześcia. Wyrazili oni chęć podniesienia swoich umiejętności i rozwój zainteresowań dotyczących kultywowania regionalnych
tradycji ludowych.
Wartość projektu to 43.700 zł sfinansowana ze środków EFS oraz
na podstawie umowy ze ŚBRR w Kielcach. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
1) Warsztaty kulinarne - gdzie uczestnicy projektu zapoznali się
z przepisami regionalnej kuchni oraz przygotowali dawne potrawy
z uwzględnieniem produktu regionalnego i tradycyjnego. Przepisy regionalnej kuchni zostały utrwalone poprzez opracowanie i wydanie
broszury pt. „Kuchnia regionalna znad Kuźniczki” cz. II. Tym razem
tematyką warsztatów były dary lasu oraz zapomniane warzywa.

2) Warsztaty rękodzieła ludowego – uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę na temat regionalnych motywów ludowych, wytwarzania serwetek, obrusów haftem krzyżykowym, a także wytwarzania koronek do wykańczania odzieży jako ozdoba i rzecz praktyczna.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyszywane obrazki na ścianę.
3) Wyjazd studyjny 2-dniowy do wioski tematycznej w Beskidzie
Śląskim, związany z kultywowaniem tradycji ludowych takich jak:
tradycje kulinarne, rękodzielnicze, uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem Izby Regionalnej. Między innymi zwiedziliśmy tzw.
Trójwieś beskidzką: Koniaków- słynący z tradycji koronczarskiej,
Istebnę - słynną Kurną Chatę Kawuloka oraz Jaworzynkę - gdzie sty-

kają się granice trzech państw : Polski, Czech i Słowacji. W Wiśle czekało na nas Muzeum Beskidzkie i wiele innych atrakcji.
4) Kurs Tańca Ludowego- uczestnicy projektu zapoznali się
z tańcami ludowymi regionu świętokrzyskiego takimi jak: chodzony, polka, skakany oraz doskonalili swoje umiejętności taneczne.
Podsumowaniem tych zająć było opracowanie układu tanecznego
w oparciu o poznane elementy tańca.
5) Szkolenie „Gospodarowanie domowym budżetem”- gdzie uczestnicy zapoznali się z metodą racjonalnego gospodarowania własnym
budżetem domowym.
6) Spotkanie podsumowujące projekt - wezmą w nim udział oprócz
uczestników zaproszeni
goście, w tym zespół
„Relaks” z Kozienic.
Zostanie zaprezentowana wystawa produktów
regionalnych wykonanych na warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych, wszyscy będą mogli zapoznać się z broszurą „Kuchnia regionalna znad Kuźniczki” cz.II. , a uczestnicy kursu
tańca ludowego zaprezentują swoje umiejętności taneczne.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej mogliśmy podnieść
swoje umiejętności i wiedzę z zakresu tradycji ludowych oraz rozwijać
swoje zainteresowania.
Koordynator projektu
Halina Fidor
PS
Podsumowanie projektu miało miejsce w dniu 16 grudnia 2012
roku w Sorbinie, o czym szerzej napiszemy w styczniowym wydaniu
„Informatora”.

Podziękowanie
Asystenci rodzinni przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bliżynie składają serdeczne podziękowanie dla firmy „VIP-NET”
za nieodpłatne zainstalowanie Internetu dla jednej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Magdalena Włodarczyk
Jan Kopeć
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Opłatkowe spotkanie seniorów
W remizie strażackiej w Bliżynie w dniu 11 grudnia seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowo – noworocznym. To już piąte spotkanie od momentu powstania Klubu.

Koła” prowadzoną przez
panią prezes. Swego
zachwytu nie krył ks.
Tadeusz: -Piękny dokument, pięknie się trzymacie i bardzo dużo robicie
– powiedział.
-Aktualnie na nasze
spotkania przybywa 50-

Kiedy choinka, leśna dama,
Stoi strojna, uśmiechnięta,
Świateł na niej błyszczy gama,
To znak, że czas rozpocząć Święta.
To fragment wiersza, który wyrecytował Wacław Pejas rozpoczynają opłatkowe spotkanie, na którym wszystkich obecnych ciepłymi
słowami powitała Halina Relidzyńska,prezes Klubu. Z grupą senio-

60 osób, wcześniej było więcej, nawet 80. Ale cóż, lata robią swoje, siły
już nie takie, a ośmioro z nas odeszło już na zawsze – dzieli się na
koniec swą refleksją prezes Halina Relidzyńska.

rów spotkali się ks. Tadeusz Mazur, radna powiatowa Anna Leżańska,
wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams,
pracownicy socjalni Wioletta Brzózka i Danuta Czarnecka oraz
przedstawiciele filii koła z Mroczkowa: Krystyna Adamczyk, Wacław
Pejas i Lech Adamczyk.
Ks. Tadeusz odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzinach Pana Jezusa, a następnie połamano się opłatkiem składając sobie
życzenia świąteczne. Dominowało oczywiście zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie.
W trakcie spotkania na salę dotarł, nieco spóźniony św. Mikołaj
obdarowując wszystkich
świątecznymi upominkami.
Skosztowano również
tradycyjnych potraw wigilijnych, a wieczór umiliło wspólne kolędowanie.
W międzyczasie można było obejrzeć jednen
z trzech tomów „Kroniki
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I tak odświętnie, niecodziennie,
Tak uroczyście wokół,
Szkoda, że Boże Narodzenie,
Jest tylko raz do roku.
Seniorzy już dziś myślą o obchodach 5-lecia swej działalności, które przypadnie we wrześniu 2013 roku.
Jacenty Kita
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Seniorzy w Mroczkowie lali… wosk
Tradycja Andrzejkowa w społeczności wiejskiej nie tylko nie ginie,
ale nadal ma swe piękne, polskie tradycje i odwołuje się staropolskich
obyczajów. Dzieje się
tak między innymi
za sprawą starszego
pokolenia, a przekonało się o tym kilkudziesięciu seniorów
podczas „Wieczoru
Andrzejkowego”, jaki
w dniu 29 listopada
zorganizował Klub
Emerytów „Senior”
w Mroczkowie.
Występujący aktorzy, studenci Uniwersytetu III Wieku ze
Skarżyska – Kamiennej
skupieni
w
Teatrze
Igraszka, zachwycili zebranych nie tylko kunsztem wykonania, wiernością tradycji, ale również
pięknymi,
cygańskimi
strojami. –Jak widzicie przyjechali do Was
Cyganie. Chcemy Wam
opowiedzieć w wigilię św.
Andrzeja o tym, jak to kiedyś
świętowano – zapowiedziała występ kierownik grupy
Teresa Stańczuk.
To właśnie elementy cygańskie, ubogacone polskimi
tradycjami Andrzejkowymi,
złożyły się na to sympatyczne popołudnie. Można było
wspólnie śpiewać, w tym
szlagiery sprzed lat – „My
Cyganie”, „Gdybym miał gitarę”, „Jadą wozy kolorowe”. Aktorzy przy-

pomnieli wiele, często już zapomnianych, sposobów wróżenia: z owoców, z liścia akacji (słynne kiedyś „Kocha, lubi, szanuje…”), z wycinanek sercowych, z obrączki, różańca… Nie zabrakło też tradycyjnego
lania wosku.
Po występie za piękne popisy aktorom podziękowali kwiatami
Wacław Pejas – prezes Klubu i Lech Adamczyk – sołtys Mroczkowa.
Wieczór umilił występ muzyczny w wykonaniu Zbigniewa
Jedlińskiego i Jacka Miernika.

Poza emerytami z Mroczkowa na spotkanie przybyła prezes Koła
z Bliżyna Halina Relidzyńska oraz pracownicy GOPS w Bliżynie:
Zofia Nowak – Walachnia, Monika Łukomska i Beata Żak.

Jacenty Kita

Emeryckie Andrzejki w Bliżynie
Mimo
upływających
lat nasi emeryci zrzeszeni
w Klubie Seniora „Emeryt”
nie tracą energii i nadal tryskają pomysłami.
27 listopada 2012 roku
w bliżyńskiej remizie już
kolejny raz gościł Teatrzyk
Igraszka ze skarżyskiego
Miejskiego Centrum Kultury.
Spotkanie
otworzyła
Halina Relidzyńska, prze-

wodnicząca Klubu, która
w kilku zdaniach powitała seniorów z Klubu w Bliżynie jak
również przedstawicieli klubu z Mroczkowa w osobach
Wacława Pejsa, jego małżonki Krystyny Adamczyk
oraz sołtysa Mroczkowa
Lecha Adamczyka. Obecna
była kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Nowak – Walachnia oraz pracownicy socjalni: Monika
Łukomska, Beata Żak, Wioletta Brzózka.
Po występach teatrzyku były wspólne tańce przy muzyce,
a do wspólnej zabawy przygrywali i śpiewali Mariusz Dołowy oraz
Adam Młodawski.
(jaki)
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Nagroda główna dla Andrzeja Adamczyka

Mikołajkowy turniej szachowy

Znany bliżyński forograf, plastyk i regionalista Andrzej
Adamczyk został laureatem nagrody głównej w cyklicznym konkursie „Powiatowe Fotocięcia”
zorganizowanym przez
Starostwo
Powiatowe
w Skarżysku - Kamiennej.
Jako jedyny odpowiedział prawidłowo na
najwięcej, czyli na siedem z ośmiu prezentowanych zagadek. Ponadto
w konkursie wyróżniono
jeszcze siedmiu uczestników. Wszyscy laureaci
otrzymają nagrody rzeczowe, które będą wręczone na podsumowaniu
konkursu w styczniu 2013 roku. Co miesiąc od marca do października 2012 na stronie internetowej powiatu oraz w lokalnych mediach
prezentowane były fragmenty miejsc
i obiektów. Łącznie zaprezentowanych
zostało osiem charakterystycznych
obiektów w powiecie skarżyskim takich jak: Filar w kościele św. Ludwika
w Bliżynie, Figurka św. Floriana,
która znajduję się przed dziewiętnastowiecznym dworkiem, będącym
siedzibą Wiejskiego Domu Kultury
w Mostkach, Parafia rzymskokatolicka
Matki Bożej Ostrobramskiej, Kościół
pw. św. Zofii w Bliżynie, Wieża ciśnień
Stalowni hrabiego Platera w Bliżynie,
Triangul na Lipowym Polu, Kościół
Szymona i Judy Tadeusza Apostoła
w Łącznej, pozostałości wielkiego pieca hutniczego z XVIII/XIX w.
Wyróżnienia otrzymali także Przemysław Bodo za fotografię
„Wieża ciśnień Stalowni hrabiego Platera w Bliżynie” oraz Grzegorz
Gałczyński za fotografię „Filar w kościele św. Ludwika w Bliżynie”.
„Powiatowe Fotocięcia” to konkurs o charakterze fotozagadki, który polegał na odgadnięciu miejsc lub obiektów na podstawie fragmentów fotografii oraz na wykonaniu zdjęcia tego miejsca lub obiektu tak,
aby prezentowany fragment był na nim widoczny. Celem konkursu
było zachęcenie odbiorców do poznawania, zwiedzania i odkrywania
atrakcji powiatu skarżyskiego oraz utrwalania tych miejsc na zdjęciach.
(jaki)

Najlepszy szachista akademicki z Bliżyna
Z udziałem przedstawicieli kilku kieleckich uczelni wyższych
w stolicy województwa w dniu 8
grudnia rozegrany został szachowy turniej „O Puchar Prezydenta
Wszechnicy Świętokrzyskiej prof.
Mieczysława Adamczyka”.
Najlepszy okazał się grający na co
dzień w Kordianie Bliżyn nasz szachista Łukasz Łukomski, którą z rąk
rektora otrzymał okazały puchar
oraz dyplom.
Gratulujemy!
(jaki)
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Już po raz VI Gminny
Ośrodek Kultury z okazji
tradycyjnych Mikołajek
zorganizował
turniej
szachowy dla młodzieży
do lat piętnastu. Tym razem zmagało się łącznie
11. młodych amatorów

„Królewskiej gry” z Bliżyna
oraz Szydłowca.
Po ponad dwugodzinnych
zmaganiach można było ogłosić wyniki, czego dokonała dyrektor „Zameczka” Katarzyna
Skarus oraz sędzia główny zawodów Łukasz Łukomski.
Pierwsze miejsce przypadło Cezarowi Żak, drugie Łukaszowi Fidor a trzecie Oskarowi
Żak. Kolejne miejsce zajęli: Karolina Żak, Paweł Krawczyk, Damian
Mastalerz, Kacper Kopczyński, Kuba Paszkiel, Piotr Pająk, Kuba
Głowaczowski i Piotr Krawczyk.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez organizatora dyplomy i świąteczne upominki rzeczowe.
(jaki)
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Są już przedszkolakami
„Przedszkole: Radość – Zabawa – Nauka” – motto powyższe
46. dzieciaków, które 1 września rozpoczęło swą drogę ku wiedzy

wzięło sobie do serca, gdyż po
pokazowych występach artystycznych w dniu 28 listopada
aktem „pasowania” zostało
przyjętych do grona przedszkolaków w Bliżynie prowadzonego od nowego roku
szkolnego przez Towarzystwo
Przyjaciół Bliżyna.
W tym jakże ważnym
dla nich dniu byli z nimi
– dodajmy, że w dużej
liczbie – rodzice, babcie,
dziadkowie oraz zaproszeni na uroczystość goście:
radna powiatowa Anna
Leżańska, wójt Mariusz
Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, radny Tadeusz Łyjak, dyrektor placówki Józef Nowak oraz koordynator projektu, z którego współfinansowana jest działalność przedszkola Grzegorz Włodarczyk.
Młodzi adepci sztuki teatralnej zaprezentowali własne programy artystyczne – osobno wystąpiły „Żabki” (grupa trzylatków) oraz
osobno „Krasnale” (czterolatki). Aplaus publiczności był niemal taki,
jak na koncercie rockowym.
Po występach na scenę weszła Wróżka, która przyjęła deklara-

cję: „Tak przez roczek cały,
uczyć się będziemy i wiedzę
zdobędziemy”. Tym samym akt pasowania mógł
się dokonać, a uczynił to
dyrektor Józef Nowak.
Najmłodsi obdarowani zostali również upominkami
na tę okoliczność.

Edukację rozpoczęli:
Grupa starsza: Bernatek Dominik, Dusza Magdalena,
Hreczyński Mateusz, Jędrzejczyk Sebastian, Kopeć Julia,
Koprowska Joanna, Lacko Anna, Młodawska Aleksandra, Mróz
Patryk, Natora Zuzanna, Ołownia Agata, Ołownia Kinga, Ozan
Antonii, Siudak Marcin, Szwed Kornel, Szymanowski Aleksander,
Wilkosz Marcel, Wiśniewska Klaudia, Wrona Miłosz, Wrona
Oliwia, Żak Filip, Żak Michał, Żak Weronika.
Wychowawczynie: Izabela Sierko i Ewelina Jedynak.
Grupa młodsza: Bartkowski Maciej, Boruń Maria, Cukrowski
Filip, Głuch Oliwier, Jędryka Bartłomiej, Karpeta Maja,
Kazimierczak Julia, Koprowska Kamila, Kozłowski Aleksander,
Ołownia Marta, Osóbka Wiktoria, Porada Bartłomiej, Rafalski
Albert, Rot Jakub, Rot Lena, Rożek Krzysztof, Świat Agata,
Trzebińska Weronika, Wiśniewski Kacper, Wrona Antonina,
Wychowaniec Kordian, Żak Jacek, Żak Maria.
Wychowawczynie: Magdalena Kozłowska i Izabela Rosińska.
Powodzenia przedszkolaki!
Jacenty Kita
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Andrzej Adamczyk
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