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Złote gody druhów z Mroczkowa

*
*
*
*
*
*

obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
gmina na międzynarodowych targach agroturystycznych,
jest absolutorium dla wójta,
z prac Rady Gminy,
o gminnych inwestycjach,
Roman Falarowski dzieli się wrażeniami z podróży do
Izraela,
* sukcesy naszych uczniów,
* co w kulturze?
oraz inne, bieżące informacje z życia gminy.
Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

7 czerwca 2009
Już za miesiąc odbędą się wybory posłów do Parlamentu
Europejskiego, które w naszym powiecie połączone zostały z przeprowadzeniem referendum w sprawie powierzenia Gminie obowiązku
właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów za odpłatnością, której wysokość określi Rada Gminy.
W Polsce wybierać będziemy 50 europosłów. Nasze województwo
wraz z małopolskim tworzy okręg wyborczy nr 10.
Głosowanie w sprawie gospodarki odbywać się będzie w tych samych lokalach, ale w odrębnych pomieszczeniach. W tym przypadku
głosujemy od 6.00 do 20.00.
W wyborach do Europarlamentu głosować będziemy w godzinach
od 8.00 do 22.00.
Czytaj również na str. 13.
(jaki)

Chłop jak się patrzy
Krzysztof Król z Brześcia zdobył II miejsce w ogólnopolskim turnieju na „Chłopa Roku ‘2009”, który w dniu 26 kwietnia br. rozegrany
został w Racławicach pod pomnikiem Bartosza Głowackiego.
Czytaj na str. 2

Jubileusz 50-lecia połączony z wręczeniem sztandaru w dniu 2 maja
br. świętowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkowie.
Była uroczysta Msza św., paradny przemarsz, przekazanie sztandaru,
wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz festyn rodzinny dla wszystkich
mieszkańców Mroczkowa i okolic.
Czytaj na str. 9-10

218 lat temu uchwalono majową
Konstytucję
Rocznicowe obchody związane z
218 rocznicą uchwalenia
Konstytucji
3 Maja uroczyście
obchodzone
były
również w Bliżynie.
Odprawiona została uroczysta Msza
św., pod pomnikiem
pomordowanych w
latach II wojny pochyliły się sztandary i złożono wiązanki kwiatów,
odbyła się akademia w remizie OSP.
Czytaj na str. 2

„Werniks, cołnek i wisinka” w Odrowążku
Podsumowanie projektu pod tym tytułem,
którego autorem jest
Urszula Jędrzejczyk z
bliżyńskiego
GOK-u,
miało miejsce w dniu
25 kwietnia br. w remizie OSP w Nowym
Odrowążku.
Czytaj na str. 16
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Ak t uAln ości

218 lat temu uchwalono majową
Konstytucję
Rocznicowe obchody związane z 218 rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzone były również w Bliżynie.

Rozpoczęły się one Mszą św. w bliżyńskim kościele parafialnym.
Po jej zakończeniu kolumna marszowa, poprzedzona przez poczty
sztandarowe, przeszła pod pomnik czczący pamięć Polaków zamordowanych w bliżyńskim obozie
koncentracyjnym oraz poległych w latach II
wojny światowej.
Tutaj, na komendę
prowadzącej uroczystości Katarzyny
Skarus,
hołd
poległym oddały poczty sztandarowe bliżyńskich szkół, strażaków,
kombatantów, Związku Strzeleckiego, harcerzy.
Pod odegraniu hymnu państwowego delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Następnie chór „Lutnia” odśpiewał „Rotę”, po czym głos zabrał
wójt gminy Mariusz Walachnia. – Współczesne obchody to Święto,

podczas którego oddajemy cześć minionym pokoleniom, pamiętając o
ich zasługach dla Ojczyzny – powiedział m.in. wójt.
Na zakończenie chór „Lutnia” pod kierunkiem Sławomira
Trzebińskiego odśpiewał pieśń żołnierską „O Panie”, zaś na zakończenie tej części obchodów wszystkim biorącym w niej udział podziękowania przekazała K. Skarus.
W godzinach popołudniowych na scenie remizy OSP odbyła się
akademia, podczas której wystąpili uczniowie z SP w Sorbinie, Zespół
Pieśni i Tańca „Sorbin”
oraz chór „Lutnia”.
Nad bezpieczeństwem
uczestników uroczystości
czuwała bliżyńska policja,
za co organizatorzy za naszym pośrednictwem pragną im podziękować.
Jacenty Kita
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Chłop jak się patrzy
Krzysztof Król z Brześcia zdobył II miejsce w ogólnopolskim turnieju na „Chłopa Roku ‘2009”, który w dniu 26 kwietnia br. rozegrany
został w Racławicach pod pomnikiem Bartosza Głowackiego.
Tytuł ten mogła zdobyć osoba, która uzyska najwięcej punktów w
turniejach sprawnościowych oraz artystycznych. Zawodnicy musieli
wystąpić w stroju regionalnym (zaśpiewać piosenkę ludową ze swojego regionu oraz wykonać taniec ludowy).
I konkurencja polegała na zaprezentowaniu się kandydata do tytułu. Krzysztof Król zaprezentował siebie i swój sukces gospodarczy. Nasz kandydat
podczas prezentacji
przedstawił
swój
największy sukces
gospodarczy , jakim
jest „sześcioro dzieci
oraz jeden wnuk”.
Podczas prezentacji
Panu Krzysztofowi
towarzyszył Zespół
Pieśni
i
Tańca
„Sorbin”,
którego
od około roku wraz
z żoną Gabrielą są
członkami. Zespół wykonał tylko część „Suity Świętokrzyskiej” ze
względu na ograniczenia czasowe, ale pomimo to podczas oceny jury,
nasz Zespół otrzymał najwyższą ocenę.
Szczególnie emocjonująco wyglądały zmagania sprawnościowe,
które polegały m.in. na rzucie ziemniakiem do wiaderka - każdy z
uczestników rzucał dwukrotnie, pan Krzysztof trafi ł raz, ujeżdżaniu
mechanicznego byka – nasz
kandydat utrzymał się przez 1
minutę i 4 s, dojeniu sztucznej
krowy na czas - p. Krzysztof
zajął w tej konkurencji II miejsce i wydoił 2200 ml oraz próbie siły- kandydat na „Chłopa
Roku” z naszej Gminy wykazał
się nadludzką siłą uderzenia 904 kg
Po konkurencjach nastąpiło
podsumowanie wyników i werdykt jury.
Pierwsze miejsce zajął kandydat reprezentujący ziemię
łódzką Tomasz Glonek- 19,8
pkt drugie miejsce i tytuł Vice
Chłopa Roku zdobył Krzysztof Król z Gminy Bliżyn – 19,4 pkt.
Nagrody były cenne. Krzysztof Król otrzymał propozycję wyjazdu do Brukseli, piłę motorową oraz 1 tonę wapna do odebrania w
Miechowie.
W czasie całej imprezy naszemu kandydatowi dopingowali Wójt
Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia oraz Przewodnicząca Rady – Anna
Leżańska.
Krzysztof Król gospodaruje na 30. hektarowym gospodarstwie
rolnym, specjalizującym się w produkcji borówki amerykańskiej.
Ponadto jest hodowcą koni i owiec.
Imprezie towarzyszył zlot Wojciechów i Bartoszów oraz I
Europejski Wybór Chłopa Roku, w którym startowali zawodnicy z
Francji i Węgier. Instytucje pracujące na rzecz rolnictwa wystawiały
swoje eksponaty połączone ze sprzedażą. Można było kupić: sprzęt
rolniczy i ogrodniczy, sadzonki krzewów i kwiatów, itp.
(jaki)
zdjęcia: Mariusz Walachnia
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W y dar zenia
kapustą z grochem oraz z gminy Końskie EKO-GAJ Stanisław
i Teodozja Krauze. Ponadto własne wypieki cukiernicze prezentowali Barbara i Zbigniew Bilscy oraz Zofia Jedlińska z
miejscowości Bugaj.

Byliśmy
na targach agroturystycznych
W dniach 17 – 19 kwietnia 2009 roku na terenie Targów
Kielce odbywały się I Międzynarodowe Targi Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, którym towarzyszyły: Międzynarodowa Konferencja - „Perspektywy rozwoju i
promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce; warsztaty
branżowe oraz wizyty studyjne”.

Na targach spotkało się blisko 80 wystawców z najpiękniejszych zakątków Polski i Europy Wschodniej. Ofertę przedstawiły gospodarstwa agroturystyczne z 14 polskich województw
oraz 16 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego.
Swoje stoisko wystawiennicze miało także Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, do którego należy
również gmina Bliżyn.
Amatorzy swojskiej kuchni mogli skorzystać z przysmaków
serwowanych przez Karczmę Regionalną, gdzie nie tylko można było najeść się do syta, ale również zakupić regionalne potra-

Na Jarmarku Rękodzielnictwa swoje miejsce mieli Henryk
Rokita i Wacław Rokita oraz Jarosław Rodak, którzy pokazali
własne wyroby garncarskie, a Stowarzyszenie RDEST na czele
z Urszulą Jędrzejczyk i Leokadią Okła z Odrowążka pokazało
niełatwą sztukę tkacką.
Na Scenie Kultury udział wzięły dwa zespoły z naszego
terenu: Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz Zespół Ludowy
„Sobótka”.

Była to pierwsza impreza targowa w kraju, ukierunkowana
na prezentację potencjału dotyczącego produktów lokalnych,
agroturystyki i turystyki wiejskiej. Targi były także platformą
wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych wspierających rozwój turystyczny wsi.
Organizatorami imprezy na szczeblu krajowym byli:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki, a na szczeblu regionalnym m.in.: Urząd
Marszałkowski
Województwa
Świętokrzyskiego
oraz
Regionalna
Organizacja
Turystyczna
Województwa
Świętokrzyskiego.
(jaki)
zdjęcia: www.uzrodeł.pl
Rodzinie

Ś.P. Tadeusza Durlika

wy. Nasz region reprezentowały dwa gospodarstwa agroturystyczne z gminy Bliżyn – Krystyna Adamczyk i Wacław Pejas
z miejscowości Sobótka częstując zwiedzających pierogami i

- byłego przewodniczącego Rady Gminy w Bliżynie –
wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu Jego śmierci
składają
Rada Gminy, Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Bliżynie
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Z pr ac Rady Gminy

Jednogłośne absolutorium dla wójta
w dniu 29 kwietnia br. sesję Rady Gminy zdominowała kwestia udzielenia
dla wójta gminy Mariusza Walachni absolutorium z wykonania budżetu za
ubiegły rok.
Wcześniej jednak w bliżyńskim kościele parafialnym odprawiona została
Msza św. za zmarłego wójta Tomasza Rokitę w pierwszą rocznicę śmierci.
Otwarcia obrad, które poprzedziła minuta ciszy czcząca pamięć zmarłego, dokonała przewodnicząca rady Anna Leżańska, która powitała wszystkich przybyłych na obrady, w tym gości: Wandę Rokita, parlamentarzystów
Marzenę Okłę – Drewnowicz i Andrzeja Pałysa oraz radnego powiatowego
Michała Jędrysa.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni przystąpili do realizacji kolejnych punktów sesji.

Wójt informuje o swej pracy
Informację ze swej pracy w okresie od ostatniej sesji rady przedstawił wójt
Mariusz Walachnia.

złotych!- dodał A. Pałys. A na zakończenie powiedział: - Życzę wam dalszego
rozwoju, spokojnego realizowania zamierzeń.

Z kolei poseł Marzena Okła – Drewnowicz wiele miejsca w swym wystąpieniu poświęciła modernizacji linii kolejowych w regionie.
A w dalszej części swego wystąpienia poinformowała obecnych m.in. o
zasadach tworzenia tzw. „funduszu sołeckiego” i o nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. P. Poseł dodała, że starosta skarżyski zapewnił ją, iż
powiat we wrześniu w ramach programu tzw. „schetynówek” złoży w urzędzie
wojewódzkim wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi Bliżyn – Sorbin
– Odrowążek. – Ta droga szczególnie leży mi na sercu – dodała M. Okła
Drewnowicz.

Radni pytają i interpelują, wójt odpowiada

Poza sprawami budżetowymi wójt poinformował, iż zakończone zostały
prace związane z Systemem Informacji Oświatowej. Obecnie szkoły przygotowują się do nowego roku szkolnego, a prace te polegają m.in. na opracowywaniu arkuszy organizacyjnych.
Jeżeli chodzi o zadania remontowo – inwestycyjne M. Walachnia poinformował m.in. o tym, że:
* w trakcie opracowania jest wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Górki – przysiółek Barwinek i
Olszyny – Podgórki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
* na liście rezerwowej znalazł się wniosek gminy o dofinansowanie z RPO
budowy drogi gminnej w Zagórzu o długości 725 m.,
* gmina ma już pozwolenie na budowę wodociągów w Wojtyniowie – ul.
Spacerowa i Bugaj (ta inwestycja została już zlecona),
* gmina uzyskała również pozwolenie na budowę oświetlenia terenu przy
GOK-u, na osiedlu mieszkaniowym i do Sobótki,
* zlecona została budowa oświetlenia w Sorbinie,
* zakończył się remont oświetlenia w Nowkach i na ul. Kościuszki w
Bliżynie (w kierunku Brześcia).
O pozostałych działania gminy w zakresie inwestycji piszemy w tym wydaniu „Informatora”.
Wójt poinformował również obecnych na sesji o ważniejszych działaniach
podejmowanych w tym czasie oraz o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.

Wystąpienia gości
Jako pierwszy głos zabrał poseł Andrzej Pałys, na zaproszenie którego
delegacja naszej gminy w dniu 31 marca br. przebywała w Sejmie. – Dziękuję
za wizytę w Sejmie i za zaproszenie mnie na sesję – rozpoczął poseł. – Choć
jestem po raz pierwszy na sesji, to jednak mogę z pełną odpowiedzialnością
powiedzieć, że wasza gmina da się lubić. Cieszy, że wiele z planów inwestycyjnych udaje się wam realizować. Choć mamy kryzys, to jednak dzięki unijnym i
budżetowym pieniądzom uda się go złagodzić. W najbliższych latach na inwestycje w województwie świętokrzyskim zostanie przeznaczone 7-8 miliardów
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Korzystając z obecności na sesji radnego powiatowego Michała Jędrysa
radny Jarosław Bednarz zgłosił wniosek o interwencję w starostwie o wsparcie remontu drogi w Kucębowie w taki sposób, aby zadanie kompleksowo zrealizować.
Radny Mieczysław Bąk pytał o przyszłość linii kolejowej biegnącej przez
Bliżyn. Natychmiastowej odpowiedzi udzieliła M. Okła – Drewnowicz: .
– Mogę uspokoić Państwa, że linia kolejowa nr 25 do Łodzi będzie zachowana.
Kolej zapewnia, że rokrocznie na jej modernizację i remonty kolej przeznaczy
50 milionów złotych – stwierdziła poseł.
Z kolei radna Aleksandra Milanowska prosiła o szersze przybliżenie
kwestii „funduszu sołeckiego” oraz postulowała wybudowanie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Brześcia, Bugaja i Zagórze
Odnosząc się do kwestii wyżej poruszonych wójt M. Walachnia odpowiedział m.in.:
• dla dokończenia drogi w Kucębowie potrzebna jest dobra wola powiatu, gmina ze swej strony może wygospodarować niezbędne środki na ten
cel,
• wodociąg w Górkach będzie zrealizowany najpóźniej do wiosny przyszłego roku,
• wójt wyraził wątpliwości odnośnie techniczno-wykonawczych aspektów
działania „funduszu sołeckiego”; dla gminy byłby to wydatek rzędu 200250 tys. zł rocznie,
• odnosząc się do wniosku A. Milanowskiej M. Walachnia powiedział, że
pieniądze w ramach Lokalnej Grupy Działania w wysokości ok. 280.000
zł trafią przede wszystkim do tych miejscowości, gdzie nie ma szkół, remiz strażackich czy świetlic.

Rada uchwaliła
Uchwałę absolutoryjną poprzedziło przedstawienie sprawozdania z
wykonania budżetu za rok 2008 oraz wysłuchanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w sprawie przedłożonego sprawozdania oraz w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Rada dobrze ocenia prace wójta, w tym realizację budżetu w 2008 roku,
o czym świadczył wynik głosowania. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Poza tym rada podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok
2009 oraz powołania Gminnej Komisji ds. Referendum wyznaczonego na
7 czerwca br.
Jacenty Kita

MA J 20 0 9

Inwe s t yc j e - Gospo dar k a

Oferty na budowę zalewu otwarte
Komisja przetargowa w dniu 16 kwietnia dokonała otwarcia
ofert na wykonawcę zalewu bliżyńskiego. – Jestem bardzo mile
zaskoczony ofertami, które wpłynęły. Najtańsza z nich opiewa na
kwotę 6.633.558,99 zł, a przypomnijmy, iż kosztorys inwestorski
wynosił 10.995.787,54 złotych netto. Widać, że w dobie kryzysu
firmy walczą o dobrego klienta, jakim są samorządy – nie kryje

zadowolenia wójt gminy Mariusz Walachnia.
Dla pełności obrazu warto dodać, iż spośród sześciu ofert,
który wpłynęły do gminy najdroższa opiewała na 9.964.570,91 zł.
Swe oferty składały firmy z Kielc, Końskich, Tarnowa, Katowic,
Warszawy i Piaseczna. Przetarg został już rozstrzygnięty, a wygrała go firma „REN-WOT”.
Termin zakończenia robót budowlanych to koniec grudnia
2011 roku.
(jaki)

Przygotowania do rozbudowy
„Orlika” rozpoczęte
Spieszymy uspokoić osoby, którym dobro przyrody leży na sercu. Wycinka drzew obok placu sportowego przy Zespole Szkół w
Bliżynie to nie przejaw dewastacji, ale pierwszy z etapów przygotowawczych do budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik ’2012”, do którego nasza gmina została
zakwalifikowana.

Umowa na rewitalizację
centrum gminy podpisana
Wójt gminy Mariusz Walachnia oraz skarbnik Alina Ołownia
w dniu 2 kwietnia podpisali z marszałkiem województwa Adamem
Jarubasem pre-umowę na wspólną realizację zadania pod nazwą
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bliżyn”.
Całkowita wartość I etapu zadania zamknie się kwotą 1.190.104
zł, z czego marszałek przekaże kwotę 714.062 zł.
- Cieszę się, że projekty na dofinansowanie tych działań cieszyły się tak dużym zainteresowaniem samorządów, które mają
świadomość, że rewitalizacja ma znaczenie nie tylko estetyczne,
ale także podnosi atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną danej
miejscowości. Co ważne, po raz pierwszy od początku konkursów
ogłaszanych w ramach RPO, pieniędzy wystarczyło dla wszystkich,
czyli niemal każdy zgłoszony wniosek, który otrzymał wymaganą
minimalną liczbę punktów, otrzyma dofinansowanie - powiedział
marszałek Adam Jarubas.
W sumie tego dnia podpisano umowy na 152 miliony złotych.
Siedem umów dotyczy miast powiatowych, natomiast 35 dotyczy
małych miast i miejscowości, gdzie mieszczą się siedziby gmin. W
sumie w województwie jest 102 gminy.
Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu
przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy
więzi społecznych.
(jaki)

Kolejna wizyta w Sejmie
Druga już w ostatnim czasie grupa mieszkańców naszej gminy
w dniu 5 maja odwiedzi polski Sejm. To odpowiedź na ofertę poseł
Marzeny Okły – Drewnowicz.
Tym razem pojadą przede wszystkim członkowie Rad
Sołeckich. – Poza tradycyjnymi punktami zwiedzania, tym razem
spotkamy się z autorką ustawy o „funduszu sołeckim”. Chcemy
bliżej zapoznać się z jego założeniami, gdyż do 30 czerwca Rada
Gminy musi zdecydować o jego ewentualnym uruchomieniu w naszej gminie – informuje przewodnicząca rady Anna Leżańska.
Relację z wyjazdu opublikujemy za miesiąc.
(jaki)

Prace na „krajówce” już rozpoczęte
Trwają roboty budowlane związane z modernizacją drogi krajowej
nr 42.

– Po wykonaniu prac budowlanych drzewa, ale innego rodzaju zostaną ponownie nasadzone – zapewnia dyrektor szkoły Józef
Nowak. A wójt Mariusz Walachnia jest przekonany, iż nowy kompleks sportowy może jeszcze powstać na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego.

Przypomnijmy, iż remont ok. 10 kilometrowego odcinka tej drogi
wykonuje firma „Drogmex” z Pruszkowa i „Strabak”, a potrwają one do
końca sierpnia br. Natomiast odcinek Gilów - Skarżysko będzie wykonany do końca września.

(jaki)

(jaki)
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Prace przy moście trwają

Powstaną farmy wiatrowe?

W szybkim tempie postępują prace budowlane na moście w ciągu drogi Bliżyn – Sorbin – Odrowążek. Po starym,
drewnianym nie ma już śladu. Obecnie trwa wyburzanie
podstaw oporowych starego mostu, w miejsce których wybudowane zostaną nowe.

Nie jest to wcale wykluczone. – Do gminy zgłosiło się
dwóch poważnych inwestorów z kapitałem zagranicznym
zainteresowanych wybudowaniem na naszym terenie dwóch
farm wiatrowych. To poważna inwestycja. Jeden, około 100
metrowy wiatrak, kosztuje blisko 2,5 miliona euro – mówi
wójt Mariusz Walachnia.
Ich ewentualna lokalizacja to Odrowążek oraz teren pomiędzy Gostkowem Dolnym i Górnym.
Do ich powstania droga jednak jeszcze daleka. – Na wykonanie niezbędnych badań potrzeba około 2-3 lat. Chodzi
m.in. o oddziaływanie wiatraków na środowisko, trasy przelotów ptaków – uzupełnia wójt.
W przypadku ich powstania wymierne korzyści będą
mieli właściciele działek, na których one powstaną oraz budżet gminy. Rolnik, na polu, którego stanie wiatrak rocznie
może dostać nawet 20.000 zł przez 30 lat. Natomiast wpływy
do gminy to ok. 120.000 zł rocznie tytułem podatku od nieruchomości od jednej sztuki.

Przypomnijmy, że przetarg „poszedł” za mniejsze pieniądze, niż to było zaplanowane w budżecie powiatu i gminy.
Powstałe oszczędności w wysokości ok. 500.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie remontu nawierzchni ul.
Langiewicza od drogi krajowej nr 42 do zakrętu za mostem,
wraz z wyprofilowaniem prawo- i lewoskrętu. Przebudowa
drogi obejmować będzie wykonanie chodnika dla pieszych
i włączenie go do planowanego chodnika przy Zalewie
Bliżyńskim. Sam most będzie również posiadał lewostronny
chodnik.
Zgodnie z umową prace powinny być zakończone do
końca października, ale wykonawca zapewnia, że zakończy
je do końca wakacji.
(jaki)

Zmieni się centrum Bliżyna
Na 20 maja br. gmina rozpisała przetarg, który wyłoni wykonawcę na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn”.
Projekt składa się z trzech części. W ramach I wybudowany ma zostać parking, który pomieści 30 samochodów
osobowych na ul. Piaskowej wraz z budową chodników oraz
zjazdów z drogi publicznej. Wybudowane ma zostać oświetlenie, rozebrane zostanie stare i wybudowane nowe ogrodzenie.
Powstanie skwer z alejkami, ławeczkami, oczkiem wodnym i
zielenią.
Część druga polegać będzie na remoncie wiaty autobusowej przy ul. Kościuszki w Bliżynie, w tym: wymianie połaci
dachowej, wykonaniu elewacji z okładziny kamiennej oraz
tynków żywicznych, zabudowy ławki pod wiatą oraz montażu
nowych ławek w obrębie wiaty autobusowej.
Ostatnia część to remont istniejących zjazdów z drogi
gminnej Bliżyn - ul. Szkolna do budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej wraz z utwardzeniem dojść i dojazdów na terenie
OSP.
(jaki)
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Jacenty Kita

Trwają prace na drodze
w Kucębowie
Szybko postępują roboty drogowe związane z przebudową drogi gminnej w Kucębowie Górnym.
Na odcinku ok. 1100 m położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonane zostaną także przepusty
drogowe oraz odwodnienie drogi.

Koszt robót wyniesie 452.152 zł, z czego 60% zostanie pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
(jaki)
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To była podróż życia
W dniach od 23 marca do 5 kwietnia br. w Izraelu przebywała grupa 40
nauczycieli z województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ich pobyt odbył się w ramach projektu „Seminarium dla edukatorów z Polski”. Wśród nich
było dwóch nauczycieli z naszego powiatu: Roman Falarowski z Bliżyna i
Tomasz Sekuła ze Skarżyska.
R. Falarowskiego poprosiliśmy o podzielenie się z nami wrażeniami na
temat pobytu w Izraelu.
- Jacenty Kita: Jak to się stało, iż znalazł się Pan w grupie uczestników
tego seminarium?
- Roman Falarowski: Od września 2008 roku uczestniczyłem w realizacji projektu „Polacy i Żydzi w regionie świętokrzyskim – związki kulturalne na przestrzeni dziejów”. Jego twórcami było Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Finałem projektu było
właśnie „Seminarium dla edukatorów z Polski” w Izraelu.
- Skąd u Pana zainteresowanie tematyką żydowską?
- Jestem nauczycielem
historii. W szczególności
interesuje mnie historia regionalna, a Żydzi stanowili
jej istotny element. Przybyli
oni do Bliżyna dzięki właścicielom osady gdzieś w
XVII wieku i znacząco
wpłynęli na rozwój handlu i
rzemiosła. Jednak pierwsza
personalna wzmianka pochodzi z XIX wieku. Niejaki
karczmarz Jankiel Huciński
(lub Uciński) wspomagał
aprowizacyjnie i wywiadowczo oddział ppłk. Jana
Rudowskiego w czasie powstania styczniowego.
Potem następuje luka.
Faktem jest, że przed wybuchem II wojny światowej
na naszym terenie na około 9000 mieszkańców 300
stanowili Żydzi. Przykładowo właścicielem tartaku w Wojtynowie był Dawid
Warszawski, a drugiego niejaki Herschek do którego należał jeszcze plac, na
którym wybudowana została szkoła w Bliżynie.
Podczas II wojny Niemcy stworzyli w Bliżynie obóz pracy dla Polaków i
Żydów. Powstało też getto, w którym znalazło się około 600 przedstawicieli tej
narodowości m.in. z Płocka, Radomia i Piotrkowa Trybunalskiego. Stąd trafili najpierw na stację kolejową w Suchedniowie, a następnie do Oświęcimia.
Obóz został w 1941 roku przekształcony w jeniecki, a w 1944 roku stał się filią

obozu koncentracyjnego w Majdanku. W bliżyńskiej „fabryce śmierci” zostało
zamordowanych około 3000 Żydów, 6000 jeńców radzieckich i 500 Polaków.
- Pobyt w Izraelu to…
- To była podróż mojego życia. Pod względem religijnym, kulturalnym,
historycznym i politycznym. Choć przed wyjazdem podświadomie odczuwałem lęk ze względu na niepokój panujący na całym Bliskim Wschodzie. Po
raz pierwszy także leciałem samolotem, choć paradoksalnie podczas pobytu w
wojsku… sprowadzałem samoloty na ziemię.
- Pierwsze wrażenia…
- Duży kontrast między wschodem i zachodem kraju. Na wschodzie jest
bezpiecznie, praktycznie nie widać śladów wojny np. w Tel Awiwie. Natomiast
w Jeruzalem, gdzie byliśmy zakwaterowani ślady działań wojennych są wi-

doczne. Młodzież po 18 roku życia chodzi na co dzień w mundurach, uzbrojona. Na ulicach można było spotkać zarówno ortodoksyjnych Żydów, z pejsami
i w myckach, jak i młodzież, która niczym nie różni się od naszej. Też słuchają
głośnej muzyki, tworzą subkultury. Widać również różnice kulturowe między
Żydami i Arabami. Muzułmanki na przykład kąpały się w pełnych strojach.
- Jaka tematyka dominowała podczas spotkań?
- Przede wszystkim szeroko rozumiany Holocaust. Były na przykład wyjazdy do Instytutu Yad Vashem wraz ze zwiedzaniem „Doliny Gmin”. Braliśmy
udział w licznych seminariach i wykładach. Zyskaliśmy np. wiedzę z podstaw
judaizmu, uniwersalnych aspektów Holocaustu, na temat polskich Żydów, na
temat prześladowań Żydów w Niemczech, funkcjonowania gett w Europie
Środkowej i życia codziennego w getcie warszawskim.
Zapoznaliśmy się z wykorzystaniem strony internetowej Instytutu i filmów w nauczaniu o Holocauście. Byliśmy z centrum pedagogicznym, archiwum i bibliotece Yad Vashem.
- Czy przy tak napiętym programie był czas na zwiedzanie?
- Tak. Wyjazd był perfekcyjnie dograny. Poza zajęciami merytorycznymi
dużo zwiedzaliśmy. Byliśmy nad Morzem Martwym i w najniższej depresji
świata. Morze jest rzeczywiście bardzo słone. Poczułem to na sobie, gdy podczas kąpieli woda dostała mi się do oka. Kąpiel w Morzu Śródziemnym zaliczyliśmy z kolei w Tel Awiwie. Zwiedziliśmy twierdzę Masada, Jerozolimę, Hajfę,
Jaffę, a także miejsca najświętsze dla chrześcijan: Betlejem, gdzie szczególnie
widać biedę i niepokój, Galileę, Nazaret. Przy Ścianie Płaczu byłem trzykrot-

nie. Braliśmy udział we mszy w synagodze chasydzkiej. Tańce, śpiewy, poklepywania się wzajemne – budziło to duże zainteresowanie.
- A życie codzienne Izraela?
- Również je poznaliśmy. Byliśmy na kursie tańca żydowskiego, słuchaliśmy żydowskiej muzyki, jedliśmy kolację szabasową. Codziennie zresztą
poznawaliśmy tajniki kuchni żydowskiej. Jest wspaniała, Polakom bardzo
odpowiadała, gdyż jest w niej dużo mięsa, warzyw, jarzyn, owoców i ciasta.
To ostatnie szczególnie przypadło mi do gustu, gdyż jestem niepoprawnym
łasuchem.
- Czy wyjazd przełoży się praktycznie?
- Sądzę, że tak i to dwojako. Po pierwsze nawiązałem kontakt z jednym
z przywódców powstania w getcie, który chyba urodził się w Bliżynie. Jego
wnuczka jest obecnie pilotem wojskowym Izraela i być może uda się ją zaprosić do Bliżyna. Być może pomoc w tym względzie okaże nam nasz opiekun
Aleks Dancyng. Po wtóre, z wykorzystaniem zasobów Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie i Instytutu w Yed Vashem, będę chciał w Bliżynie
zorganizować sesję popularno – naukową na temat bliżyńskich Żydów.
Efektem tego może będzie jakaś
publikacja?
Udało mi się dotrzymać słowa
danego panu Arturowi Jaroszowi
i dotrzeć do tablicy upamiętniającej jego ojca – Zygmunta Jarosza
– jako „Sprawiedliwego wśród
narodów świata” (mieszkańca
gminy Bliżyn) oraz zdobyć kontakt telefoniczny z osobami z żydowskiej gminy w Szydłowcu, do
którego należeli prawdopodobnie
Żydzi z Bliżyna.
W imieniu wójta zaprosiłem
również do złożenia wizyty w
Bliżynie Alexa Dancynga i delegację izraelską.
- Jednym słowem wyjazd
bardzo udany.
- Tak i jestem wdzięczny tym
wszystkim, dzięki którym był on
możliwy. Dziękuję więc dyrekcji szkoły, władzom samorządowym gminy oraz
metodykom ze ŚCDN – paniom Dorocie Batóg i Marii Bednarskiej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
Jacenty Kita
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Złote gody druhów z Mroczkowa
Jubileusz 50-lecia połączony z wręczeniem sztandaru w dniu 2 maja
br. świętowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkowie.
Była uroczysta Msza św., paradny przemarsz, przekazanie sztandaru,
wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz festyn rodzinny dla wszystkich
mieszkańców Mroczkowa i okolic.

Msza św. i poświęcenie sztandaru

ków. Tak jak wyjeżdżacie do akcji, tak wracajcie. Wszyscy. Niech Bóg
strzeże nas od klęsk żywiołowych i nagradza tych, którzy nam służą
– dodał w homilii ks. J. Karbownik.
Podczas Mszy św. księża koncelebranci dokonali również poświęcenia sztandaru.

Uroczystości na placu
Po zakończeniu części kościelnej sformułowana kolumna marszowa przeszła spod kościoła na plac przed remizą strażacką.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się o godzinie 15.00 uroczystą
Mszą św. w kościele parafialnym w Mroczkowie, którą koncelebrowali: ks. Antoni Kochanowski, ks. Stanisław Wlazło - gminny kapelan
strażaków oraz ks. kustosz Jerzy Karbownik
– powiatowy kapelan
strażaków.
Obok ołtarza głównego stanęły poczty
sztandarowe strażaków
z całego powiatu oraz
zaprzyjaźnionych jed-

nostek, wśród których czołowe miejsce zajmował nowy sztandar dla
druhów z Mroczkowa.
W homilii ks. J. Karbownik odniósł się do patrona strażaków
– Św. Floriana, który za odważne wyznawanie wiary cierpiał i poniósł
śmierć męczeńską. Dużo miejsca poświęcił pracy strażaków nie tylko w czasach współczesnych, ale również w przeszłości. – Strażacy
ochotnicy przetrwali wojnę i trudne czasy komunizmu – mówił ks.
kustosz.
I dodał: - Pół wieku temu tutaj powstała straż ochotnicza by
strzec życia o mienia na
tej ziemi. Dziś wspominamy i oddajemy hołd
tym, którzy odeszli już
do Pana, ale myślimy
również o tych, którzy
służą nam dzisiaj. Czym jest posługa strażaków okazuje nam życie. To
wydarzenia 11 września w Ameryce, to tragiczne trzęsienie ziemi we
Włoszech i wydarzenia w Kamieniu Pomorskim. Prośmy św. Floriana
o pomoc w sumiennym i bezpiecznym wypełnianiu waszych obowiąz-

Tutaj przewodzenie przejął komendant gminny OSP dh. Zdzisław
Kuźdub, który w kilku zdaniach
przybliżył zebranym cel i charakter uroczystości.
Następnie dowódca uroczystości Norbert Bąk na ręce prezesa Zarządu Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
posła Andrzeja Bętkowskiego
złożył meldunek o gotowości do
rozpoczęcia obchodów. Po komendzie: „Baczność”, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego
nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

Goście dopisali
Następnie głos zabrał prezes Zarządu Gminnego OSP w
Bliżynie, wójt Mariusz Walachnia, który powitał obecnych na obchodach. Goście wyjątkowo dopisali. Przed remizą zjawili się więc:
przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS poseł Przemysław
Gosiewski, poseł, a zarazem prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
Mirosław Pawlak, senator Grzegorz Banaś, posłowie: Maria Zuba,
Andrzej Bętkowski, Krzysztof Lipiec, przedstawiciel Marszałka
Województwa Wojciech Fąfara, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski,
zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
starszy brygadier Stanisław Woś, komendant powiatowy PSP brygadier Sylwester Hamera, zastępca komendanta powiatowego policji
Sylwester Pochwała i kierownik posterunku w Bliżynie Sławomir
Buczek. Obecni byli radni Rady Gminy wraz z przewodniczącą Anną
Leżańską, dyrektor miejscowej szkoły Sylwester Kozielski, radni powiatowi, dyrektorzy i prezesi zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz
bardzo licznie mieszkańcy gminy.

Sztandar przekazany
Nim nastąpiło przekazanie dla jednostki sztandaru historię OSP
w Mroczkowie przedstawił Bogusław Bąk. Akta nadania sztandaru,
podpisany przez posła M. Pawlaka, odczytał Z. Kuźdub. Goście wbili
gwoździe w drzewiec sztandaru i wpisali się do księgi pamiątkowej.
Następnie Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru w osobach:
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radni Jacek Krzepkowski, Barbara Bąk i Beata Adamczyk sztandar
przekazali na ręce posła Pawlaka, a ten na ręce prezes OSP Mroczków
Jana Sztaba. W dalszej części poczet sztandarowy dokonał jego prezentacji.

Natomiast Dyplomy Służby otrzymali: Stanisław Adamczyk,
Andrzej Ferenc, Zdzisław Lisowski i Antoni Nowak oraz panie, które na codzień wspierają działalność Mroczkowskich druhów: Beata

Uhonorowani
Miłym i podniosłym akcentem obchodów rocznicowych było
wręczenie odznaczeń i wyróżnień, czego dokonali zaproszeni gości.
Brązowe Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP otrzymali: Józef Dąbrowski – prezes OSP Sorbin, Jan Sztan – prezes OSP
Mroczków i Paweł Żak – prezes OSP Bliżyn.
Najwyższe odznaczenie resortowe, tj. Złoty Znak Związku poseł M. Pawlak wręczył dla dh Ryszarda Adamczyka i Zdzisława
Kuźduba.

Adamczyk, Wanda Adamczyk, Barbara Bąk, Agnieszka Dąbrowa,
Barbara Jedynka, Joanna Mączka, Barbara Sztab i Dorota Szustak.

Festyn rodzinny
Po części ceremonialnej związanej z wręczaniem odznaczeń i
wyróżnień głos zabrali obecni na uroczystościach goście. W pamięć

Złote Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” przyznano dla:
Bogusława Bąka i Zbigniewa Mączki (OSP Mroczków); srebrne
wręczono: Mirosławowi Szczuka (OSP Mroczków) i Piotr Zep (OSP
Wołów); brązowe otrzymali: Leszek Adamczyk – członek honorowy
OSP Mroczków, Sylwester Koziński – dyrektor miejscowej szkoły, radny Jacek Krzepkowski oraz druhowie: Ireneusz Adamczyk,
Władysław Adamczyk i Zygmunt Jedynak (OSP Mroczków), Paweł
Oziębłowski (OSP Wołów) oraz Marcin Zgrzebnicki i Robert
Ściegienny (OSP Nowy Odrowążek).

Odznaki „Wzorowy Strażak” wręczono dla: Kamila Adamczyka,
Jacka Bąka, Zdzisława Berusa, Mariusza Dąbrowy, Pawła Solarza,
Tomasza Sztaba, Piotra Sztaba i Łukasza Witkowskiego.

obecnych szczególnie zapadły słowa posła M. Pawlaka, który poinformował, iż ze źródeł strażackich i funduszu ochrony środowiska
(ok. 300.000 zł), oraz dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, strażacy w Bliżynie jeszcze
w tym roku otrzymają
nowy wóz bojowy.
Gdy część oficjalna
dobiegła końca rozpoczął się festyn rodzinny.
Wystąpiły w nim m.in.
kapela i zespół ludowy
z Sobótki. Dodać trzeba, iż dzięki pięknej pogodzie mieszkańcy Mroczkowa i okolicznych miejscowości dopisali.
Bawiono się do północy przy muzyce zespołu „Master”.
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Mały konkurs recytatorski

W „Zameczku”

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w dniu 23 kwietnia
br. przeprowadził gminne eliminacja „XIX Ogólnopolskiego
Małego Konkursu Recytatorskiego”.

Sukces szachistów

Młodzi recytatorzy zmagali się w
dwóch kategoriach
wiekowych. Wśród
uczniów klas I-III
zaprezentowało się
ośmiu wykonawców, zaś w grupie
klas IV-VI dwunastu.
Po wysłuchaniu
ich występów jury w
składzie: Katarzyna
Skarus – dyrektor
„Zameczka”,
Leszek Sulimierski
– aktor kieleckich
scen i Aleksander
Kopański – instruktor teatralny z
MDK w Końskich
- postanowiło przyznać w kategorii kl.
I – III wyróżnienia
dla:
Magdaleny
Wydry, Angeliki Lisowskiej, Emilii Młodawskiej, Aleksandry
Jakubowskiej i Michała Włodarczyka. Nominację do udziału w
eliminacjach wojewódzkich otrzymała Urszula Krzemińska.
Natomiast w kategorii IV – VI jury przyznało wyróżnienia dla Pauliny Piątek, Agnieszki Grabki i Alicji Jakubczyk.
Nominacji do udziału w eliminacjach wojewódzkich w tej kategorii nie przyznano.
Konkurs prowadziła instruktor GOK-u Marzanna
Godlewska.
Zmaganiom młodych recytatorów przysłuchiwał się wójt
gminy Mariusz Walachnia.

W dniu 26 kwietnia 2009 r. drużyna szachowa „Kordian” w
składzie: Jarosław Szczerbak, Łukasz Łukomski, Katarzyna
Krajewska, Grzegorz Zaręba i Adam Łukomski wywalczyła I
miejsce w prestiżowym Wojewódzkim Turnieju Szachowym „Złota
Wieża”, który jak co roku odbył się w Słowiku pod Kielcami.
W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn. Zdobywając zwycięstwo, wywalczyli także udział w mistrzostwach Polski. Nasza drużyna będzie reprezentować woj. świętokrzyskie na mistrzostwach
Polski w Ostródzie.
W Słowiku wystąpiła również ULKS Bliżyn drużyna w składzie:
Artur Mackiewicz, Zdzisław Sztykiel, Katarzyna Pietrzyk, Michał
Płatek, Mariusz Fidor, Kamila Garbala, Tomasz Winiarski,
Łukasz Fidor. Zawodnicy zajęli VI miejsce.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, życząc sukcesu na mistrzostwach Polski.

Wyśpiewał drugie miejsce
W dniach 25 - 26 kwietnia 2009 br. w Głowaczowie odbył się
„IX Ogólnopolski Festiwal Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej i
Tańca Ludowego Warka 2009”.
Startujący w kategorii solista Wacław Pejas z Sobótki zdobył II
miejsce.

Będą rywalizować w Busku
W dniach 1 -10 maja br. zespoły ludowe z naszej gminy: „Sobótka”,
„Kuźniczanki” i Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” będą uczestniczyły
w eliminacjach do XXXIII Międzynarodowych Buskich Spotkań z
Folklorem.

Występy dzieci i młodzieży
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zaprasza na program
rozrywkowy w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów
artystycznych.
Impreza odbędzie sie na scenie świetlicy OSP w Bliżynie w dniu
24 maja 2009 r. o godz. 16.00.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Dzień Dziecka
31 maja będziemy świętować Dzień Dziecka.
W tym dniu przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych dużo
atrakcji, słodyczy, nagród, występy zespołów, konkursy, pokazy.
Świętowanie rozpoczniemy barwnym korowodem, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców - zbiórka o godzinie 13.15 przed
remizą OSP w Bliżynie, wymarsz korowodu o godz. 13.30 na plac
przed GOK.
W organizację tego dnia włączył się ZHR z Bliżyna oraz OSP
Bliżyn.
Wszyscy, którzy chcą pomóc w tym dniu są mile widziani.
Dziękujemy bardzo Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w
Suchedniowie, która przekazała kwotę 1500 zł. na organizację imprezy.

„Kolorowe piosenki”
GOK przygotowuje się również do I Wojewódzkiego Festiwalu
„Kolorowe piosenki”, który odbędzie się 13 czerwca.
W konkursie wezmą udział dzieci i młodzież z woj. świętokrzyskiego. Liczymy na udział ok. 80 uczestników w trzech kategoriach.
Juz napływają pierwsze zgłoszenia.
Katarzyna Skarus

Jacenty Kita
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Rozmai tości

Goście z Białorusi
Przy okazji udziału w konkursie pianistycznym „Nad Kamienną”
w naszej gminie gościła trójka przedstawicieli zaprzyjaźnionej gminy
Wilejka na Białorusi.

Obraz św. Barbary po konserwacji
będzie jak nowy
Podczas wykonywania w 2007r. remontu dachu na kościele św.
Rocha w Mroczkowie pracownicy odnaleźli obraz olejny na płótnie św. Barbary w formie prostokąta stojącego o wymiarach 62 x 72
cm. Znaleziony obraz przekazali księdzu proboszczowi Antoniemu
Kochanowskiemu.
Stan obrazu jest bliski destruktu. Płótno lniane, cienkie, bez zachowanych krosien, prawdopodobnie wtórnie mocowane było do
ramki drewnianej, profilowanej, bez felcu. Podobrazie silnie zdeformowane i podarte, po prawej stronie rozległa dziura dł. ok. 35 cm i
szer. do 8 cm. Wokół, przy krawędziach liczne mniejsze dziury i rozdarcia o pryzmatycznym kształcie sugerującym zagrzybienie obiektu.
Płótno pofalowane na całej szerokości zleżałe, nadwyrężone, rozeschłe, duży ubytek Wyprawy malarskiej w prawym, dolnym rogu ob-

Goście żyli nie tylko konkursowymi zmaganiami, ale znaleźli
także czas na zwiedzanie gminy i województwa. Ich przewodnikami
byli Jerzy Rams – wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz dyrektor
Zespołu Szkół w Bliżynie Józef Nowak. Zwiedzili m.in. szkołę, przedszkole, byli w „Zameczku”, zobaczyli najciekawsze przyrodniczo miejsca w gminie.
Goście i ich przewodnicy odwiedzili także Urząd Gminy, gdzie
spotkał się z nimi wójt Mariusz Walachnia. Tutaj wójt przedstawił
gościom zamierzenia inwestycyjne, przekazał im materiały promujące
gminę.
(jaki)

Nauczyciele w Parlamencie
Europejskim
Bliżyńscy nauczyciele: Tomasz Durlik, Kazimierz Sabatowski
oraz Roman Falarowski skorzystali z oferty Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i w dniach 16-19 kwietnia br.
uczestniczyli w wycieczce do Brukseli, której głównym elementem był
pobyt w Parlamencie Europejskim.

Poza zwiedzaniem PE w trakcie pobytu w stolicy Belgii mieli oni
możliwość zwiedzenia również Królewskiego Muzeum Sił Zbrojnych
i Historii Wojskowości Belgii oraz Muzeum Kakao i Czekolady (wszak
Belgia to była potęga kolonialna). Nie zabrakło także zwiedzania samej Brukseli.
Organizatorem wyjazdu z strony ŚCDN były Anna Cyran i Maria
Bednarska.
(jaki)

razu, liczne drobne odpryski farby głównie w dolnych partiach obrazu
oraz przy prawej krawędzi.
Zaprawa bardzo silnie spękana, w większej części obrazu o całkowicie utraconej adhezji do płótna. Łuski w wielu miejscach poprzemieszczane. Zaprawa bolusowa o dość jasnym odcieniu, można
odczytać jasną, pastelową kolorystykę obrazu. Werniksu nie zaobserwowano.
Wraz z obrazem zachowała się cienka profilowana ramka bez felcu
i z niewielkimi śladami złoceń.
Obraz ukazuje całopostaciowe przedstawienie świętej Barbary, w
ujęciu do łydek, ukazane na tle błękitnego nieba, u góry skłębione,
jasnougrowe obłoki, u dołu wąski pas wyżynnego krajobrazu; po jej
lewej stronie wieża. Święta ukazana jako młoda, drobna kobieta, stojąca w lekkim zwrocie w lewo. Głowa odchylona w przeciwną stronę, wzrok skierowany w górę. Ręce rozłożone, w prawej ręce trzyma
oparty o ziemię miecz, w drugiej, wysuniętej w bok zapewne niegdyś
liść palmy. Święta ubrana w obfite szaty, drapowane w liczne, drobne
fałdy: w białą suknię, przełamaną szarością z dekoltem zdobionym
ugrową taśmą oraz czerwoną broszką oraz w czerwony płaszcz rozsunięty szeroko przez ręce na boki, zsunięty z ramion zakręcony wokół
ud i kolan. Włosy upięte u góry, w nich niebieska wstęga. Twarz świętej, młoda, owalna z wysokim czołem, szerokimi, ciemnobrązowymi
dok. na str. 12
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brwiami, dużymi oczami, szerokim nosem i małymi ustami. Wieża
sięgająca ramion św. Barbary, nakryta daszkiem dwuspadowym, opleciona wysokimi szkarpami, pomalowana na ciemny brąz. Wśród jasnougrowych obłoków przy lewej krawędzi obrazu, złocony kielich z
hostią promienistą.
Pomimo ogromnej skali zniszczeń kompozycja jest czytelna, a
partia twarzy i torsu świętej są bez większych ubytków.
Kult św. Barbary w Mroczkowie szerzył się od drugiej połowy
XVII w do 1736 r. i na ten okres wskazują cechy stylistyczne obrazu. Były to początki kopalnictwa rud żelaza na terenie obecnej parafii św. Rocha w Mroczkowie. Miejscowe kopalnie „Leon”, „Nadzieja”,
„Osciska”, „Zapowiedź”, „Chrapaczów” wydobywały rudę dla odlewni
w Mroczkowie i okolicznych kuźnic. W odlewni w Mroczkowie w 1700
r. jeden piec miał wydajność 2800 centnarów (około 18 ton na rok).
Ponieważ Św. Barbara jest patronką górników to prawdopodobnie
dla nich obraz ten został namalowany przez nieznanego malarza a następnie umieszczony w kościele. Corocznie w tutejszej parafii odbywał
się odpust.
Na wniosek ks. Antoniego Kochanowskiego Świętokrzyski
Konserwator Zabytków w Kielcach Janusz Cedro podał obraz ocenie i skatalogowaniu uznając że jest on unikatowym zabytkiem sztuki
sakralnej.
W kwietniu 2009 r. obraz został przekazany do konserwacji pani
konserwator Małgorzacie Misztal. Celem prac jest konserwacja techniczna i estetyczna która przywróci dla obrazu dawny wygląd. Czas
trwania konserwacji to okres około 6- miesięcy po tym okresie obraz
św. Barbary znów powróci do naszego kościoła i naszej parafii nie tylko jako cenny zabytek ale jako obiekt kultu i modlitwy.
Radny Mieczysław Bąk

Młodzi zapobiegają pożarom
W dniu 3 kwietnia 2009 r. w Komendzie Powiatowej Straży
Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się powiatowe eliminacje
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.
W turnieju wzięło udział 38 osób z powiatu skarżyskiego, zwycięzców eliminacji szczebla gminnego.
Tradycyjnie konkurs odbył się w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Miło nam poinformować Czytelników „Informatora”, iż Mateusz Galant z Gimnazjum
w Bliżynie zajął I miejsce w swej kategorii wiekowej.

Oferta GOK-u
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie realizuje projekty w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków Pozaakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich:
1. „WARSZTATY TWÓRCZE MŁODYCH” - to propozycja dla
dzieci, młodzieży oraz rodzin. Realizację zadań rozpoczynamy od
miesiąca kwietnia i proponujemy: zajęcia rytmiczne, treningi piłki
nożnej, zabawę plenerową dla dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczno-fotograficzne, warsztaty wokalne, warsztaty kulinarne, warsztaty
cyrkowe.
2. Drugi projekt „LETNIE SPOTKANIA PLENEROWE Z GOK”
skierowany jest do rodzin i rozpoczyna się w miesiącu czerwcu, w ramach projektu odbędą się: plener malarski, I Letni Piknik Plenerowy
w Ubyszowie, II Letni Plenerowy Piknik w Bliżynie, wystawa poplenerowa, turniej szachowy i warcabowy.
Zakończenie oraz podsumowanie projektów nastąpi w grudniu. Wszystkich zainteresowanych i chętnych prosimy o kontakt z
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bliżynie. Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Szczegóły na plakatach.
Marzanna Godlewska

Komitet organizacyjny wybrany!
W dniu 27 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące obchodów 600-lecia Bliżyna. Przypomnijmy, iż rok jubileuszowy
przypada na 2010 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
samorządu Gminy Bliżyn, dyrektorzy szkół oraz gminnych jednostek
organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na naszym terenie.
Podczas spotkania wybrano Komitet Organizacyjny w składzie:
1. Mariusz Walachnia -Wójt Gminy Bliżyn
2. Anna Leżańska – Przewodnicząca Rady Gminy
3. Józef Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
4. Jerzy Rams - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
5. Roman Falarowski – nauczyciel Gimnazjum w Bliżynie
6. Marzena Jeżewska-Boczek – pracownik Urzędu Gminy w
Bliżynie
7. Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Bliżynie
8. Marek Sorbian - prezes Bliżyńskiego Stowarzyszenia
Cyklistów
9. Andrzej Adamczyk -Grupa fotograficzna „Co arto”
10. Czesław Szmalec - Sołtys Sołectwa Bliżyn.
Marzanna Jeżewska-Boczek

Biuro poselskie otwarte

Bogate nagrody rzeczowe ufundowane zostały dzięki hojności
Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Statoil Poland.
Oprócz nagród wręczone zostały dyplomy oraz udostępniono materiały promocyjne związane z tematyką ochrony przeciwpożarowej.
W trakcie konkursu zaprezentowano pojazdy i sprzęt pożarniczy
będący na wyposażeniu JRG Skarżysko- Kam.
Konkurs, który corocznie jest organizowany przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej ma
na celu podnieść świadomość społeczną dotyczącą tematyki oraz zagadnień związanych z pożarnictwem.
(jaki)

12 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

W dniu 4 kwietnia br. nastąpiło otwarcie biura poselskiego
Andrzeja Bętkowskiego w Bliżynie na ul. Kościuszki 88a.
Wcześniej ks. proboszcz Stanisław Wlazło dokonał jego poświęcenia. W otwarciu biura
udział wzięli: Anna
Leżańska – przewodnicząca Rady Gminy,
Barbara Stachera –
sekretarz gminy oraz
radni:
Aleksandra
Milanowska,
Mieczysław Bąk i
Ryszard Olejarz.
Biuro czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od
10.00 do 15.00. Natomiast w czwartki dyżury pełnił będzie prawnik w
godzinach od 12.00 do 14.00.
(jaki)
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„Dzikie wysypiska”

REFERENDUM GMINNE

każdego roku powstają nowe miejsca nielegalnego składowania różnego rodzaju śmieci. najwięcej jest porozrzucanych,
pojedynczych szklanych i plastykowych butelek, metalowych puszek po napojach, zapełnionych odpadami worków, szkła, gruzu,
popiołu, a nawet opon samochodowych. „śmieciarze” nie mają
oporów przed wyrzuceniem czegokolwiek co zalega im w domu
– znoszonych ubrań, mebli, przeterminowanych leków, zużytych
strzykawek.
szczególnie widoczne jest to w pobliżu mało uczęszczanych dróg, na skraju lasów, czy w zadrzewieniach śródpolnych.
Wystarczy zboczyć z głównej drogi, aby zobaczyć jakie jogurty,
napoje czy pieluchy kupował przysłowiowy kowalski.
każde „dzikie wysypisko” śmieci jest źródłem wielu zanieczyszczeń. W przeciwieństwie do wysypisk legalnych, nie są one
oddzielone od podłoża warstwą zabezpieczającą. brak izolacji powoduje przesiąkanie odcieków z odpadów i zanieczyszcza płytko zalegające wody gruntowe. Może to powodować skażenie
wody pitnej w miejscach nieraz znacznie oddalonych od dzikiego wysypiska. Farby, oleje czy podobne substancje powodują
przedostawanie się do gleby metali ciężkich, które nawet w
niewielkich stężeniach są groźne dla zdrowia. Kawałki folii
połykane przez zwierzęta, prowadzą do ich śmierci. Odłamki
szkła czy metalu powodują okaleczenia zwierząt.
ze zgromadzonych śmieci powstają biogazy. na dzikich wysypiskach nie ma możliwości kontrolowania wydzielającego się gazu,
który nie tylko wydobywa się do atmosfery ale powoduje niekiedy samozapłon śmieci, co z kolei może doprowadzić do pożaru
lasu czy pobliskich domostw.
podczas gnicia odpadów powstają bakterie chorobotwórcze
i groźne grzyby. Wynikiem tego są zapachy przyciągające szczury, komary i muchy.
Być może pozbywając się śmieci w nielegalny sposób,
robimy to aby zaoszczędzić „parę groszy”. Czasami jednak
lepiej jest wydać więcej za wywóz śmieci, niż za późniejsze
leczenie.

TAK

Zagłosuj na
w referendum,
bo za kilka lat może się okazać,
że piękną okolicę
będziesz mógł podziwiać
tylko na fotografii!!!

NIEDZIELA 7 CZERWCA 2009 r.
Godz. 6.00 -20.00

referendum zostanie przeprowadzone w tym
samym dniu co wybory do europarlamentu. Głosowanie odbywać się będzie w stałych obwodach
głosowania, w wydzielonych pomieszczeniach z komisją ds. referendum lokalnego.
Na karcie do głosowania znajdziecie Państwo
pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za przejęciem przez Gminę Bliżyn obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości za
odpłatnością ustalaną przez Radę Gminy
w Bliżynie?”

TAK

NIE

•

na karcie do głosowania głosujący powinien postawić
znak „X” w jednej kratce obok odpowiedzi „tAk” lub „nie”.

•

postawienie znaku „X” w obu kratkach
lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek
spowoduje nieważność głosu.

•

postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK”
pomoże zaprowadzić porządek w gminie bliżyn!!!

PŁAĆ TYLKO ZA WŁASNE ŚMIECI
WEŹ UDZIAŁ W REFERENDUM
TWÓJ GŁOS JEST DECYDUJĄCY

Uważamy się za ludzi przyzwoitych
- czy śmiecenie jest przyzwoite
MA J 20 0 9

Aby referendum było ważne,
musi zagłosować ponad 30%
uprawnionych do głosowania.
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Obwieszczenie
Wójta Gminy

Na podstawie art.39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) informuję, że gmina Bliżyn przystąpiła do opracowania
„Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”.
Opracowanie „Programu” poprzedzone będzie:
1) Szczegółową inwentaryzacją wyrobów zawierających
azbest, wykonaną na terenie gminy Bliżyn przez Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ul.
Wybickiego 7 31-261 KRAKÓW.
2) Oceną stanu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzoną podczas spisu z natury.
Zakres „Programu” obejmować będzie:
1) Informacje ogólne dotyczące azbestu.
2) Sporządzenie informacji na temat możliwości unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
3) Opracowanie wyników badań uzyskanych ze spisu z natury.
4) Sporządzenie informacji o wartości nakładów finansowych
koniecznych do demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest.
5) Sporządzenie informacji o sposobach i możliwościach pozyskania środków finansowych przez gminę Bliżyn.
6) Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Bliżyn.
Zapoznanie się z dokumentacją będzie możliwe po wykonaniu
projektu dokumentu.
Wnioski i uwagi dotyczące opracowywanego „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
można składać w formie pisemnej lub do protokołu w Urzędzie
Gminy w Bliżynie (właściwym do rozpatrzenia) – pok. nr 10 w
godz. urzędowania w terminie do dnia 29 maja br.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości posiadający wyroby zawierające azbest proszeni są o udzielanie niezbędnych informacji pracownikom Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie na temat użytkowanych
wyrobów zawierających azbest, a także składanie do Urzędu
Gminy w Bliżynie – pok. nr 10, w terminie do 29 maja 2009r.:
1) „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania”
2) „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
Wójt Gminy
(-) Mariusz Walchnia

Punkt Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można oddawać w:
P.P.H.U. MPC Jędrys Michał
ul. Towarowa 2
26-110 Skarżysko-Kamienna
od poniedziałku do piątku w godz. 1030 - 1800.
Transport należy uzgodnić telefonicznie: tel. (041) 25-11-951.
Zbiórka tego sprzętu odbyła się w dniu 6 maja. Kto nie zdążył w
tym terminie może ten sprzęt oddać pod ww. adresem.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W dniach 25 - 27 maja br. na terenie gminy Bliżyn zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare
meble, opony z samochodów osobowych, materace, itp.).
- I dzień - 25.05.2009 r. (Poniedziałek) - Bugaj, Brzeście, Zagórze,
Wołów, Wojtyniów, Gilów, Górki, Mroczków, Mroczków Kamionka,
Mroczków Kapturów, Sobótka, Rędocin.
- II dzień - 26.05.2009 r. (Wtorek) - Bliżyn, Ubyszów, Gostków,
Jastrzębia, Drożdżów, Zbrojów.
- III dzień - 27.05.2009 r. (Środa) –Płaczków Szosa, Płaczków
Piechotne, Pięty, Sorbin, Nowki, Kopcie, Odrowążek, Nowy
Odrowążek, , Kucębów Dolny, Kucębów Górny.
Odpady należy wystawić w widocznym miejscu – przed posesje.
Zbiórka przeprowadzona zostanie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów
do komisji obwodowych
Informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych w wyborach
posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7
czerwca 2009 r. przyjmowane są w pokoju Nr 21 na stanowisku ds.
organizacyjno-kadrowych (parter) do dnia 8 maja 2009 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Bliżynie, tj. do godziny 15.30.
Druki zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Bliżynie: www.ugblizyn.bip.doc.pl.
Urzędnik Wyborczy
(-) Maria Pisarek

Gdzie i kiedy w sprawach konsumenckich?
Od kilku tygodni funkcję Powiatowego Rzecznika
Konsumentów pełni Monika Czerwińska-Babiarz.
Do zadań rzecznika należy w szczególności: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
edukacja konsumencka oraz współpraca z innymi instytucjami
konsumenckimi.
W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej bezpłatne
porady konsumenckie mieszkańcom powiatu skarżyskiego udzielane są:
• osobiście - we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do
14.00 (pokój nr 6 na parterze starostwa),
• telefonicznie pod nr telefonu (041) 395-30-32 codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy starostwa,
• korespondencyjnie (w tym e-mail: rzecznik.konsumentow@
skarzysko.powiat.pl).
źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Jest gminna komisja ds. referendum
Rada Gminy na sesji w dniu 29 kwietnia br. powołała Gminną
Komisję ds. Referendum. W jej skład weszli: Anna Gołębiowska,
Stanisław Lisowski, Tadeusz Łyjak, Agata Majewska, Marzena
Matynia, Anna Osóbka i Jolanta Żak.
Termin zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych mija
8 maja o godzinie 15.30.
Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w dniu 5 maja br.
Przewodnicząca komisji wybrana została Anna Osóbka, zaś wiceprzewodniczącym Tadeusz Łyjak.
(jaki)
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„My już dziś stajemy w jej obronie…”
O czym mowa? Oczywiście o Ziemi, a w rolę jej adwokatów wcielili się uczniowie klasy IIb i IIIb Szkoły Podstawowej w Bliżynie, którzy

w dniu 27 kwietnia br. przygotowali akademię na okoliczność obchodzonych w tym czasie „Dni Ziemi”.

„Weźrzesz” w „Zameczku
W dniu 25 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Bliżynie w ramach cyklicznych
„Kameralnych spotkań zameczkowych” wystąpił skarżyski kabaret
„Weźrzesz”, finalista tegorocznego przeglądu kabaretów PAKA.
W programie zespół zaprezentował najnowszy program zatytułowany „Mutacje” oraz skecz
„Krawat”.
Zespół wystąpił w składzie: Aneta Kwapisz, Jarosław
Pająk i Mikołaj Kwaśniak.
Konferansjerkę zapewniła instruktor
GOK-u
Marzena
Godlewska.
(jaki)
Zdjęcia: www.skarzysko.org

Sukces naszych partnerów
W Skarżysku Kamiennej odbył się XXVII Konkurs Młodych
Pianistów „Nad Kamienną ‘2009” Jest to jednocześnie już po raz drugi konkurs mający rangę międzynarodową. Gościła na nim delegacja
zaprzyjaźnionej z naszą gminą miejscowości Wilejka na Białorusi:
młoda pianistka Maria Romanowska, jej wychowawczyni Tatiana
Kurts oraz dyrektor szkoły Anatolij Szagow. Miło nam poinformować Czytelników „Informatora”, iż młoda Białorusinka zdobyła wyróżnienie!
Akademię otworzył dyrektor Zespołu Szkół Józef Tomasz Nowak,
który po krótkim zagajeniu powitał obecnych na niej gości, a przede
wszystkim uczniów szkoły i ich rodziców.
Uczniowie wspomnianych wyżej klas pod kierunkiem Doroty
Bernas i Grażyny Kij przygotowali ciekawy program słowno – muzyczny. Na scenie więc spotkać mogliśmy Planetę Ziemię, Glebę,

Ekoludków, Powietrze, Wodę. A postacie te tworzyli uczniowie szkoły, w pięknych strojach i scenografii, za którą odpowiedzialne były
Dorota Lisowska i Agnieszka Dzikowska.
W czerwcu czeka nas ważne wydarzenie: gminne referendum w
sprawie wprowadzenia podatku śmieciowego. Nic zatem dziwnego, iż
również jego elementy były tematem występu. A do udziału w nim i
głosowania na „Tak” gorąco zachęcał dyrektor Nowak.
Akademię swą obecnością zaszczycili: przewodnicząca Rady
Gminy Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia, Iwona Solarz – inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy, Ewa Kabała – dyrektor SP Bliżyn
oraz Grzegorz Jędrzejczyk – dyrektor Gimnazjum w Bliżynie.
Jacenty Kita

Koncert galowy swą obecnością zaszczycił znany bliżyński pianista Ireneusz Boczek, który zagrał symfonię Roberta Schumana.
Podczas finału koncertu naszą
gminę reprezentowali wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams
oraz wójt Mariusz Walachnia.
Warto dodać, iż ich pobyt w naszym kraju nie byłby możliwy bez
pomocy, jaką zaoferowała im nasza
gmina wspólnie z gminą Skarżysko
Kościelne. Oba samorządy pokryły
koszty przejazdu i pobytu delegacji,
a także ufundowały dla nich nagrody i upominki.
Jacenty Kita
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„Werniks, cołnek i wisinka”
w Odrowążku
Podsumowanie projektu pod tym tytułem, którego autorem jest
Urszula Jędrzejczyk z bliżyńskiego GOK-u, miało miejsce w dniu 25
kwietnia br. w remizie OSP w Nowym Odrowążku.
Otwierając spotkanie wójt Mariusz Walachnia stwierdził: - Cieszymy
się, że ginące tradycje są kultywowane w naszej gminie, a rozsławiają nas
one nie tylko w województwie. Mam nadzieję, że wkrótce zrealizowany
zostanie kolejny, interesujący projekt.
Wójt podziękował zarazem U. Jędrzejczyk za wskrzeszenie tych tradycji i ich zachowanie dla potomnych.
Zabierając zaś głos autorka projektu powiedziała: - Projekt na pewno
będzie kontynuowany. Po „Białych portkach” i „Werniksie, cołnku i wisince” kolejny będzie nosił nazwę „Świętokrzyska stolica chodnika”. Powstanie
on w ramach Programu Integracji Społecznej, a już w czerwcu będzie prezentowany w Warszawie.
Warto dodać, iż w okresie trwania projektu tj. przez 9 miesięcy,
przy zaangażowaniu seniorów i ich wnuczków powstało około 40 prac.
Zorganizowane zostały warsztaty, liczne wycieczki m.in. do Liceum
Plastycznego w Kielcach i Centralnego Muzeum Tkackiego. Zainteresowani
mogli obejrzeć fotoreportaż z tych wypraw i działań.
Podsumowanie projektu miało także oprawę artystyczną. Zapewniły ją
występ zespołu „Kuźniczanki” oraz koncert na dzwonkach polifonicznych
wyk. przez uczniów miejscowej szkoły: Uli, Sandry, Weroniki, Karola i
Patryka pod kierunkiem Bożeny Kalarus. Rozegrany został również rodzinny turniej tkacki, a całość zakończył poczęstunek przygotowany przez
członków zespołu. Można było skosztować żuru świętokrzyskiego, racuchów, chleba ze smalcem z nieodzownym ogórkiem oraz ciasta drożdżowego.
Obserwując trudne dzieło tkania zapytaliśmy panią Leokadię Okłę o
receptę na sukces w tej dziedzinie twórczości: - Mam 81 lat, a tkactwem na
krosnach zajmuję się ponad 50. Jaka jest recepta na sukces? Do tej roboty
trzeba po prostu świętej cierpliwości – powiedziała zapytana.
Poza panią Leokadią tkactwem w Nowym Odrowążku zajmują się
Krystyna Kościelniak i Zofia Żak. Propagowaniem tej twórczości, poza
U. Jędrzejczyk, mocno zaangażowana jest Bernadeta Urban – wnuczka
pani Leokadii., która zresztą prowadziła całe spotkanie.
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie „Rdest” w ramach programu „Seniorzy w Akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” oraz
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Na zakończenie spotkania z rąk p. poseł Marzeny Okły – Drewnowicz
osoby najbardziej zaangażowane w realizację projektu otrzymały nagrody rzeczowe. Były to: Helena Morawska, Krystyna Kościelniak, Izabela
Smuczyńska, Daniel Jedynak, Martyna Gębska, Patryk Jedynak, Wiktor
Gębski, Mateusz Bernatek, Genowefa Jedynak, Marysia Lisowska
i Krystyna Lisowska.
Jacenty Kita
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