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Egzemplarz bezpłatny

Dwustu lat pani Heleno!!!

* zapraszamy na obchody 100-lecia Parafii Bliżyn,
* już po raz XIV zabrzmi muzyka organowa i kameralna,
* powstał system monitoringu miejsc publicznych,
* relacja z sesji rady gminy,
* wakacje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
* finał wędkarskiego Grand Prix.

Podsumowanie projektu „Tradycja
folklorem tkana”

4 sierpnia przepiękny jubileusz świętowała pani Helena Boczek
z Sorbina. 7 sierpnia skończyła 102 lata! To najstarsza mieszkanka
Gminy Bliżyn.				
Czytaj na str. 2

Za nami festyny parafialne

W Zagrodzie Królów podsumowano trwający od maja do końca
lipca projekt zatytułowany Tradycja folklorem tkana, którego koordynatorami byli Gabriela i Krzysztof Król. Jego wartość to 25.000 zł.
Czytaj na str. 10

Promocja naszej gminy na Węgrzech
Sierpień to czas tradycyjnych festynów parafialnych w naszej
gminie. 4 sierpnia odbył się on w Odrowążku pod hasłem Muzyka na

Po raz kolejny na zaproszenie gminy partnerskiej Iliny w dniach
25-28 lipca 2019 Zespół Pieśni i Tańca Sorbin wraz z kapelą i kierowniczką zespołu Haliną Fidor uczestniczył w Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru w miejscowości Iliny na Węgrzech.
Czytaj
na str. 11

Piekielnym Szlaku, 18 sierpnia bawili się mieszkańcy parafii Mroczków.				
Czytaj na str. 6-7 i 8-9
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W y da r z e n i a

Dwustu lat pani Heleno!!!
4 sierpnia przepiękny jubileusz
świętowała pani Helena Boczek z Sorbina. 7 sierpnia skończyła 102 lata! To
najstarsza mieszkanka Gminy Bliżyn.
Na tę okoliczność Mszę św. dziękczynną odprawił ks. proboszcz Aleksy Kołsut, życzenia Jubilatce złożyli: kapłan,
wójt gminy Mariusz Walachnia i Luiza Jurczyk-Kutryb, zastępca kierownika USC, członkowie Rodziny oraz
Zespół Pieśni i Tańca Sorbin.
Nabożeństwo uświetniła schola parafialna pod kierunkiem
Agnieszki Więckowskiej, która na koniec zaśpiewała Życzymy, życzymy, a zespół Sorbin zaśpiewał Dwieście lat.

Pani Helena Boczek urodziła się 7 sierpnia 1917 roku, jako
jedna z sześciorga dzieci Julii i Franciszka Boczek. Wraz z mężem

Za modlitwę i życzenia podziękowała córka pani Heleny - Janina Kołek, która poprosiła wszystkich obecnych w świątyni o wspólne zdjęcie.

Władysławem wychowała pięć
córek, doczekała się 11 wnucząt
i 17 prawnucząt. Jej dziadek był
Powstańcem Styczniowym, brat
Szczepan został zamordowany
w Katyniu przez NKWD. Aktywna uczestniczka życia kulturalnego i społecznego m.in. członkini pierwszego Koła Gospodyń
Wiejskich w Sorbinie, które
powstało w 1935 r. Pani Helena
wraz z kołem gospodyń uczestniczyła w pogrzebie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Także
członkini Stowarzyszenia Księdza Piechoty Parafia Odrowąż.
Jacenty Kita
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A k t ua l n o ś c i

Renowacja kościółka św.
w Mroczkowie zakończona

Rocha

W dniu 7 sierpnia 2019 r.
102. urodziny obchodziła
mieszkanka naszej Gminy
Pani Helena Boczek.
Z tej okazji czcigodnej jubilatce
składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń:
długich lat życia, dobrego zdrowia i sił, pogody ducha,
kolejnych dni, miesięcy i lat z uśmiechem na twarzy
w otoczeniu kochających osób

Dobiegły końca zasadnicze prace związane z renowacją zabytkowego, drewnianego kościółka w Mroczkowie. –Całkowita wartość

Jacek Krzepkowski

Mariusz Walachnia

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Bliżyn

Jest monitoring

prac renowacyjnych w cyklu dwuletnim to 400.000 złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 276.487 zł, 100.000 zł to
wkład własny parafii a 20.000 przekazała Gmina Bliżyn – mówi ks.
Krzysztof Sieczka, proboszcz parafii w Mroczkowie.
Oficjalny odbiór prac nastąpił w dniu 19 sierpnia, ale już dzień
wcześniej podczas festynu parafialnego, można było oglądać efekty
wykonanych prac. W ciągu godziny skorzystały z tego 234 osoby.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. Wzrost turystyki kulturowej poprzez renowację kościoła św. Rocha w Mroczko-

W związku z uruchomieniem monitoringu miejsc użyteczności
publicznej informujemy, że na terenie miejscowości Bliżyn zainstalowane zostały kamery w następujących miejscach:
1) Zalew Bliżyński - 3 kamery
2) skwerek przy Urzędzie Gminy - 1 kamera
3) Parking przy Urzędzie Gminy - 1 kamera
4) Parking przy kościele parafialnym pw św. Ludwika - 1 kamera
5) Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie - 1 kamera
6) plac zabaw między blokami Plac Broel-Platerów - 1 kamera

wie znajdującego się na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Architektury
Drewnianej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach działania
4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPO WŚ
na lata 2014-2020.
Tegoroczne prace polegały na renowacji i zabezpieczeniu wnętrza kościoła
tj. ołtarza, ambony z konfesjonałem, wnętrza i ogrodzenia. –Do wykonania zostało jeszcze ogrodzenia – zaznacza ks. proboszcz i już dziś zaprasza
w roku przyszłym na obchody umownej 200. rocznicy powstania kościoła.
Jacenty Kita
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Z P r ac R a dy G m i n y

Sesja rady gminy
13 sierpnia w świetlicy OSP w Bliżynie odbyła się, zwołana na
wniosek Wójta Gminy, VIII w tej kadencji sesja Rady Gminy. Radni
musieli podjąć pilne decyzje finansowe związane z inwestycjami na
terenie gminy. Konieczność podjęcia tych uchwał uzasadniał wójt Mariusz Walachnia.

Najpierw rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ubyszów oraz obciążenia nabywanej nieruchomości służebnością gruntową. Chodzi o działkę o powierzchni 160 m2,
która jest niezbędna pod przepompownię ścieków dla projektowanej
sieci kanalizacyjnej.

odcinek drogi, są niemal zerowe szanse na uzyskanie dofinansowania z FDS. W przypadku dodatkowego zlecenia tak krótkiego odcinka
cena po przetargu może być nawet trzykrotnie wyższa.
Ostatecznie 10 głosami za przy 2 wstrzymujących rada dała dodatkowe środki na tę drogę.
Ponadto rada podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Parafii Mroczków w wysokości 20.000 złotych na renowację
drewnianego kościoła św. Rocha oraz dokonała zamian w budżecie na
2019 rok.
Jacenty Kita

Rada zdecydowała także o udzieleniu pomocy finansowej dla
powiatu skarżyskiego w kwocie 50.000 złotych z przeznaczeniem na
rozszerzenie zakresu przebudowywanej drogi powiatowej w miejscowości Mroczków. Powiat uzyskał zgodę od PKP PLK na remont drogi.
Dodatkowo położono asfalt na 40 mb drogi w kierunku Rędocina.
Przeciwko tej decyzji oponowała radna Aneta Smulczyńska.
–Daliśmy już na tę inwestycję 250.000 złotych. Na brakujący odcinek proponuję złożyć wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych
na rok 2020. Dzięki temu zaoszczędzimy te środki – argumentowała
radna. Na problemy przy tej inwestycji zwracał uwagę radny Krzysztof Jurek. Chodzi przede wszystkim o uwagi mieszkańców do wysokości chodników i krawężników na niektórych fragmentach jezdni.
O głosowanie za apelowała radna Monika Gruszczyńska i wójt gminy
Mariusz Walachnia: -Jeśli teraz tego nie zrobimy, to nie zrobimy tego
nigdy. Mamy na miejscu firmę oraz sprzęt. Z uwagi na bardzo krótki
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Rowerem do Matki

Aktywni seniorzy

W dniach 11 - 13 sierpnia 2019r., jak co roku odbyła się Parafialna Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. Przez trzy dni pokonaliśmy
dystans ponad 170 km. W tym roku pielgrzymowało nas 32 osoby pod
opieką duszpasterską ks. Marcina Wojciechowskiego. Najmłodszym
uczestnikiem był Szymon Kowalczyk - lat 9. Najstarszym zaś, 79 letni,
nasz niestrudzony rowerowy pielgrzym i przewodnik Pan Roman Jasiński, który do Matki Bożej dotarł na rowerze już 12 raz.
Pierwszego dnia udało się nam pokonać dystans 86km i dotrzeć

Od miesiąca czerwca br. Starostwo Powiatowe w SkarżyskuKamiennej w partnerstwie ze Skarżyskim Stowarzyszeniem Inicjatyw
Obywatelskich, realizuje projekt pn: Skarżyska Akademia Aktywnych
Seniorów, który jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz wspierania Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020. Uczestniczą w nim również nasi seniorzy.

na nocleg do Przedborza. Drugi etap to odcinek o długości 67km zakończony noclegiem w miejscowości Skrzydłów. Trzeciego dnia przejechaliśmy odcinek 30 km. O godz. 12.00 na tak zwanej Przeprośnej
Górce odbyło się nabożeństwo przebłagalne całej radomskiej pielgrzymki. Po nabożeństwie dotarliśmy na Jasną Górę .
Grupa była niezwykle zdyscyplinowana, towarzyszyła nam przyjazna, radosna atmosfera. Naszemu pielgrzymowaniu towarzyszyła
wspólna modlitwa różańcowa na każdym odpoczynku, a wieczorem
w kościele razem innymi grupami pielgrzymów gromadziliśmy na go-

Działania zaplanowane w projekcie to doskonała oferta edukacyjno-kulturalna składająca się z różnorodnych zajęć i warsztatów.
Wśród nich zaplanowano warsztaty fotograficzne, samoobrony, artystyczne, informatyczne, zajęcia fitness, językowe, kulinarne, florystyczne, taneczne oraz warsztaty dla nieformalnych opiekunów osób
starszych. Skorzystać z niej mogą skarżyscy seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i nie są aktywni zawodowo.
Większość działań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie
od września do grudnia 2019 r.
(jk)

Janina Kołek delegatem do izby rolniczej

dzinę Apelu Jasnogórskiego lub modliliśmy się we własnym gronie.
Cali i zdrowi dotarliśmy do tronu naszej Matki, oddaliśmy jej hołd
i powierzyliśmy te wszystkie intencje, z którymi każdy z nas pielgrzymował.
Pielgrzymkę wieńczyła uroczysta Msza św. na wałach Jasnogórskiego klasztoru razem z tysiącami pielgrzymów z różnych diecezji
m.in. radomskiej, włocławskiej, kieleckiej i sosnowieckiej.
Był to wspaniały czas wspólnego pielgrzymowania, budowania
relacji, służenia sobie pomocą, pogłębiania relacji z naszym Panem
Jezusem Chrystusem i Jego Matką.
Już teraz zapraszamy za rok, zarówno naszych stałych pielgrzymów jak również nowych, którzy w taki sposób chcieliby pielgrzymować do Czarnej Madonny z Jasnej Góry.
http://www.parafiablizyn.pl/aktualnosci/aktualnosci/31154/rowerem-do-matki#1

W niedzielę 28 lipca zostały przeprowadzone wybory delegatów z każdej gminy
do
Świętokrzyskiej
Izby Rolniczej. Rolnicy wybrali przedstawicieli, którzy będą
ich
reprezentować
w radzie powiatowej.
W pierwszych dwóch
tygodniach
sierpnia
odbywały się pierwsze
posiedzenia rad, zaś do
8 września powinno
zostać zwołane pierwsze walne zgromadzenie, na którym zostanie wybrany zarząd
izby, członkowie do komisji rewizyjnej i komisji problemowych oraz
delegaci do krajowej rady.
W powiecie skarżyskim delegatami z gmin zostali Janina Kołek
z gminy Bliżyn, Małgorzata Stępień z Ostojowa w gminie Suchedniów, Sławomir Litwiński z Podłazia w gminie Łączna oraz Szymon
Płusa ze Skarżyska Kościelnego.
W głosowaniu wybrano na przewodniczącego rady powiatowej
Szymona Płusę.
(jaki)
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Fe s t y n Pa r a fi a l n y w M r o c z ko w i e

Tak bawili się mieszkańcy Mroczkowa
na festynie parafialnym
18 czerwca na placu przykościelnym w Mroczkowie odbył się Festyn Parafialny. To już
kolejna edycja wydarzenia, które zgromadziło
tłumy parafian. Poza
występami artystycznymi na jego uczestników czekały stoiska gastronomiczne. Można
było skosztować m.in.
38 rodzajów ciast i 900
pierogów. W Fanterii
rozeszło się 1000 losów, a nagrodę główną – rower – wylosowała Krystyna Ziomek.
Festyn oficjalnie otworzyli ks. proboszcz Krzysztof Sieczka
i prowadząca Katarzyna Skarus oraz pierwsza, najmłodsza
solistka Gabrysia Pisiakowska.
Wśród obecnych na festynie byli
m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady
Jacek Krzepkowski z małżonką,
jak również większość radnych
rady gminy.
Organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjny program.
W części artystycznej poza Gabrysią wystąpili soliści Wacław
Pejas, Elżbieta Rychter
oraz za karę Tomasz
Wudarczyk. Karę wymierzyła mu Katarzyna Skarus za przegrany zakład.
Na scenie zaprezentował się dziecięcy
zespół Bliżyńska Gromada pod kierunkiem
Grażyny Kij, wystąpiły
zespołu ludowe Sobótka i Kuźniczanki, Chór
Seniora Zawsze Młodzi,
schola parafialna z Majdowa i schola Astra Dei z Sorbina oraz Zespół
Pieśni i Tańca Sorbin, który do Mroczkowa przyjechał prosto z wystę-
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pu w Ćmińsku.
Bogaty był deptak kulinarny. Jolanta Kowalik z rodziną przygotowała 900 pierogów w pięciu smakach: ruskie, z grzybami, z mięsem,
kaszą i szpinakiem. Parafianki upiekły i przyniosły 38 rodzajów ciast!

Ciasta, pierogi, kawę i herbatę serwował zespół Sobótka.
Nowością były frytki. Dzień
wcześniej 11 pań w ogrodach
domu Ewy i Szymona Mastalerz obrało 45 kilogramów
ziemniaków. Strażacy i druhenki grillowali i sprzedawali napoje. Leszek Adamczyk
częstował chlebem ze smalcem
i ogórkiem. Lody podarował
sklep Ireneusza i Marzeny
Adamczyków. Cały dochód ze
sprzedaży przeznaczony został
na renowację zabytkowego kościoła św. Rocha, którego re-
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zjeżdżalni, tańczącego byka oraz trampoliny. Ciekawe było stoisko
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz Nadleśnictwa Stąporków.

mont właśnie się zakończył. Efekty prac renowacyjnych można było
zobaczyć. Przez godzinę skorzystało z tego 234 osoby.
O 19.15 rozpoczęło się losowanie ponad 70 nagród w Fanterii. Dokonał tego ks. proboszcz Krzysztof Sieczka oraz Marta Gruszczyńska. Szczęśliwcy wylosowali nawet po 2 nagrody, niektóre z nich pojechały do Warszawy, a dwie kolejne do… Londynu.

Główną nagrodę – rower – ufundowany przez Parafię oraz sklep
Sypytkowski z Końskich wylosowała Krystyna Ziomek.

Wiele atrakcji czekało na najmłodszych. Dzięki uprzejmości Wioletty i Franciszka Dziwok z firmy L5R dzieci mogły skorzystać ze

Jacenty Kita
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Fe s t y n i n t e g r ac yj n y w O d r o wą ż k u

Doskonała zabawa na festynie integracyjnym
w Odrowążku
Prawdziwe tłumy bawiły
się w niedzielę 4 sierpnia na
festynie integracyjnym przy
kościele parafialnym w Odrowążku odbywającego się pod
hasłem Muzyka na Piekielnym
Szlaku. Na chętnych czekała
doskonała muzyka, pyszne
potrawy regionalne, loteria
fantowa i konkurs na temat LGD U Źródeł z atrakcyjnymi nagrodami.
Ósmy już festyn oficjalnie otworzył ks. proboszcz Wincenty
Chodowicz
witając
przybyłych, w tym
wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, wicestarostę
i prezes LGD U Źródeł
Annę Leżańską, wójta
Gminy Bliżyn Mariusza Walachnię i wójta Gminy Zagnańsk
Wojciecha Ślefarskiego oraz przewodniczącego rady gminy Jacka Krzepkowskiego wraz
z niemal wszystkimi radnymi.
Wydarzenie poprowadzili Sandra Mościńska i Piotr Nowek. Na
scenie najpierw pojawili się uczestniczący w projekcie młodzi, utalentowani muzycznie mieszkańcy Odrowążka i okolicy. Do występu
przygotowała ich Grażyna Suligowska.

mocny koncert dała Kapela Łysogórska z Adamem Młodawskim na
czele, swój wielki talent pokazał Wojtek Misiowiec a wieczorem do
zabawy zagrał zespół Sufler przypominając największe przeboje grupy
Budka Suflera. Dużą dawkę humoru dali zebranym Sławomir Bernatek i Kamil Wojcierowski.
Rozstrzygnięto konkurs dotyczący LGD U Źródeł oraz Piekielne-

go Szlaku (wygrała go Patrycja Kijanka) oraz wylosowano atrakcyjne
nagrody w loterii fantowej (losów było 622). Główną nagrodę – rower

W części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe: Zespół Pieśni
i Tańca Sorbin pod kierunkiem Haliny Fidor i przy akompaniamencie Dariusza Figarskiego, Edwarda Orłowskiego i Ryszarda Kucewicza, zespół Sobótka (akompaniament Jacek Miernik i Janusz Kubicz)
oraz zespół Kuźniczanki (akompaniament Dariusz Figarski i Edward
Orłowski). Wystąpił również chór parafialny kierowany przez Magdalenę Górecką.
Doskonałe koncerty dały Parafialna Orkiestra Dęta Perły Wincentego pod kierunkiem Izabeli Wojcierowskiej oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa z kapelmistrzem Arkadiuszem Kasperkiem.
Wystąpił Chór Zawsze Młodzi z Mroczkowa i solista Wacław Pejas,
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- wylosował Mieczysław Łazarczyk, a wręczyło ją ks. proboszcz. Aż
cztery nagrody wygrali Mikołaj Jedynak i Paulina Lisowska – prawdziwa szczęściara, która w ostatnich dwóch latach dwukrotnie wygrała główną nagrodę.
Serwowano doskonałe potrawy regionalne. Poszło 1200 pierogów,
420 pyz i 120 litrów grochówki. Można było skosztować kotlecików
z jagnięciny, domowych wypieków, potraw z grilla i chleba ze smalcem. Wiele atrakcji czekało na najmłodszych.
W tym roku organizację festynu wsparły trzy projekty realizowane przez Parafię, dofinansowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
– projekt Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii pw. Przemienienia

Pańskiego w Odrowążku, Powiat Skarżyski - projekt W kręgu kultury
– organizacja festynu integracyjnegow Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku oraz Lokalną Grupę Działania U Źródeł – projekt
Muzyka na Piekielnym Szlaku – organizacja warsztatów muzycznych

i wydarzeń promocyjnych.
Organizatorzy festynu
składają podziękowania ks.
proboszczowi Wincentemu
Chodowiczowi dla którego z Bożą pomocą - nie ma rzeczy niemożliwych, za smakołyki stołu wiejskiego i grilla
dziękujemy paniom z Zespołu Ludowego Kuźniczanki
(Helenie Dudzic, Gabrieli

Gębskiej, Alfredzie Smulczyńskiej, Zuzannie Marszałek, Halinie
Morawskiej, Dorocie Wielgus i Justynie Nowek), paniom z grup parafialnych, które przygotowały: pyszne pierogi (Elżbieta Gębska, Teresa Grot, Agnieszka Mościńska, Jadwiga Lisowska i Agata Lisowska), pyzy i barszcz (Halinie Sykulskiej i Marii Ścibisz), Krystynie
Żak za kotlety z jagnięciny, wszystkim, którzy przygotowali wypieki.
Owoce borówki podarowali Agnieszka Zgrzebnicka i Grzegorz Jęczmiński .
Pyszną grochówkę przygotowali: Stanisław Nowak, Marcin Woźniak i Kamil Wojcierowski, makijaże wykonywały Milena Młodawska i Małgorzata Głowala, fryzury plotły Magda i Iza Smulczyńskie
oraz Martyna Wielgus, loterię obsługiwali Sławomir Bernatek i Monika Smulczyńska. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnili
Władysław Ścibisz i Jarosław Bednarz, balony pompował Dariusz
Katanowski. Organizatorzy dziękują również: Gminie Bliżyn, Gminie Zagnańsk, LGD U Źródeł oraz Annie i Józefowi Leżańskim za
wypożyczenie grilla, Stanisławowi Misiowiec za wypożyczenie przyczepy kempingowej, Sławomirowi Szcześniakowi za udostępnienie
busa. Dziękujemy także PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.
Sponsorami nagród w loterii byli: Mieczysław Bąk, radny powiatowy, Monika Sokołowska, współwłaścicielka firmy Mon-Ro,
Agnieszka Buras, radna wojewódzka, Jerzy Jedynak – firma Elektro-Tech, oraz mieszkańcy parafii: Leokadia Okła, Teresa Grot, Jarosław
Bednarz, Dariusz Katanowski, Andrzej Leciej, Stanisław Boruń,
Paulina Brzoza, Małgorzata Janiak, Mateusz Janiak. Oczywiście,
dziękujemy wspaniałej publiczności, która wytrwała z nami do końca.
Jacenty Kita
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P o d su m o wa n i e p r oj e k t u

Podsumowanie projektu „Tradycja
folklorem tkana”

dzictwa lokalnego w obszarze kultury ludowej. Wnioskodawcą grantu
był członek LGD – U Źródeł oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca
Sorbin Krzysztof Król.

W Zagrodzie Królów podsumowano trwający od maja do końca
lipca projekt zatytułowany Tradycja folklorem tkana, którego koordynatorami byli Gabriela i Krzysztof Król. Jego wartość to 25.000 zł.
W podsumowaniu uczestniczyli beneficjenci projektu, wójt gminy
Mariusz Walachnia oraz wiceprezes LGD U Źródeł Anna Kazimierczyk.

Efekty wspólnej pracy można było podziwiać m.in. na scenie przy
Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
w formie suity opoczyńskiej, obejmującej śpiewy i tańce regionu opoczyńskiego. Prześliczne stroje ludowe i wspaniała muzyka cieszyły
oczy i uszy wszystkich zwiedzających. Na scenie zaprezentował się
40.osobowy zespół uczestników projektu z gmin Bliżyn i Białaczów.

Projekt
grantowy
w ramach przedsięwzięcia 1.2.13 Wzmocnienie
potencjału organizacji
pozarządowych pt. Tradycja folklorem tkana
obejmował 2 organizacje
pozarządowe z dwóch
gmin tj. Ludowy Zespół
Pieśni i Tańca Sorbina
z Sorbina z Gminy Bliżyn i Koło Gospodyń Wiejskich w Skroninie z Gminy Białaczów. Oba
zespoły podjęły współpracę w zakresie zachowania i utrwalenia dzieCzynny udział w projekcie brał sam Wnioskodawca Krzysztof Król
oraz wiceprezes Lokalnej Grupy Działania – u Źródeł Anna Kaźmierczyk. Oprawę muzyczną wykonała kapela w składzie: Dariusz Figarski – akordeon, Edward Orłowski – skrzypce, Ryszard Kucewicz
– bębenek. Choreografem w projekcie była Marta Lewandowska.
-Projekt Tradycja folklorem tkana to dobry przykład stanowiący
podłoże przyszłych form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z różnych regionów obszaru LGD – mówi wiceprezes
Anna Kazimieryczyk.
Jacenty Kita
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Promocja naszej gminy na Węgrzech
Po raz kolejny na zaproszenie gminy partnerskiej Iliny
w dniach 25-28 lipca 2019 Zespół Pieśni i Tańca Sorbin wraz
z kapelą i kierowniczką zespołu Haliną Fidor uczestniczył
w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w miejscowości Iliny na Węgrzech. Święto Gminy
Iliny, to 3 dniowe uroczystości
zaplanowane na ostatni weekend lipca każdego roku. W tych

dniach odbywają się konkursy w robieniu pierogów, koncerty, maraton oraz dyskusje i wymiany zdań na temat możliwości rozwoju miast
oraz integracja kultur europejskich i regionalnych, a w szczególności
pielęgnowanie przyjaźni
polsko-węgierskiej.
Tego roku nasz zespół oprócz śpiewu
i tańca prezentował
również regionalny folklor, zwyczaje i kuchnię
a nasze barwne stoisko
i wielorakość potraw
regionalnych zostało docenione przez jury, które
przyznało zespołowi II

miejsce. Dodatkowo podczas Mszy
Świętej z okazji
Święta Zboża celebrowanej przez
emerytowanego
biskupa Archidiecezji Váckiej - Beer
Miklosa
pięknie
prezentował
się
wieniec dożynkowy wykonany przez członkinię zespołu Janinę Kołek. Biskup Beer
Miklós szczególną uwagę poświecił Polakom, ulubioną jego pieśnią
religijną jest Czarna Madonna, którą Zespół Pieśni i Tańca Sorbin co
roku prezentował podczas mszy. Wzruszeni miejscowi muzycy i poeci postanowili przetłumaczyć tekst pieśni na język węgierski, chcąc
przybliżyć matczyną troskę Matki Częstochowskiej dla Węgrów.
Po mszy oprócz naszej delegacji burmistrz Iliny Otton Dovicsiny przywitał również
zaproszonych
gości
z Łotwy, Słowacji,
Czech, Włoch i Węgier
a podczas głównych
uroczystości Festiwalu Derelye nawiązano
partnerstwo z miastem
Kobatfalva z Siedmiogrodu w Rumunii. Siedmiogród pod względem
terytorialnym stanowi
znaczną cześć Rumuni,
która w wyniku traktatu Trianon w 1920, została odłączona od Państwa Węgierskiego i ze względów historycznych i kulturalnych stanowi autonomię, ale pod względem etnicznym znaczną część ludności
stanowią Węgrzy.
Po części oficjalnej na scenie można
było podziwiać występy zespołów ludowych
partnerskich
gmin oraz miejscowych artystów. Natomiast nasz zespół
zaprezentował choreografię taneczną – suitę w strojach opoczyńskich.
Nasi gospodarze, jak co roku zadbali również o czas wolny swoich
gości. W tym roku członkowie zespołu udali się na wycieczkę do Budapesztu, gdzie podziwiali położony nad Dunajem neogotycki gmach
Parlamentu, Plac Bohaterów z pomnikiem poświęconym poległym
w czasie wojny otoczony półkolami z posągami ważnych postaci węgierskiej historii oraz Wzgórze Gellerta, ze szczytu którego widać było
przepiękną panoramę miasta.
Wyjazd naszej delegacji był możliwy dzięki
sfinansowaniu
większości kosztów podróży
oraz pobytu przez Gminę
Iliny, która na zorganizowanie Festynu Derelye pozyskała środki
z Unii Europejskiej.
Iwona Domagała
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Wa k ac j e z TPD

Wakacje z TPD nad morzem
W dniach od 24 czerwca do 5 lipca br. odbyły się kolonie letnie
nad morzem w Rowach, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Gminny
Bliżyn w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Bliżyn pt. Organizacja
wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z realizacją
programów
profilaktycznych. Zadanie było
współfinansowane
ze
środków Gminy Bliżyn.
-Na kolonie wyjechało 35 osób w ramach realizacji zadania pu-

blicznego, na realizację
którego Gmina Bliżyn
przeznaczyła 35.000 złotych. Gmina Stąporków
dla 13 uczestników przekazała 15.000 złotych,
do tego dochodził wkład
własny TPD. Większość
dzieci i młodzieży uczestniczyła w koloniach za
pełną odpłatnością. Na
koloniach przebywało łącznie 116 dzieciaków z powiatu skarżyskiego
oraz Gminy Stąporków – mówi prezes gminnego oddziału TPD Grażyna Kij.
Proponowany przez TPD letni wypoczynek polegał na atrakcyjnym zagospodarowaniu czasu wolnego podczas wakacji, propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od używek, dostarczenie wiedzy na

temat uzależnień oraz poznawanie urokliwych zakątków
i walorów geograficzno – przyrodniczych krajobrazu nadmorskiego.
Zostały
zorganizowane
wycieczki piesze po Słowińskim Parku Narodowymi
spacery po najbliższej okolicy, wycieczki do Ustki, Łeby

i na ruchome wydmy
czołpińskie, plażowanie
i kąpiele morskie, rejs
statkiem po morzu oraz
wiele innych atrakcji.
Organizatorem
i kierownikiem kolonii
była Grażyna Kij, kadrę
wychowawczą stanowili: Halina Fidor, Renata
Młodawska, Anna Cukrowska, Magdalena
Nowek, Izabella Sierko, Izabella Strachowska, Magdalena Wesołowska, Marcin Szwed i Wiktor Dziubek.

-TPD już dziś zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w koloniach 2020 oraz w wycieczkach i imprezach przez nas organizowanych – zachęca pani prezes.

(jaki)
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Kalendarium parafii pw. Św. Ludwika
w Bliżynie
(część 1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

IX –X w. – tereny obecnej gminy Bliżyn i bliżyńskiej parafii zamieszkiwało plemię: Wiślan, Lędzian albo Mazowszan.
1006 r. – powstanie Opactwa Ojców Benedyktynów Świętego Krzyża
(datacja według tradycji benedyktyńskiej, prawdopodobnie klasztor
powstał w XII w.).
1179 r. – utworzenie opactwa cysterskiego w Wąchocku.
około 1300 r. – powstanie parafii w Odrowążu (połowa XIII w. – wybudowanie kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, kościół pw.
św. Jacka i Katarzyny Aleksandryjskiej – datowany na XVI/XVII w.).
21/22 czerwca 1410 r. – przybycie króla Władysława Jagiełły do Bliżyna (nocuje w podróży ze Świętego Krzyża do Żarnowa/Grunwald we
dworze u dworzanina Piotra Szafrańca).
XVI – XVII w. - zbór (sbór) kalwiński w Odrowążu.
XVII w.  – dżuma (cmentarz zadżumionych lub choleryczny na Brzasku i kaplica św. Rozalii w Bliżynie).
kult św. Jacka Odrowąża (XVII w.).
1759 r. – potwierdzenie w dokumentach istnienia kaplicy św. Zofii
w Bliżynie.
1795 – 1809 r. – Bliżyn w zaborze austriackim (Nowa Galicja).
1805 – 1818 r. – parafia Odrowąż, diecezja kielecka.
08.05.1807 r. – prośba Ludwiki hrabiny Potkańskiej do biskupa kieleckiego, księdza Jana Józefa Wojciecha de Boży Woli Górskiego o pozwolenie na budowę kościoła i erygowanie parafii w Bliżynie.
28.05. 1807 r. – raport z wizytacji w Bliżynie proboszcza i dziekana
szydłowieckiego, ks. Stanisława Straszaka (ustalono miejsce budowy
kościoła i wyznaczono wsie które wejdą do nowo powstałej parafii:
Bliżyn, Wojtyniów, Gostków, Wołów, Brzeście, Ubyszów, Gilów,
Górki i Drożdżów z „Państwa Bliżyn” – 500 osób i Zbrojów i Sorbin
z „Państwa Samsonów” – 300 osób). Stworzono fundusz kościelny:
20 000 zł, 30 mórg ziemi ornej i 30 fur siana oraz bezpłatny wyrąb
drzewa - brak odpowiedzi ze strony Austriaków.
1809 – przyłączenie Bliżyna i Odrowąża do Księstwa Warszawskiego.
1815 - przyłączenie Bliżyna i Odrowąża do Królestwa Polskiego (województwo sandomierskie).
1815 r. - pożar kaplicy św. Rozalii w Bliżynie.
1815 r. – przyłączenie Bliżyna i Odrowąża do Królestwa Polskiego
(Królestwa Kongresowego, województwo sandomierskie).
08.05.1817 r. – pełnomocnicy hrabiny Ludwiki: dziekan szydłowiecki
ks. St. Straszak i Tomasz Beranek podejmują w jej imieniu działania
zmierzające do budowy kościoła i utworzenia parafii w Bliżynie.
06.06.1817 r. – zgoda Konsystorza Generalnego Diecezji Kieleckiej
i wystosowanie przez niego akceptującego pisma do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
pogorszenie stanu zdrowia podkomorzyny sandomierskiej Ludwiki
(73 lata) i spisanie testamentu.
30.06.1817 r. – umowa na budowę murowanego kościoła św. Ludwika z architektem i murarzem Jacentym Mazurkiewiczem z Przysuchy
(wzór kościół pw. św. Trójcy z Belska koło Grójca).
12.07.1817 r. – wyrażenie zgody na powstanie parafii i budowę kościoła przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (radca stanu – Stanisław Staszic).
19.07.1817 r. – ponowne wyrażenie zgody na powstanie parafii i budowę kościoła przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
12.08.1817 r. – biskup zezwala na założenie i poświęcenie kamienia
węgielnego pod budowę kościoła św. Ludwika.
25.08.1817 r. – poświęcenie kamienia (ks. St. Straszak).
29.08.1817 r. – testament Ludwiki hrabiny Potkańskiej (spisany w Potworowie przez pisarza aktowego Piotra Wolskiego z Radomia) - w testamencie podkomorzyna sandomierska zabezpieczyła środki finansowe i materialne na: wybudowanie i wyposażenie kościoła, plebani,
organistówki, cmentarza, szpitala i szkoły w Bliżynie, które stały się
zaczątkiem tzw. Fundacji Potkańskich.
02.09.1817 r. – śmierć Ludwiki hrabiny Potkańskiej i przejęcie dóbr
bliżyńskich przez syna Jacka Hiacynta hrabiego Potkańskiego.
31.03.1818 r. - postanowienia hrabiny zostały zatwierdzone przez generała Józefa Zajączka Namiestnika Królestwa Polskiego.
07.05.1818 r. – przybycie do Bliżyna dwóch komisarzy w celu kontroli

budowy kościoła i sporządzenie „ Protokołu sporu funduszów kościoła…”.
• 30.06.1818 r. – utworzenie diecezji sandomierskiej (przyłączenie parafii Odrowąż)
• 08.08.1818 r. – przerwanie budowy kościoła (wzniesionego do połowy,
gdyż nie wyznaczono członków dozoru kościelnego).
• 21.10.1819 r. - Trybunał Wojewódzki zadecydował  o uchyleniu testamentu.
i poprawkach w nim. Ustalono, że za realizację postanowień Ludwiki
Potkańskiej są odpowiedzialni wszyscy jej spadkobiercy, a nie tylko
Jacek hrabia Potkański.
• 1818 - 1820 r. – budowa kościółka św. Zofii w Bliżynie (na miejscu
spalonej kaplicy św. Rozalii).
• 1824–7 – pobyt hrabiego Jacka w Warszawie i wydzierżawienie majątku bliżyńskiego, podjął z banku 12 000 zł na dokończenie budowy kościoła.
• skargi na dziedzica Bliżyna budowniczego kościoła Jacentego Mazurkiewicza.
• 1828   r. - śmierć plenipotenta hrabiny, Tomasza Beranka (zapisał
8000 zł na budowę szpitala i szkoły w Bliżynie). Ściągnięto je pod
przymusem w 1843 r. od Tomasza Miłkowskiego z Wielogóry.
• 09.10.1832 r. - Jacek hrabia Potkański w piśmie do Konsystorza Sandomierskiego zwrócił się z prośbą o odłączenie z parafii odrowążskiej
wsi, które miały wejść do tworzonej bliżyńskiej parafii i obiecywał
dokończenie budowy murowanego kościoła w ciągu dwóch lat. Proponował na proboszcza parafii wikariusza ze Wzdołu, ks. Antoniego
Brzyskiego. Otrzymał odpowiedź odmowną, gdyż nie ma wszystkich
budynków kościelnych i plebańskich.
• 1834 r. - Konsystorz Generalny Sandomierski wyraził prawdopodobnie zgodę na stałą służbę duszpasterską w kaplicy. Pierwszą osobą,
która mogła korzystać z zezwolenia na codzienne odprawianie nabożeństw w Bliżynie był ks. Jan Jaroszyński z Warszawy, którego ks. Jan
Wiśniewski nie wymienia w spisie kapelanów kaplicy dworskiej jaką
pełnił według niego kościółek św. Zofii. Ks. Jaroszyński jednak nie
porozumiał się z hrabią i szybko wyjechał. Następcami jego byli: ks.
Jeremiasz Aleksandrowicz, ks. Aleksander Garlikowski (kapelanem
był w latach 1861-4), ks. Jan Grzybowki (zm. w Kielcach), ks. Adam
Sadowski (zm. w Chlewiskach), ks. Jan Pałysiewicz (zm. w Ćmińsku),
ks. Edmund Mordziński (zm. w Łukawie), ks. Kornel Mikusiński (zm.
w Klimontowie), ks. Antoni Komendecki (zm. w Kobylanach) i ks.
Wojciech Kacperski(1878).
• 1845 r. – po śmierci hrabiego Jacka zobowiązania babki  przejęła Aniela z domu Potkańska Wielogłowska i fundusz wpisano do księgi wieczystej dóbr bliżyńskich.
• 12.05.1849 r. – ponowne pozwolenie Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na utworzenie parafii (zablokowały
władze kościelne – brak planu kościoła, itd.).
• 1854 r. – śmierć dziedziczki Bliżyna, Anieli. Zobowiązania przejął jej
mąż Aleksander hrabia Wielogłowski.
• 30.11.1860 r. – hrabia Wielogłowski zwraca się do władz diecezjalnych
o utworzenie parafii filialnej (odpowiedź negatywna, ale pozwolenie
na codzienne nabożeństwa, spowiedź i komunię a w szczególnych sytuacjach na chrzest i namaszczenie chorych).
• 13.09.1879 r. – zmarł Aleksander Wielogłowski, a dobrami zarządzał baron Władysław Krauze, który w latach 1884 i 1885 zwracał się
z prośbą do władz kościelnych i zaborczych o utworzenie parafii.
• 10.05.1887 r. – nowy właściciel Bliżyna książę Romuald Giedroyć
wspólnie z przedstawicielami 10-u wsi (w 1880 r. liczyły 1.500 mieszkańców): Bliżyna, Wojtyniowa, Gostkowa, Wołowa, Bugaja, Brześcia,
Ubyszowa, Górek, Gilowa i Drożdżowa dnia 10 maja 1887 r. wystosowali pismo do biskupa sandomierskiego, ks. Antoniego Sotkiewicza z prośbą o utworzenie parafii z prawem prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego. Pod dokumentem podpisali się: Jan Prawucki z Bliżyna,
Roman Gula z Wojtyniowa, Sebastian Fornal z Gostkowa, Ignacy Gąsowski z Wołowa, Stanisław Fornal z Bugaja, Stanisław Gula z Brześcia, Szymon Durlik z Ubyszowa, Ludwik Łukomski z Górek, Tomasz
Osóbka z Gilowa z Ignacym Osóbką z Drożdżowa oraz Bronisław Stępowski w imieniu księcia.
• 30.04.1888 r. – pozwolenie na utworzenie parafii przez Generała Gubernatora Warszawskiego.
• 23.08.1888 r. – biskup sandomierski Antoni Sotkiewicz wydał dekret
nr 1182 erygujący filialną parafię w Bliżynie z rezydencją plebana
w Bliżynie (od 01.09.1888 r. działała prawnie).
Dokończenie za miesiąc.
Roman Falarowski
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R e k r e ac ja

Finał Grand Prix w wędkarstwie gruntowym

Sierpniowy Rajd rowerowy

Po sześciu edycjach, 4 sierpnia zakończyło się Grand Prix wędkarskie w dyscyplinie gruntowej. Cały cykl zwyciężył Andrzej Zadrożny,

W niedzielne popołudnie 4 sierpnia o godzinie 16.00 przed świątynią MBNP zgromadziła się liczna 30 osobowa grupa uczestników
rajdu rowerowego. W grupie była spora liczba dzieci. Po odmówieniu
modlitwy do św. Krzysztofa rowerzyści wyruszyli w trasę. Grupę prowadził ks. Proboszcz Krzysztof Sieczka.

przed Patrykiem Zadrożnym i Tomaszem Skwarna. Wyniki ogłosił kapitan
sportowy Tomasz Pela, nagrody wręczył
wójt gminy Mariusz Walachnia.
Łącznie rywalizowało 28. wędkarzy,
choć w niedzielnych zmaganiach uczestniczyło tylko dziewięciu z nich.
Ostatnie zawody sędziowali: Robert
Kornatowski, Piotr Sadowski i Tomasz
Pela. Tym razem najlepszy okazał się
Patryk Zadrożny, który złowił 16 ryb
o wadze 740g, drugi był Tomasz Skwarna (15 – 540g), a trzeci Marek Kołodziej
(6 – 360g).

W luźniej już rozmowie uczestnicy zawodów narzekali na brak
ryb w bliżyńskim zalewie mimo systematycznego zarybiania oraz na
małą liczbę osób, biorących udział w zawodach.
Jacenty Kita
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12 km trasa wiodła przez Mroczków, Barwinek, Gilów, Gostków
do Bliżyna. Następnie przez Henryków, Drożdzów do altany w Zbrojowie, gdzie uczestnicy
rajdu zatrzymali się
na krótki odpoczynek
i zregenerowanie sił.
Dalsza trasa wiodła leśną drogą do Płaczkowa, a następnie do altany w Górkach.
Tu na rowerzystów
czekał sołtys Górek
pan Adam Misiowiec
z liczną grupą mieszkańców. Na gości czekał smaczny poczęstunek:
kiełbaski z grilla, leczo, swojski smalec, kiszone ogórki i pyszny chleb
upieczony przez gospodynie z Górek. Były też przepyszne ciasta oraz
napoje, kawa i herbata.
Po odpoczynku i posileniu się uczestnicy rajdu i mieszkańcy umilili czas śpiewem piosenek biesiadnych.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Uczestnicy rajdu dziękują ks. Krzysztofowi za zorganizowanie niedzielnego
aktywnego wypoczynku a mieszkańcom Górek za wspaniały poczęstunek i gościnę.
Jania Gajewska
Zdjęcia: Władysław Gajewski
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