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Egzemplarz bezpłatny

Jubileusz Klubu Seniora „Emeryt”

* rozpoczął się remont ul. 1 Maja w Bliżynie,
* konkurs na fotografię do kalendarza na 2020 r. rozstrzygnięty,
* relacja z sesji rady gminy,
* odlotowe Święto pieczonego ziemniaka w Bugaju,
* III etap projektu w Parafii Odrowążek,
* wiele dzieje się u seniorów,
* z pracy naszych szkół i wydarzenia sportowe.

Odblaski trafiły
do najmłodszych
To już szósta edycja
tej akcji, z której w tym
roku skorzystało około 300
przedszkolaków i uczniów
klas 0-III z naszej gminy.
Czytaj na str. 13

Mnóstwo gości zaszczyciło swoją obecnością uroczystość 10.lecia
działalności Klubu Seniora Emeryt z Bliżyna. Jubileusz nieco opóźniony z uwagi na ubiegłoroczny remont świetlicy OSP w Bliżynie.
Czytaj na str. 2

Promocja kultury polskiej w Norymberdze

Ślubowanie pierwszaków w Mroczkowie
W piątek 11 października 13 uczniów
klasy 1 Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pasowanych na ucznia.
Czytaj na str. 12

Parafialna Orkiestra Dęta Perły Wincentego oraz Zespół Ludowy
Kuźniczanki uczestniczyli w Festiwalu Kultury Polskiej w Norymberdze (Niemcy), który odbył się w dniu 12 października br.
Czytaj na str. 16

Turniej piłkarski i Puchar Proboszcza
28 września na bliżyńskim Orliku już po raz 12. rozegrany został Turniej Piłki Nożnej o Puchar Proboszcza.
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W y darzenia

Jubileusz Klubu Seniora „Emeryt”
Mnóstwo gości zaszczyciło swoją obecnością uroczystość 10.leciadziałalności Klubu Seniora Emeryt z Bliżyna. Jubileusz nieco
opóźniony z uwagi na ubiegłoroczny remont świetlicy OSP w Bliżynie. Obchody rozpoczęto Mszą Św., którą w intencji żyjących i zmarłych członków klubu odprawił ks. Marcin Wojciechowski. Dalsza
część uroczystości odbyła się w świetlicy OSP w Bliynie.

Licznie przybyłych emerytów i gości powitała przewodnicząca
klubu Halina Relidzyńska. Przypomniała historię powstania klubu
oraz najważniejsze pola jego działania.

Następnie do seniorów popłynęła moc życzeń ze strony przybyłych gości: poseł Marzeny Okła-Drewnowicz, wicestarosty Anny
Leżańskiej, wójta gminy Mariusza Walachni, wiceprzewodniczącego rady gminy Radosława Bułki, radnych: Małgorzaty Zep,
Wiesława Gregla, Krzysztofa Jurka, Sławomira Młodawskiego
i Grzegorza Wróbla. Piękne życzenia przekazała Katarzyna Skarus,
dyrektor GOK-u oraz przedstawicielki GOPS-u w osobach kierownik Moniki Łukomskiej i byłej kierownik Zofii Nowak-Walachnia,
a także pracowników socjalnych: Danuty Czarneckiej, Beaty Żak,

Wioletty Brzózka i Lidii Bojek. Świętującym seniorom wszystkiego
najlepszego życzyła też Halina Fidor, wiceprezes gminnego oddziału
TPD i kierownik zespołu Sorbin, Monika Pogodzińska, przedstawiciel Starostwa Powiatowego, była radna Aleksandra Milanowska, przedstawiciele Policji Emil Sadza i Grzegorz Wrona, Czesław

Kusztal, przedstawiciel Powiatowej Rady Seniorów, przewodniczący klubu z Mroczkowa Wacław Pejas. Życzenia od przewodniczącej klubu z Sorbina Janiny Kołek przekazała Beata Żak, a Ryszard
Wrona złożył je wierszem i piosenką.

W dalszej części Halina Relidzyńska okolicznościowymi listami
podziękowała osobom najbardziej wspierającym klub, nie mogło też
zabraknąć okolicznościowego tortu i odśpiewania 100 lat. Wieczorem zabawę poprowadził Sebastian Siudak.
Jacenty Kita
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A k t ua l n o ś c i

Inwestycje drogowe przy DK nr 42

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi w tej
chwili dwie inwestycje przy drodze krajowej nr 42.

W miejscowości Górki na ukończeniu są już prace związane
z modernizacją mostu w ramach rządowego programu Mosty dla

Komisja
konkursowa w składzie:
Mariusz
Walachnia, Michał Jędrys,
Marzena Jeżewska
i Iwona Solarz wybrała fotografię do
kalendarza na 2020
rok wykonaną przez
Włodzimierza Płanetę pt. Brama Pie-

kielna.
Do konkursu swoje prace złożyli również Andrzej Adamczyk
oraz Anita Banaś. Dziękujemy za udział w konkursie i piękne prace,
a zwycięzcy serdecznie gratulujemy.

Komunikat
W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)
ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku
bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 84 8520 0007 2004 0010 5688 0061.
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy /31 8520 0007 2001 0010 5688 0001/.

regionów. Z kolei od Płaczkowa w kierunku Pięt po lewej stronie budowany jest chodnik dla pieszych. Prace w tym przypadku są utrudnione
z uwagi na bardzo podmokły teren.
(jk)

Zapraszamy na obchody Święta
Niepodległości

Inwestycje drogowe w gminie

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą Remont
nawierzchni drogi gminnej nr 309045, ul. 1-go Maja w Bliżynie, na
którą gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 88.502,00 zł
z Funduszu Dróg Samorządowych. W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na drugą inwestycję pod nazwą Remont drogi
gminnej nr 309011 Płaczków-Pięty, od skrzyżowania z drogą krajową
nr 42 w miejscowości Płaczków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42
w miejscowości Pięty. Na to zadanie z FDS gmina pozyskała dotację
w wysokości 1.000.650,00 zł. Do przetargu przystąpiło sześciu oferentów.
(jk)

11 listopada przypada 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Na tę okoliczność o godz. 10.00 w kościele pw. Świętego
Ludwika w Bliżynie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przejdą pod pomnik
ofiar II wojny światowej, gdzie złożone zostaną wiązanki kwiatów.
O godz. 17.30 w Gminny Ośrodku Kultury odbędzie się okolicznościowy koncert.
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie otrzymał dofinansowywanie w wysokości
20.808,00 złotych z Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski - Komputery dla bibliotek 2019 na realizację zadania:
zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń
peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000,00 zł.
Całkowita kwota wydatków wynosi 24.480,00 złotych
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Za nami IX sesja rady gminy
W świetlicy OSP w Bliżynie w dniu 23 września odbyła się IX w tej
kadencji sesja rady gminy. Obradom przewodniczył wiceprzewodniczący rady Radosław Bułka.
Po przyjęciu porządku obrad
oraz protokołów z VII i VIII sesji
rady, wójt gminy Mariusz Walachnia przedstawił informację o pracy
między sesjami oraz informację
o realizacji uchwał podjętych na
ostatnich sesjach.

dowy tej drogi jakiekolwiek konsultacje. –Jakie konsultacje? Żadnych
nie było. Potwierdził to wójt gminy Mariusz Walachnia stwierdzając,
że konsultacji społecznych z mieszkańcami nie było. Do urzędu gminy
w lutym 2016 roku złożono tylko koncepcję drogi. –W tym momencie,
przy szerokości 5 metrów, tej drogi nie da się prawidłowo użytkować.
Dyrektorzy szkół przedłożyli radzie informację o stanie realizacji
zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. -Był to bardzo trudny
rok dla kierujących naszymi szkołami z uwagi na prowadzone prace

Wójt o swej pracy
W konsekwencji prowadzenia
racjonalnej polityki finansowej
gminy, możliwe było wygospodarowane w budżecie środków, które zostały przeznaczone m.in. na zakup aktywnej tablicy do szkoły
podstawowej w Mroczkowie (14.000 zł), wyposażenie dzieci w książki i materiały ćwiczeniowe (36.052 zł), dożywianie dzieci w szkołach
(82.425 zł), specjalistyczne usługi opiekuńcze (26.369 zł), świadczenia
wychowawcze (83.388 zł), wspieranie rodzin – dodatek na rozpoczęcie
roku szkolnego dla dzieci (120.468 zł), wyposażenie zaplecza kuchennego w OSP Bliżyn (4.500 zł) czy też czyszczenie pomnika Jagiełły na
skwerku (5.000 zł).
W zakresie prowadzenia przez gminę zadań inwestycyjnych,
w okresie między sesjami wykonano remont dwóch odcinków drogi
gminnej Bugaj – Brzeście, pierwszy odcinek z funduszu sołeckiego
miejscowości Brzeście od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Bugaja oraz z wydatków bieżących odcinek drogi tzw. 197. Udrożniono rowy wzdłuż drogi gminnej Wojtyniów - ul. Podleśna, wykonano remont drogi gminnej Górki
Gilów (na Stary Gilów) polegający na poszerzeniu nawierzchni
bitumicznej od zakrętu do oraz
remont drogi gminnej Jastrzębia
przez wieś. Oczyszczono rowy
przydrożne z zakrzaczeń w miejscowości Kucębów Górny oraz
Kucębów Borek, wykonano remonty drogi wewnętrznej – łącznika ul. Źródlanej i ul. Skrajnej
w Bliżynie, remont drogi gminnej
Kucębów Odcinek destruktem bitumicznym oraz drogę wewnętrzną Ubyszów-Płatki. Opracowane zostały dokumentacje projektowe na Budowę wodociągu w miejscowości
Płaczków – Piechotne, remont oświetlenia drogowego w Zagórzu oraz
budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w kierunku
Mroczków-Kapturów.
Gmina zleciła również budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Henryków w kierunku ul. Staszica w Bliżynie w zakresie posiadanych
środków ze względu na upływający termin pozwolenia na budowę.
Kontrowersje wokół drogi w Mroczkowie
Dyskusję na sesji wywołała realizowana przez powiat przebudowa
drogi w Mroczkowie. Radni i mieszkańcy Mroczkowa mają wiele zastrzeżeń do tej inwestycji dotyczących przede wszystkim jej szerokości
oraz wysokości chodników w niektórych miejscach.
Prowadzący obrady Radosław Bułka pytał: -Jak to się stało, że przy
projektowaniu drogi tych spraw nie dopilnowano? Radny dodał: - Gmina na to zadania dołożyła 300.000 złotych, a jak to zostało zrobione?
Sołtys Ryszard Adamczyk stwierdził, że inwestycja ta to jest wielki
niewypał. Zarzucił zarządowi powiatu przekazywanie za pośrednictwem mediów nieprawdy, ponieważ nigdy nie odbyły się w sprawie bu-
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inwestycyjne oraz wdrażaną przez rząd reformę oświaty. Dlatego należą im się wyrazy podziękowania za opanowanie sytuacji – mówił wójt
Mariusz Walachnia podsumowując ten punkt obrad. Wójt dodał, że
subwencja nie pokrywa obiecanych i wypłaconych od września podwyżek. Problemem będzie również zapowiedziana przez rząd podwyżka płacy minimalnej do 2600,00 zł od 1 stycznia 2020 roku. Ponadto jak zauważył wójt, w konsekwencji obniżki podatku PIT z 18 do
17% wpływy do budżetu gminy będą niższe o około 300.000 złotych.
Budżet na półmetku
Po przedłożeniu przez wójta informacji o realizacji podatków
i opłat za I półrocze 2019 roku, rada dokonała oceny realizacji budżetu gminy za I półrocze tego roku. Na koniec czerwca dochody gminy
zrealizowane zostały w wysokości 18.580.039 zł tj. 54,65% dochodów
zaplanowanych. Strukturalnie dochody własne stanowią 32.15%, subwencje 33,80% a dotacje 34,03%. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 15.948.196 zł tj. 46,46% planowanych wydatków. Po sześciu
miesiącach tego roku gmina ma nadwyżkę w wysokości 2.631.843 zł
przy planowanym deficycie w wysokości 329.583 zł. Zadłużenie gminy
z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 17.224.000 zł.
Uchwały rady
W trakcie sesji rada podjęła uchwały w sprawie:
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy na lata 2019-2035,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na
zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej,
- wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość
dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn,
- zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników,
- określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od
opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bliżyn w prawo własności tych gruntów.
Najbliższa sesja rady odbędzie się 28 października. Początek obrad
o godz. 13.00.
Jacenty Kita
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Specjalistyczny sprzęt dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bliżynie
W ramach
projektu Wsparcie funkcjonalności obszarów
wiejskich
poprzez zwiększenie potencjału
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z udziałem
środków
samorządu województwa świętokrzyskiego i Gminy Bliżyn – Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie została doposażona w sprzęt specjalistyczny służący
poprawie jej funkcjonalności
W ramach projektu zakupiono i przekazano dla OSP Bliżyn
profesjonalną łódź ratowniczą
typu KONTRA 400R, przyczepę
podłodziową do jej transportu
oraz 12 szt. hełmów pożarniczych
typu CalisiaVulcan. Zakupy te
znacząco poprawiają funkcjonalność, gotowość bojową i wyposażenie jednostki OSP Bliżyn. Łódź
i przyczepazabezpieczają w pełni potrzeby gminy w zakresie poprawy
bezpieczeństwa kąpieliska i osób korzystających z bliżyńskiego zalewu, a hełmy w sposób oczywisty poprawiają bezpieczeństwo strażaków uczestniczących w akacjach ratowniczych.
Ogółem wartość zakupionego sprzętu wyniosła 25.674,44 zł, czego
15.000,00 zł stanowiła dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
a udział środków Gminy Bliżyn zamknął się kwotą 10.674,44 zł.
Zdzisław Kuźdub

II Konkurs recytatorski poezji patriotycznej
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w II Konkursie
recytatorskim poezji patriotycznej pod hasłem Kiedy mówię Ojczyzna, myślę…, który odbędzie się w dniu 7 listopada (początek o godz.
10.00). Konkurs przebiegał będzie w pięciu kategoriach: przedszkola,
klasy I-III, IV-VI, VII-VIII oraz młodzież szkół średnich.
Zgłoszenia przyjmowane się do 4 listopada. Regulamin i karta
zgłoszenia są do pobrania na stronie www.gokblizyn.pl
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Odlotowe Święto pieczonego ziemniaka
w Bugaju

Niewątpliwie największą atrakcją Święta pieczonego ziemniaka w sołectwie Bugaj w dniu 21 września była możliwość obejrzenia
prawdziwego szybowca, który na miejsce
integracji dotarł dzięki
Rafałowi
Siankowskiemu z Radomia, ale
pochodzącemu z Bugaja. Innych atrakcji
również nie zabrakło.
Piknik oficjalnie
otworzyli w imieniu
organizatorów sołtys

Teresa Banaszewska i radna Małgorzata Zep oraz goście, w osobach:
wicestarosty Anny Leżańskiej, wójta gminy Mariusza Walachni,
wiceprzewodniczącego rady gminy Radosława Bułki, sekretarza
Michała Jędrysa, radnych Doroty Cukrowskiej i Agnieszki Świercz.

Na początek rozstrzygnięto konkurs kulinarny
na potrawę z ziemniaków.
Zdaniem komisji konkursowej, którą tworzyli
goście i organizatorzy,
najlepsze były pierogi
bugajskie przygotowane
przez Izabelę Siankowską, na drugim miejscu
znalazła się rolada ziemniaczana upieczona przez Agnieszkę Bukalską, a na trzecim surówka z ziemniaków z boczkiem przygotowana przez
Wiolę Ołownię.
Nie obyło się oczywiście bez pieczenia
ziemniaków, na ogniu
skwierczały aż cztery kociołki, na stołach znalazły
się wypieki, sałatki i inne
smakołyki przygotowane
przez mieszkańców. Przeprowadzono też zabawne
konkursy, a wszystkiemu
przyglądał się najmłodszy
uczestnik zabawy, trzytygodniowy Kubuś Wolski!
Dzieciaki dzięki uprzejmości policjantów Emila Sadzy i Pawła
Borunia mogli zasiąść w radiowozie i poczuć się funkcjonariuszem
Policji. Największą atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, była możliwość obejrzenia i wejścia
do kabiny szybowca. Jego
właściciel – Rafał Siankowski – bardzo ciekawie
opowiadał o swej pasji, lataniu, którym zajmuje się
od 31 lat. Jego najdłuższy
jednorazowy lot na szybowcu Jantar Std. 3 trwał
9,5 godziny! Najdłuższy
odcinek jaki przeleciał za
jednym razem to 762 km!
Jak podkreślał pan Rafał
w okolicach Skarżyska-Kamiennej, nad tutejszymi lasami są doskonałe warunki do latania.
Prędkość szybowca waha się od 70 do 285 km, może się on wznosić
w warunkach polskich na wysokość 2,5 km, choć rekord Polski w Ta-

trach to około 12 km. Jak zdradził nam pasjonat latania, nie jest to
tanie hobby. Ale, jak w przypadku samochodów, rozbieżność cenowa
jest ogromna – od 2 do 300.000 euro.
Jacenty Kita
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P r oj ek t w Odr o wą ż k u

Integracja międzypokoleniowa w Parafii
Odrowążek

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego
w Odrowążku kontynuuje realizację projektu pn.: Ocalmy od
zapomnienia
cenne
umiejętności i wspomnienia - integracja
międzypokoleniowa
mieszkańców Parafii
p.w.
Przemienienia
Pańskiego w Odrowążku – III etap, dofinansowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa
mieszkańców Parafii poprzez udział w warsztatach, skutkujących nawiązaniem więzi oraz aktywizacją pokoleń. W ramach projektu realizowane są:
• Warsztaty muzyczne – pozwalające na integrację muzyczną młodego pokolenia: Parafialnej Orkiestry Dętej Perły Wincentego ze starszym pokoleniem Zespołem Ludowym Kuźniczanki.
• Warsztaty: Ocalić od zapomnienia… - poświęcone utrwaleniu zanikającego na wsi rzemiosła i prac, które często wymagały dużego

wysiłku, zaangażowania
i czasu. Niektóre z tych
prac, przy wsparciu mieszkańców
posiadających
odpowiednie umiejętności - zostały zrealizowane
podczas warsztatów, m.in.
sadzenie ziemniaków przy
użyciu motyki, sianie wa-

rzyw oraz wykopki. Przy
wykonywaniu ww. prac,
swymi umiejętnościami i wiedzą dzielili się
z młodym pokoleniem
mieszkańcy Parafii: Zofia Żak, Genowefa Jedynak, Janina Chryc, Wiesława Gębska, Sławomir
Bernatek,
Władysław
Ścibisz, Tadeusz Czyż
oraz ks. Wincenty Chodowicz.
Ponadto w ramach warsztatów ocalono od zapomnienia kolejne,
dawne zajęcia mieszkańców, tj. snucie nici przy pomocy nawoju. Tradycję snucia nici, która jest związana z wyrabianiem chodników na

krosnach - kultywują wytrwale mieszkańcy Parafii: Leokadia Okła
i Jan Kijanka.
Należy podkreślić, że prowadzone warsztaty stanowią pouczające lekcje dla uczestniczących w nich dzieci i młodzieży, którzy mają
okazję zaobserwować trud i ciężką pracę, jaka towarzyszyła naszym

babciom, dziadkom i wcześniejszym pokoleniom przy wykonywaniu
codziennych prac. Zgromadzona dokumentacja fotograficzna pozwoli ocalić od zapomnienia ginące na wsi - dawne rzemiosło i zajęcia mieszkańców.
Aneta Smulczyńska
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Seniorzy na wyjeździe
9 października seniorzy z terenu Gminy Bliżyn wzięli udział
w wyjazdowych warsztatach integracyjnych Zajęcia z kulturą.
W ramach projektu Senior w działaniu odwiedzili Szydłowiec, a dokładniej Zamek Szydłowieckich u Radziwiłłów.

Już samo położenie tej zabytkowej rezydencji magnackiej jest interesujące i budzi pozytywne odczucia estetyczne. Zrewitalizowany
w latach 2012-2014 obiekt sytuowany jest na wyspie, otoczony fosą
i Parkiem Radziwiłłowskim. Park, w którym są klony i wierzby, w czasie złotej polskiej jesieni prezentuje się wspaniale, co nie umknęło se-

niorom, którzy spacerując nie kryli swojego zachwytu.
A to był dopiero początek aktywnej przygody, bo zamek kryje
w sobie wiele cennych skarbów. Jednym z nich jest Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych. Zwiedzanie ekspozycji to podróż przez
wieki po całej Polsce. Przewodnik zasypywał ciekawostkami o instrumentach i zwyczajach ludowych, a możliwości samodzielnego zagrania na niektórych z eksponatów była pozytywnym
zaskoczeniem i seniorzy
chętnie z niej korzystali.
Po zwiedzeniu muzeum
przyszedł czas na Pracownię Historii Szydłowca.
Znajdująca się na piętrze
zamku ekspozycja składa
się z rzeczy przyniesionych przez mieszkańców Szydłowca i okolic, wśród których są rzeczy
codziennego użytku, dokumenty sprzed lat, dewocjonalia i wiele
innych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła makieta Szydłowca,
a także salonik księżnej Sapieżyny. Przewodnik stanął na wysokości
zadania i potrafił zaspokoić ciekawość zwiedzających odpowiadając
na wszystkie pytania.

8
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Podróż w czasie, choć była interesująca, to jednak dość wyczerpująca, dlatego kolejnym punktem warsztatów był poczęstunek
w Restauracji Zamek, skąd przemieszczono się do Galerii Art Kaplica

Zamkowa, aby zwiedzić wystawę malarstwa. Seniorzy obejrzeli kilkadziesiąt obrazów wykonanych różnymi technikami przez dyplomowaną
artystkę Barbarę Głuch. Chwila refleksji nad plastycznymi talentami
malarki, poprzedziła zaproszenie do wysłuchania zespołu Fantazja,
który wystąpił specjalnie dla naszych
seniorów. Znane
i lubiane piosenki biesiadne oraz
przeboje muzyki
cygańskiej zostały bardzo pozytywnie
przyjęte
przez publiczność.
Wspólne śpiewanie dało iskrę radości i zintegrowało uczestników warsztatów. Czas
przy słodkim poczęstunku zorganizowany na zakończenie spotkania,
minął w bardzo pozytywnym nastrojach. Miłe konwersacje zaowocowały nowymi znajomościami i wspólnymi planami na kolejne takie
miłe spotkanie.

Seniorom towarzyszyli: Halina Fidor, Grażyna Kij, Ilona Mamla
i Norbert Krzyżanowski. TPD Oddział Gminny Bliżyn wraz z uczestnikami projektu Senior w działaniu składają podziękowania pracownikom SCK Zamek, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
oraz zespołowi Fantazja za serdeczne przyjęcie i miło spędzony czas
w zamkowych komnatach.
Koordynator projektu
Grażyna Kij
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Seniorzy mogą być aktywni i szczęśliwi
20 września w altanie w Sorbinie podsumowano projekt Aktywni
Seniorzy – Szczęśliwi Seniorzy dofinansowany ze środków samorzą-

zadania zwiększyły atrakcyjność i dostępność różnych form edukacji i aktywności społecznej seniorów. Jego uczestnicy uczestniczyli
w wykładzie na temat promocji zdrowia i zdrowego odżywania oraz
rozwijania aktywności fizycznej i intelektualnej. Nie zabrakło zajęć aktywnych tj. aerobicu dla seniorów, zajęć ruchowych w wodzie
podczas wyjazdu na basen do Czarnieckiej Góry. Chętni mogli skorzystać z wyjazdu na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej. W drodze powrotnej zwiedzili Kraków i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach.
Poza seniorami biorącymi udział w projekcie, w jego podsumowaniu uczestniczyli: wójt gminy Mariusz Walachnia, kierownik GOPS
Monika Łukomska, pracownik socjalny Beata Żak, radny Józef
Dąbrowski i reprezentująca SP Sorbin Agnieszka Więckowska.
Przy ognisku uczestnicy spotkania dzielili się wrażeniami ze zrealizowanych zadań. Wyrazili również nadzieję, że także w przyszłym
roku podobne zajęcia uda się zorganizować.
Jacenty Kita

Seniorzy integrowali się na Świniej Górze

du województwa świętokrzyskiego. Jego wartość to 12.542 zł. –Celem
projektu była poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi star-

szych z terenu gmin Bliżyn i Stąporków. Uczestniczyło w nim 40. osób po
60. roku życia – mówi Halina Fidor – koordynator projektu.
Projekt był realizowany od kwietnia br. Zrealizowane w projekcie

21 września członkowie Klubów Seniora z Bliżyna, Mroczkowa
i Srobina w ramach integracji pojechali na Świną Górę. W pięknie
położonej altanie odbyło się spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyli również wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz
Walachnia, kierownik GOPS Monika Łukomska i pracownik socjalny Beata Żak.

Ponad pół setki seniorów to jesienne popołudnie spędziło przy
ognisku, nie zabrakło też wspólnego śpiewania.
(jaki)
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej
14 października to święto nauczycieli i pracowników oświaty –
tradycyjny Dzień Edukacji Narodowej. O swych pedagogach i wychowawcach pamiętali uczniowie i władze samorządowe gminy.
Tym, którzy prowadzą nas do wiedzy
To tytuł akademii, która 10 października odbyła się w Szkole Podstawowej w Bliżynie.

starszych zaprezentowali pokaz mody dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zaangażowani w przygotowanie programu byli
Grażyna Gębska, Izabela Banasik-Zep i Marek Stępień.
Życzenia pedagogom i pracownikom oświaty złożyli wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodnicząca rady rodziców Agnieszka
Mościńska oraz dyrektor szkoły Mirosław Owczarek.
Dyrektor Szkoły oraz Adela Gębska otrzymali nagrodę wójta.
Pozostała część pracowników i pedagogów otrzymała nagrody dyrektora szkoły.
Dziękujemy!

Młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny, życzenia pedagogom i pracownikom oświaty złożył wójt gminy Mariusz Walachnia, który swe nagrody wręczył dyrektorowi Grzegorzowi Jędrzejczykowi, Tomaszowi Durlikowi oraz Romanowi Falarowskiemu.
Liczna grupa pedagogów otrzymała nagrody dyrektora szkoły,
a na obchody przybyli również radni Wiesław Gregiel, Sławomir
Młodawski i Grzegorz Wróbel.

To jedno proste słowo najlepiej
oddaje wdzięczność
uczniów
Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
za trud, jaki ponoszą nauczyciele
i pracownicy szkoły w ich edukację
i wychowanie.
11 października odbyła się w placówce akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, którą przygotowały Monika Dobrowolska
i Joanna Kaluga.

DEN w SP Odrowążek

Życzenia pracownikom oświaty złożył wójt gminy Mariusz
Walachnia. Nagrody wójta otrzymali dyrektor Sylwester Koziński

Tego samego dnia
DEN świętowano również
w Szkole Podstawowej
w Odrowązku.
Uczniowie kl. 0-III
przygotowali
montaż
słowno – muzyczny, natomiast uczniowie klas
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i Ewa Mastalerz, a nagrody dyrektora szkoły liczne grono jej pracowników.
Jacenty Kita
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Jak to dawniej kapustę kiszono
W sobotę 14 września z udziałem 6 zespołów w Suchedniowskim
Ośrodku Kultury Kuźnica odbył się Przegląd Obrzędów Gospodarczych pod tytułem Bez pracy nie ma kołaczy. Wziął w nim udział
Zespół Pieśni i Tańca Sorbin, który zaprezentował obrzęd Kiszenie
kapusty.

Zaprezentowaliśmy się na konkursie
w Tokarni
10 października w Karczmie Kuźnia Smaków w Tokarni z inicjatywy Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zorganizowane
zostało posiedzenie rad powiatowych w formie konferencji, której
tematem wiodącym był rolniczy handel detaliczny.
W trakcie konferencji omawiano bieżącą sytuację w rolnictwie świętokrzyskim, a największe emocje wywołał temat odszkodowań za suszę.

Przedmiotem konkursu były obrzędy i zwyczaje związane z rocznym cyklem pracy na roli i w gospodarstwie domowym. Przegląd
skierowany był do zespołów ludowych, grup folklorystycznych i amatorskich teatrów działających w gminach na terenie województwa
świętokrzyskiego. Zespoły były oceniane przez komisję w składzie:
dr Janina Skotnicka - etnograf, prof. Stanisław Cygan, językoznawca
(UJK Kielce) oraz dr Krzysztof Karbownik, historyk, kierownik działu
naukowego Muzeum Wsi Kieleckiej.

Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki ze Wzdołu Starej Wsi zaprezentowało obrzęd U powroźnika, Zespół Pieśni i Tańca Sorbin z Sorbina obrzęd Kiszenia kapusty, Koło Gospodyń Wiejskich Kowalanki
z Kowali obrzęd Pranie, Klub Seniora Złote Lata z Miedzianej Góry
obrzęd Koraliki, a Stowarzyszenie Michniowianie z Michniowa obrzęd
Zażynki oraz skecz u lekarza Bo od kaszy człowiek zdrów.

Celem konkursu była promocja kultury ludowej, wymiana
doświadczeń, prezentacja piękna bogactwa kultury materialnej i duchowej naszego regionu, zachowanie od zapomnienia cennych wartości naszej kultury i tradycji.
(jaki)

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był konkurs Kuchnia świętokrzyska czaruje – przetwórstwo żywności w ramach
rolniczego handlu detalicznego – przetwory roślinne i mieszane
sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Głównym celem konkursu było propagowanie możliwości sprzedaży żywności przetwarzanej przez świętokrzyskich rolników.
Wszystkie produkty i potrawy przygotowane zostały w oparciu
o produkty pochodzące z własnych gospodarstw. Dowolność
była duża, jedne przygotowane zgodnie z tradycją inne zupełnie
nowe, ale domowe, pozbawione chemii.
Swoje produkty i potrawy zaprezentowało 30 uczestników.
Byli to rolnicy, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich. Wszystkie produkty zostały wysoko ocenione i nagrodzone, a główną nagrodę otrzymały Ogórki dworskie z Drożejowic w gminie
Skalbmierz w powiecie kazimierskim
Powiat skarżyski prezentowało 3 przedstawicieli: Szymon
Płusa (Skarżysko Kościelne – Kawa z topinamburu), Małgorzata
Stępień (Suchedniów - Pasta paprykowa) oraz Janina Kołek (Bliżyn - Powidła lubaszkowe z Sorbina).
Lubaszka jest najstarszym gatunkiem śliwy w Europie. Rozmnaża się samoistnie przez odrosty lub z pestek. Jest bardzo wytrzymała na mróz i mało podatna na choroby. Wcześnie wchodzi
w owocowanie, plonuje bardzo obficie, często przemiennie, co
drugi rok. Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w pierwszej połowie września i długo utrzymują się na drzewie. Są bardzo małe,
kuliste lub jajowate, granatowe z matowym nalotem.
Janina Kołek
Delegat ŚIR
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Ślubowanie pierwszaków w Mroczkowie

Wpiątek 11 października 13 uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej
w Mroczkowie złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pasowanych
na ucznia. Nim to nastąpiło, musieli zdać swój pierwszy ważny egzamin, z czego wywiązali się znakomicie dzięki pracy wychowawczyni
Halinie Fidor.
Do klasy 1 SP w Mroczkowie uczęszczają: Jakub Adamczyk, Wiktor Adamczyk, Karol Ferencz, Kamila Fidos, Zofia Garczyk, Wiktoria Kazimierczak, Amelia Kozłowska, Alan Pawlikowski, Damian
Serek, Agata Stachura, Daria Śliwak, Igor Telecki i Lena Wróbel.
Jacenty Kita

Udane VII grzybogranie

Po części artystycznej, na salę gimnastyczną wprowadzono poczet sztandarowy szkoły, a dyrektor Sylwester Koziński dokonał
aktu pasowania. Życzenia i upominki uczniom przekazali wójt gminy
Mariusz Walachnia, ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, radna Genowefa Supernat oraz przedstawiciele rodziców, którzy licznie towarzyszyli swym dzieciom.

12 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

4 września 19 osobowa grupa wybrała się na grzybobranie. W tym
roku grzyby zbieraliśmy przez dwie godziny w lasach na Jastrzębi, po
czym przejechaliśmy do altany w Gilowie, gdzie czekała na nas ciepła
herbatka i kiełbaska z grilla przygotowana przez Sebastiana, Karolinę i Agnieszkę, którzy w tym dniu zadbali o zaplecze kuchenne. Po
pierwszym posiłku rozpoczęło się
ważenie, liczenie
i obieranie zbiorów. Uzbieraliśmy
980 prawdziwków,
od najmniejszego
kilka gram do najcięższego 600 g,
co dało ponad 20
kg. Ponadto uzbieraliśmy ok. 10 kg
innych grzybów z których Karolina i Agnieszka pod czujnym okiem
Sebastiana przygotowali drugie danie - przepyszną jajecznicę.
Przyznaliśmy ja zawsze nagrody za: najwięcej zebranych prawdziwków – 138 szt. znalazła Jadzia Bilska, najcięższego prawdziwka
– 600 g znalazła Oliwka Wrona -najmłodsza uczestniczka, najwięcej
wagowo zebranych grzybów – 3855 g zebrała Ola Antoniak.
Dziękujemy radnej Agnieszce Świercz oraz sołtysowi Gilowa Annie Matyni i ich mężom za czynny udział w grzybobraniu i wszelką
pomoc udzieloną przy organizacji. Nie możemy również zapomnieć
o Jarosławowi Bartkowskim, który wspierał nas jako pogotowie energetyczne.
Zebranie grzybów z przeznaczeniem ich na Wigilijne Studio Dobrego Smaku.
Katarzyna Skarus
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Dzieci będą bardziej widoczne na drodze
Zbliża się jesień, a więc
okres kiedy widoczność
na drodze jest znacznie
ograniczona. Stąd ważne jest noszenie, przede
wszystkim przez dzieci
elementów odblaskowych.
Dlatego w dniu 16 października wójt gminy Mariusz

IX światowy dzień tabliczki mnożenia
w SP Mroczków
4 października 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem Młodsi sprawdzają czy
starsi tabliczkę mnożenia znają. W tym dniu ludzie z całego świata
uświadamiają innym, iż znajomość tabliczki mnożenia jest przydatna
w życiu codziennym, udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość owocuje. Koordynatorami całego przedsięwzięcia na terenie szkoły były Monika Dobrowolska i Mariola Okła.

Walachnia wraz z dzielnicowymi Emilem Sadzą i Norbertem
Łobodą odwiedzili bliżyńskie szkoły i przedszkola, aby przekazać najmłodszym elementy odblaskowe.

To już szósta edycja tej akcji, z której skorzystało około 300 przedszkolaków i uczniów klas 0-III z naszej gminy. Przy okazji funkcjonariusze przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego poruszania
się na drodze. –Cieszy fakt, że od sześciu lat, odkąd akcja jest prowadzona, na terenie gminy nie doszło do żadnego wypadku drogowego
z udziałem dzieci – podkreśla Emil Sadza.

Przygotowania do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia rozpoczęły się 30 września. Tego dnia ogłosiliśmy udział w konkursie oraz
wystosowaliśmy list do rodziców. Cały tydzień poprzedzający konkurs odbywały się w szkole zabawy matematyczne: Hasło dnia, Marmur, Wieża matematyczna. Mogli wziąć w nich udział wszyscy chętni
uczniowie i pracownicy szkoły.
Tabliczka mnożenia
przypominana
była
w trakcie przerw,
zajęć świetlicowych i zajęć lekcyjnych. Wśród
uczniów klas 3-4
wyłonione zostały
w drodze egzaminów pisemnych i ustnych dwie Komisje Egzaminacyjne, a zwycięzcy uzyskali tytuł EGZAMINATORA. Uczniowie klas
starszych rywalizowali o tytuł ASYSTENTA.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia został uroczyście rozpoczęty
przez dyrektora szkoły Sylwestra Kozińskiego podczas apelu, gdzie
zebrali się wszyscy uczniowie szkoły.
Do egzaminu przystąpiło 53 uczniów ,przy czym tytuł EKSPERTA
TABLICZKI MNOŻENIA otrzymało prawie 70% zdających uczniów
z klas 3-8.
Po zakończeniu egzaminu wszyscy Eksperci Tabliczki Mnożenia
mogli wziąć udział w zabawie PIŁKARZYK MATEMATYK, która
wzbudziła wielkie zainteresowanie.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły
w uczniach wiele pozytywnych emocji, wspólna zabawa zachęciła ich
do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci. Gratulujemy wszystkim Ekspertom Tabliczki Mnożenia!
Dla uczniów naszej szkoły była to pierwsza przygoda z tabliczką ,
ale z pewnością nie ostatnia!
Za rok ponownie włączymy się do zabawy.
Monika Dobrowolska

(jaki)
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Rywalizacja sportowa szkół rozpoczęta

W dniu 11 października rozpoczęła się rywalizacja szkół podstawowych na najbardziej usportowioną szkołę w Gminie Bliżyn w roku
szkolnym 2019/2020. Pomysłodawcami tego cyklu imprez są Robert
Jurkiewicz i Sławomir Młodawski. Międzyszkolna rywalizacja rozpoczęła się od biegów przełajowych na terenie szkoły podstawowej

zaprosiliśmy dzieci z klas I-III, którzy też rywalizują. Ich wyniki nie są
brane do klasyfikacji Szkół, a nagrodami są słodkości.
I tak w pierwszych zawodach wśród klas I-III startowało na dystansie 200 metrów
15 uczniów.
Dziewczęta klasy I-III
1. Błońska Natalia
2. Fornal Nikola
3. Chryc Blanka
Chłopcy klasy I-III
1. Nowek Karol
2. Paszkiel Paweł
3. Ołub Franek
Klasy IV-VI dziewcząt:
1. Wrona Antonina
2. Półtorak Paulina
3. Cedro Dagmara
Chłopcy:
1. Rożek Krzysztof
2. Cukrowski Filip
3. Jańczyk Filip
Klasy VII-VIII dziewcząt:
1. Serek Maja
2. Misiak Magdalena
3. Seweryńska Magdalena
Klasy VII-VIII chłopcy:
1. Wychowaniec Kacper
2. Jańczyk Marcel
3. Janduła Karol
Łącznie w biegach uczestniczyło 50. uczniów ze szkół podstawowych z Bliżyna, Mroczko-

w Bliżynie
Na jesień przewidujemy jeszcze turniej piłki nożnej na Orliku przy
Szkole Podstawowej w Mroczkowie w dniu 18.10.2019, zima - to turniej tenisa stołowego i wielobój sprawnościowy na sali gimnastycznej,

wiosna - biegi przełajowe, turniej piłki nożnej i trójbój lekkoatletyczny. Punkty dla szkoły zdobywa pierwsza dziesiątka dziewcząt i chłopców w klasach IV-VI i VII-VIII. Aktualne miejsce w klasyfikacji wynika z ilości zdobytych punktów przez zawodników z danej placówki. Po
rozegraniu całego cyklu imprez, zwycięży szkoła z największą liczbą
punktów. Trzech najlepszych zawodników w danej konkurencji otrzymuje medale, a w grze zespołowej najlepsza drużyna otrzyma puchar
ufundowany przez wójta Mariusza Walachnię. Dodatkowo do biegów
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wa i Odrowążka. Zabrakło przedstawicieli szkoły z Sorbina. Uczniowie
mieli do pokonania trasę od 200 do 800 metrów w zależności od kategorii wiekowej. Pomagali przy przeprowadzeniu zawodów Dorota
Cukrowska i Beata Turek. Medale wręczył Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie Grzegorz Jędrzejczyk. Całość imprezy koordynowali Robert Jurkiewicz i Sławomir Młodawski. -Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i zachęcamy do ruchu na świeżym powietrzu,
gdyż na przyszły rok będzie okazja do rewanżu i zdobycia medali dla
siebie i punktów dla szkoły, dla której też jest przewidziana nagroda podsumował zawody Sławomir Młodawski.
Klasyfikacja ogólna biegów przełajowych:
1. SP Bliżyn
2. SP Mroczków
3. SP Odrowążek
Organizatorzy

PA Ź DZ I E R N I K 2019

Sport

Turniej piłkarski o Puchar Proboszcza
28 września na bliżyńskim Orliku już po raz 12. rozegrany został
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Proboszcza.

Rywalizowało pięć drużyn. W kat. młodszej zwyciężyła drużyna
FC Banderola (4 pkt.) przed Jabłko Team (3 pkt) i Parówkami (1 pkt.).
Najlepszym strzelcem był Jakub Fornalik a bramkarzem Mateusz

pomocy Natalii Trzebińskiej, Wiktorii Bafian oraz Bartka Antoniaka i Piotra Wojciechowskiego.
Jacenty Kita
Krajewski. Z kolei w kat. open na pierwszym miejscu uplasowali się
Emeryci (10 pkt, bramki 16:7), na drugim drużyna 4x4 (10, 13:6).
Królem strzelców w tej grupie został Piotr Bernat, a najlepszym

bramkarzem Michał Fornal.
Puchary, medale i nagrody rzeczowe wręczył ich
fundator ks. proboszcz Stanisław Wlazło. Zawody
sędziowali Michał Dudek
i Robert Jurkiewicz, o stronę organizacyjną zadbali
ks. Marcin Wojciechowski
i Sławomir Młodawski przy

„Gang Słodziaków” zawitał do Mroczkowa

27 września w Szkole Podstawowej w Mroczkowie bibliotekarka
Magdalena Szmalec we współpracy z wychowawczyniami klas I-III
Mariolą Okłą, Beatą Woźniak i Haliną Fidor oraz oddziału zerówki
Dorotą Giermakowską zorganizowały Dzień Głośnego Czytania.
Szkoła tym samym włączyła się w akcję współorganizowaną
przez sieć Biedronka pod nazwą Szkolne Przygody Gangu Słodziaków, której celem jest budowanie nawyku codziennego czytania
wśród uczniów najmłodszych klas oraz pobudzanie wyobraźni i nauki samodzielnego czytania. Zajęcia obserwował dyrektor szkoły
Sylwester Koziński.
(jaki)
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Promocja kultury polskiej w Norymberdze
Parafialna Orkiestra Dęta Perły Wincentego oraz Zespół
Ludowy Kuźniczanki
uczestniczyli w Festiwalu Kultury Polskiej w Norymberdze
(Niemcy), który odbył
się w dniu 12 paździer-

nika br. Obie grupy
muzyczne zostały zaproszone na ww. wydarzenie przez Polską Misję Katolicką.
Festiwal Kultury
Polskiej zorganizowano po raz drugi.
Jest to wydarzenie
kulturalne, ukierun-

kowane na integrację Polaków, mieszkających w Norymberdze (ok.
10 tys. osób), sprzyjające pielęgnowaniu kultury i polskich tradycji
na ziemi niemieckiej.
Bardzo
bogaty
program artystyczny
imprezy obejmował
liczne występy, w tym
występy naszych artystów, tj.: Parafialnej
Orkiestry Dętej Perły
Wincentego i Zespołu
Ludowego Kuźniczanki. Podczas prezentacji
na scenie, obie grupy wykonały przygotowany repertuar. Orkiestra
pod batutą Izabeli Wojcierowskiej zagrała skoczne marsze, a zespół
pod przewodnictwem Wojciecha Szczepańskiego zaśpiewał wesołe,
folklorystyczne utwory: Mój miły Jonecku, Przyjechoł do Niej. Ponadto w ramach pielęgnowanej integracji międzypokoleniowej -Orkiestra i Kuźniczankami mieli możliwość zaprezentowania wspólnego repertuaru: Nasza kochana wieś i W moim ogródecku, który został

nagrodzony głośnymi
brawami.
Należy podkreślić,
że występy naszych
wykonawców,
promujące, zarówno lokalną kulturę (w tym
folklor), jak również
Parafię
Odrowążek
i Gminę Bliżyn - zostały z entuzjazmem przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność,
która podziwiała talenty, umiejętności i współpracę artystów.
Ponadto program Festiwalu wypełniły wykonania innych zespołów, w tym: zespołów ludowych tworzonych przez Polaków i Niemców. Artyści zadedykowali publiczności, m.in. Poloneza, zachęcając
do wspólnego tańca oraz wykonali
Krakowiaka. Swój program zaprezentowały również dzieci, należące
do grup polonijnych.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu
mogli delektować się przysmakami kulinarnymi (bigos, pierogi,
kiełbaski, ciasta), przygotowanymi
przez wolontariuszy i restauracje,
wspierające organizatorów w przygotowaniu tego wydarzenia.
W niedzielę 13 października
br., kiedy przeżywaliśmy Dzień
Papieski - Parafialna Orkiestra
Dęta Perły Wincentego uświetniła swoim repertuarem Msze Św.,
odprawione dla Polaków w dwóch kościołach. Uczestnicy Mszy Św.
ze wzruszeniem przyjęli wykonane przez Orkiestrę utwory: Barka,
Błogosławieni Miłosierni, a po Mszy Św., licznie oczekiwali na dalszy

koncert Orkiestry.
Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy wyjazdu zostali bardzo
serdecznie przyjęci przez rodziny polskie, mieszkające w Norymberdze, które zapewniły naszym artystom noclegi oraz posiłki.
Poza promocją kultury polskiej, wyjazd przyczynił się do nawiązania nowych kontaktów, poznania interesujących miejsc oraz pozostawił bardzo miłe wspomnienia.
Organizatorem wyjazdu był ks. Wincenty Chodowicz, a w jego
koordynację włączyli się Anna i Dawid Szczepanik, mieszkający
w Norymberdze.
Aneta Smulczyńska
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