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„Plon, niesiemy plon…”

W numerze m.in.:
* powraca Punkt Obsługi Bezrobotnych,
* trzecie spotkanie partnerów lokalnych,
* kolejne pieniądze dla naszych Stowarzyszeń,
* o gminnych inwestycjach,
* sukces Wacława Pejasa,
* z wizytą na Białorusi,
* nasi policjanci nagrodzeni,
* IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,
* o wydarzeniach sportowych,
* rywalizowali nasi strażacy,
a także zaproszenia na najbliższą sesję Rady Gminy, rajd
rowerowy i powiatowe zawody strażackie oraz o innych
wydarzeniach z naszej gminy.
Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

Tradycja w „Domu Tkaczki”
Stowarzyszenie „Rdest” także pożegnało tegoroczne lato. W
dniu 29 sierpnia przy ul. Zafabrycznej w Bliżynie spotkała się grupa
osób, aby wykonywać
rękodzieła naszych
przodków.
Można
było tworzyć z gliny
na kole garncarskim,
tkać na krosnach. Ci,
co spróbowali, muszą
przyznać, iż nie jest to
łatwe zadanie.
Spotkanie zorganizowała prezes stowarzyszenia Urszula Jędrzejczyk, a wziął w nim udział m.in. wójt
Mariusz Walachnia.
Rozmowę z panią Ulą zamieścimy w najbliższym wydaniu gazety.
Jacenty Kita

Dożynki w Sorbinie 2009
Dożynki to pradawne słowiańskie Święto Plonów, poświęcone
zbiorom rolnym, obchodzone w Polsce już od XVI wieku. To okazja
do dziękczynienia za uzyskane zbiory. To oddanie hołdu mozolnej,
wykonywanej w pocie czoła, pracy rolnika. O tych tradycjach pamiętają także mieszkańcy naszej gminy rokrocznie gromadząc się na
obchodach święta plonów.

Dożynki parafialne tradycyjnie odbyły się w Sorbinie, w dniu
16 sierpnia.
Natomiast 6 września w Skarżysku odbędą się dożynki powiatowe, zaś 13 września wojewódzkie w Jędrzejowie, gdzie zaszczytu
bycia starostą dostąpi Krzysztof Król z Brześcia.
Czytaj na str. 8-9
Fotoreportaż na str. 16

Żegnaj lato na rok
Doroczny festyn z cyklu „Pożegnanie Lata” w dniu 30 sierpnia br.,
w ramach Programu Integracji Społecznej, zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury w Bliżynie.

Pamiętamy!
70. rocznica wybuchu II wojny światowej
Mieszkańcy Bliżyna godnie uczcili 70. rocznicę agresji Niemiec
hitlerowskich na Polskę. Odprawiona została Msza św., odbył się
Marsz Pokoju, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą bohaterom wojny, można było zwiedzać wystawę okolicznościową w zespole szkół.
Czytaj w dodatku specjalnym!

Od wczesnych godzin popołudniowych na scenie ustawionej
przed „Zameczkiem” licznie gromadzili się mieszkańcy Bliżyna i
okolic, aby wspólnie pożegnać najpiękniejszą – zdaniem większości
Polaków – porę roku. To już tradycja w naszej gminie, aby okres wypoczynku żegnać w ten sposób.
Czytaj na str. 8
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„Plon, niesiemy plon”
Dożynki w Sorbinie ‘2009

***
„Plon, niesiemy plon,
w gospodarza dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało!
Otwieraj, panie, szeroko wrota,
niesiemy ci wieniec ze szczerego złota.
Zaściełaj, panie, stoły i ławy,
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon, niesiemy plon…”
***
Dożynki to pradawne słowiańskie Święto Plonów, poświęcone
zbiorom rolnym, obchodzone w Polsce już od XVI wieku. To okazja
do dziękczynienia za uzyskane zbiory. To oddanie hołdu mozolnej,
wykonywanej w pocie czoła, pracy rolnika. O tych tradycjach pamiętają także mieszkańcy naszej gminy rokrocznie gromadząc się na obchodach święta plonów.

boszcz ks. Eugeniusz Siedlecki, który do wiernych zwrócił się następującymi słowami: - Przynosicie tutaj owoc pracy rąk ludzkich.
Dzięki pracy rolników Chrystus staje się obecny wśród nas w postaci
Eucharystii. Prośmy Boga, aby pobłogosławił plony i nagrodził pracujących.

Po poświęceniu wieńca i procesji wokół kościoła odbyła się Msza
św. odprawiona przez ks. proboszcza. Jej początek i koniec należał do
najmłodszych mieszkańców Sorbina, którzy recytowali piękne wiersze okolicznościowe.

Dożynki parafialne tradycyjnie odbyły się w Sorbinie, w dniu 16
sierpnia.
Udział w nich, poza bardzo liczną grupą mieszkańców Sorbina i
okolicznych miejscowości, wzięły władze gminy: wójt gminy Mariusz
Walachnia, przewodnicząca rady Anna Leżańska, jej zastępca Jerzy
Rams, sekretarz gminy Barbara Stachera, radni gminy Bliżyn, rad-

ny powiatowy Zenon Nowakowski.
Przed godziną 15.00 barwny korowód dożynkowy, poprzedzony konną banderą, z wieńcem na konnej bryczce, a wykonanym
przez Janinę Kołek wyruszył do kościoła parafialnego w Sorbinie.
„Otwierajcie wrota i bramy…” – śpiewali uczestnicy przemarszu.
Dodajmy, że w Sorbinie tradycja wykonywania wieńców ma już
ćwierć wieku.
Tutaj, w bramach świątyni korowód dożynkowy powitał pro-
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Po Mszy św. uczestnicy dożynek przeszli na plac szkolny, gdzie
dalszą część uroczystości poprowadziła Halina Fidor – kierownik
Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, wcześniej jednak witając serdecznie wszystkich zgromadzonych przed sceną: władze, zespoły ludowe,
strażaków, sołtysów, księży i mieszkańców.

Aby tradycji stało się zadość starostowie tegorocznych dożynek:
Justyna i Stanisław Nowek z Sorbina przekazali wójtowi i przewodniczącej Rady Gminy okazałe bochny chleba, wykonane z tegorocznych zbiorów. Przekazując go włodarzom gminy starostowie stwierdzili: „Dzielcie go sprawiedliwie. Nie dużo, nie mało, aby wszystkim
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stało”. Ci zaś wyszli z nimi do mieszkańców, aby się nim podzielić, a
czas publiczności umilał występ kapeli z Jankowic Radomskich.
Dla licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewały zespoły ludowe: Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, „ Kuźniczanki” z Odrowążka,
„Sobótka” z Sobótki z solistą Wacławem Pejsem, zespół i kapela ludowa z Jankowic Radomskich oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe
działające przy GOK-u w Bliżynie. Swój występ miała także solistka
Agnieszka Piwowarska.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najlepszą potrawę regionalną w dwóch kategoriach: potrawy i nalewki. Zdaniem jury
wszystkie potrawy były tak smaczne, iż nie można wskazać zwycięzcy. Potrawy przygotowali m.in. Jadwiga Boruń, Danuta Murawska,
Władysława Zbroja, Justyna Nowek, Janina Kołek, Halina Fidor,
Krystyna Adamczyk, Bogusława Jadowska, Stanisława Boczek,
Anna Lewczuk, zespół „Kuźniczanki”, zaś nalewki Szymon Żak,
Irena Krzepkowska i Krzysztof Król.
Konkurs na najlepszego żniwiarza dostarczył wiele zabawy i humoru. Konkurencja młócenia zboża cepami została nierozstrzygnięta,
ponieważ już pierwszy z zawodników zniszczył jedyne we wsi cepy.
Natomiast konkurencję wiązania powróseł wygrał Czesław Szmalec –
sołtys Bliżyna, zaś drugie miejsca ex aequo zajęli Henryk Kuncewicz
i Marianna Kwiecień.
Zgromadzeni mogli podziwiać wystawę twórców ludowych, prezentujących swoje dzieła: rzeźby, serwetki, obrazy, chodniki czy wyroby z gliny. Prace prezentowali m.in. Marian Gębski, Jacek Żak, Dorota
Sołtys, Czesław Szmalec, Leokadia Okła, Krystyna Kościelniak,
Henryk Rokita, państwo Kozłowscy ze Skarżyska.

W tym roku dożynki zostały wzbogacone o przejażdżki konne,
które zaoferowały nam gospodarstwa agroturystyczne: Gabrieli i
Krzysztofa Królów z Brześcia oraz Justyny i Stanisława Paszkielów
z Gostkowa.
Dożynki były okazją do doskonałej zabawy i spotkań z mieszkańcami gminy Bliżyn i powiatu skarżyskiego. Warto dodać, że z roku na
rok są coraz bardziej okazalsze.
Dożynki parafialne zorganizowane zostały przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką, Zespół Pieśni i Tańca „SORBIN” oraz
parafię w Sorbinie. Dożynki w części sfinansowane zostały w ramach
Programu Integracji Społecznej, którego celem jest min. podniesienie
poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i aktywizacja lokalnej społeczności.
Jacenty Kita

Zaproszenie na Powiatowe Święto
Plonów
Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski zaprasza wszystkich na
„Dożynki Powiatowe ‘2009”, które odbędą się w dniu 6 września br. pod
patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Adama Jarubasa.

Program uroczystości jest następujący:
12.30 – Msza św. dziękczynna w Kościele św. Brata Alberta
13.30 – przemarsz Korowodu Dożynkowego na Skarżyskie Planty
14.00 – część oficjalna uroczystości
14.30 – ceremonie dożynkowe
16.00 – rozwiązanie konkursów i wręczenie nagród
16.30 – występy zespołów Warsztatów Terapii Zajęciowej
i Miejskiego Centrum Kultury
18.00 – występ zespołu Stonehenge
20.30 – występ gwiazdy wieczoru – Kałe Jakha
22.00 – pokaz sztucznych ogni
Imprezie towarzyszyć będą wystawy sztuki twórców ludowych
z terenu powiatu, stoiska wystawiennicze, kiermasze handlowe, gastronomia, plac zabaw i inne…
Naszą gminę na dożynkach powiatowych reprezentował będzie
wieniec z sołectwa Sorbin oraz nasze zespoły folklorystyczne.
Gmina Bliżyn w tym roku jest gospodarzem dożynek powiatowych. Starostami powiatowymi będą Gabriela i Krzysztof Król.
Współorganizatorem obchodów są samorządy tworzące powiat,
proboszcz Parafii św. Brata Alberta i Zarząd Powiatowy Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
(jaki)

Nasz starosta na dożynkach
wojewódzkich
Tegoroczne wojewódzkie dożynki odbędą się w dniu 13 września
w Jędrzejowie. Miło nam poinformować Czytelników „Informatora”, iż
ich starostami będą Wiesława Sobula ze wsi Dalechowy, gmina Imielno
oraz mieszkaniec naszej gminy Krzysztof Król z Brześcia.
Przypomnijmy, że w Konkursie na Chłopa Roku 2009 w Racławicach,
zajął on drugie miejsce.
Krzysztof Król wraz z żoną gospodarzy na łącznym areale 30 hektarów, z czego blisko 14 hektarów stanowi plantacja borówki amerykańskiej. Pracę w gospodarstwie rolnym rozpoczynał od hodowli kur
zarodowych. Jednak z czasem przestawił swoją produkcję na uprawę
borówki amerykańskiej. Dziś jest jednym ze znaczących producentów tego owocu. Cała nieomal produkcja trafia na eksport do Wielkiej
Brytanii. Poza produkcją owoców w gospodarstwie Krzysztofa Króla
powstają znakomite jego przetwory. Z borówki amerykańskiej gospodarz produkuje znakomite dżemy i soki oraz wyborne nalewki.
Gospodarstwo państwa Królów znane jest także z hodowli rzadkich owiec prymitywnej rasy świniarka, które w naszym kraju są już
praktycznie na wymarciu. Na dzień dzisiejszy w naszym kraju żyje tylko 350 sztuk owiec tej rasy. Stado K. Króla liczy dziś 50 sztuk, w tym 29
matek i zaliczane jest do jednych z największych w kraju.
Poza uprawą borówki amerykańskiej i hodowlą owiec państwo
Królowie zajmują się agroturystyką. Ich gospodarstwo bardzo chętnie
odwiedzane jest nie tylko przez wczasowiczów krajowych, ale także turystów zagranicznych, którzy w tym pięknym zakątku województwa
świętokrzyskiego chcą poznać uroki i walory polskiej wsi.
Na swoim koncie gospodarstwo K. Króla ma już zajęcie drugiego miejsca w wojewódzkim konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda” i
trzeciego miejsca w kraju w konkursie „Zielone lato” w kategorii gospodarstw agroekoturystycznych. Poza tym jego danie pod nazwą „Udziec
jagnięci ze świniarki” zajęło drugie miejsce w konkursie na produkt regionalny. Gospodarz bierze aktywny udział w różnych szkoleniach, a
jego gospodarstwo uczestniczy aktywnie w różnego rodzaju festynach,
dożynkach, uroczystościach gminnych, na których prezentuje swoje
produkty.
Krzysztof Król jest także członkiem grupy lokalnej „U źródeł” w
gminie Bliżyn. Efektem tej aktywności jest między innymi wytyczenie
kilku tras konnych na terenie gminy.
W br. ich gospodarstwo rolne zajęło I miejsce w województwie na
najbardziej ekologiczne gospodarstwo.
(jaki)
www.sir.kielce.pl
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Bezrobotnym łatwiej

II Powiatowy Rajd Gwiaździsty

Jesienią tego roku w Bliżynie wznowi działalność Punkt Obsługi
Bezrobotnych. Będzie się on mieścił w dawnych pomieszczeniach
GOPS nad Bankiem Spółdzielczym. - Po stronie gminy jest zapewnienie pomieszczenia. Koszty wyposażenia i zatrudnienia pracowników
poniesie urząd pracy. Ale dzięki ponownemu uruchomieniu punktu i
nowoczesnym systemom informatycznym na miejscu będzie można
załatwić niemal wszystkie sprawy związane z zatrudnianiem i bezrobociem – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.
Prawdopodobny termin uruchomienia punktu to grudzień br.
(jaki)

Starostwo Powiatowe w Skarżysku przy współudziale gmin
wchodzących w skład powiatu zaprasza na II edycję powiatowego
Rajdu Gwiaździstego, który odbędzie się w dniu 12 września br.
Ideą rajdu jest zachęcenie jak największej liczby amatorów uprawiania kolarstwa do aktywnego wypoczynku. W dniu tym, w tym
samym czasie ze wszystkich gmin wyruszą na trasy kolarze, aby w
godzinach popołudniowych, około godziny 16.00, spotkać się nad
rejowskim zalewem na wspólnym pikniku rodzinnym.
- Z Bliżyna wyruszamy ok. godz. 9.00 spod Obelisku. Trasa
prowadzić będzie z Bliżyna do Ubyszowa, Majdowa, dalej obok
cmentarza partyzanckiego, przez Skarżysko Książęce, Skarżysko
Kościelne i dalej do Rejowa. Trasa będzie liczyć około 32 kilometry
– stwierdza Mariusz Walachnia, wójt gminy, który osobiście wybiera się na rajd.
Zapraszamy wszystkich chętnych do licznego udziału w tej imprezie.
(jaki)

Strażacy będą rywalizować
W dniu 5 września br. (początek o godzinie 10.00) na stadionie
MKS „Kolejarz” w Skarżysku przy Al. Piłsudskiego 5 rozegrane zostaną VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP i
MDP.
W programie zawodów, którego organizatorami jest Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, jest m.in. rozegranie konkurencji sztafet Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewczęta i
chłopcy), ćwiczenia bojowe MDP oraz sztafeta i ćwiczenia bojowe seniorów, druhów OSP w kategorii kobiet i mężczyzn.
Emocji zapewne nie zabraknie, a organizatorzy serdecznie zapraszają do obejrzenia pokazów sprawności bojowej naszych strażaków,
gdyż wszystkie nasze jednostki wezmą udział w zawodach.
(jaki)

Pieniądze dla stowarzyszeń
W dniu 17 sierpnia 2009 r. zakończyło się posiedzenie Komisji
Oceny Projektów dotyczące oceny wniosków w ramach Działania 7.3.
– „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Spośród 85 wniosków o dofinansowanie projektu poddanych
ocenie merytorycznej w ramach Działania 7.3 - 22 wnioski zostały
ocenione pozytywnie. Wśród nich znalazły się dwa z naszej gminy:
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi „Nad Kuźniczką” na realizację projektu
pod nazwą „Sorbin tańczy, śpiewa i gotuje, a przy tym się integruje”
oraz Stowarzyszenia „Rdest” z Blizyna na projekt „Konno w siną dal”,
który był czwarty na liście rankingowej. Dofinansowanie wyniesie po
50.000 złotych.
(jaki)

Lokalni partnerzy w Suchedniowie
W Hotelu „Paradiso” w Suchedniowie odbyła się druga z cyklu sześciu zaplanowanych konferencji zatytułowanej „Skarżyskie
Partnerstwo Lokalne w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa
Lokalnego”. W pracach partnerstwa aktywnie uczestniczy nasza
gmina. Temat konferencji brzmiał: „Składniki środowiska gospodarczego na terenie Powiatu Skarżyskiego”.
Na konferencję przybyli przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy ze starostą
Jerzym Żmijewskim, wiceprezydentem Skarżyska Zdzisławem
Kobierskim, przewodniczącą naszej Rady Gminy Anną Leżańską
oraz wójtem Bliżyna Mariuszem Walachnią.

Ogłoszenie o dniu wolnym
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/09 Wójta Gminy Bliżyn dzień 18
września 2009 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy w Bliżynie (w zamian za święto przypadające w
sobotę 15 sierpnia 2009 roku).
Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

Komunikat PKP
PKP Polskie Linie Kolejowe SA – Zakład Linii Kolejowych w
Skarżysku Kamiennej zawiadamia, że w związku z robotami torowymi zamknięty zostanie przejazd kolejowy kat. B na linii 025 Łódź
Kaliska – Dębica w kilometrze 135,057 w ciągu drogi krajowej nr 42 w
miejscowości Bliżyn w dniu 12 września 2009 roku od godz. 6.00 do
13 września 2009r. do godz. 19.00.
Objazd dobywał się będzie zgodnie z projektem tymczasowej
zmiany organizacji ruchu i umieszczonych znaków uzupełniających.
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Konferencję otworzył i zebranych powitał Roman Białek
– dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku. Na wstępie
Jadwiga Olszowska–Urban wprowadziła zebranych w tematykę
konferencji podkreślając jak bardzo ważny jest potencjał ludzki
w kształtowaniu środowiska gospodarczego. Podstawą działania
powinna być właściwa diagnoza społeczna, tzn. określenie zasobów, potrzeb i problemów wraz z odpowiedzią na pytanie – jak te
problemy rozwiązywać. Tematem zajęć podczas konferencji było
zastanowienie się nad aktualną sytuacją w powiecie i określenie
bieżących problemów.
Kolejna konferencja tego typu w dniu 10 września odbędzie się
w Skarżysku Kościelnym, a jeszcze w tym roku, 14 października,
partnerzy lokalni zawitają także do Bliżyna.
(jaki)
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Przedszkole po dziewięciu latach
Od pierwszego września, po dziewięciu latach przerwy, w Bliżynie
znów zaczęło działać przedszkole.
- Konieczność jego uruchomienia wynikała z dużego zapotrzebowania mieszkańców oraz z dążenia do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych najmłodszych dzieciaków – mówi wójt Mariusz Walachnia.
Początkowo gmina chciała pozyskać na ten cel pieniądze z programu Kapitał Ludzki, zakładając otwarcie dwóch oddziałów całodzien-

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Staszica 16 d
26 – 120 Bliżyn
z dopiskiem: konkurs fotograficzny Bliżyn w fotografii „Od wiosny
do wiosny”.
Wystawa pokonkursowa prac i uroczyste wręczenie nagród będzie
towarzyszyć obchodom 600-lecia Bliżyna
Laureaci pierwszych 3 miejsc otrzymają cenne nagrody rzeczowe,
pozostali uczestnicy upominki okolicznościowe, związane z rocznicą
600-lecia Bliżyna.
Pełny regulamin konkursu dostępny jest u organizatora oraz na
stronie internetowej gminy.
(jaki)

Rok szkolny rozpoczęty

nych w Bliżynie oraz filii
przy szkołach podstawowych, ale niestety się nie
udało. Kolejną próbę pozyskania środków podejmiemy w styczniu przyszłego roku. Mimo to, za
własne środki budżetowe gminy, ruszyły dwa
oddziały przedszkolne,
z których korzysta ponad 40 dzieci w dwóch
oddziałach. Klasa zerowa została przeniesiona do budynku zespołu
Szkół. Tak więc wszyscy rodzice, którzy wyrazili chęć posłania dzieci
do przedszkola mogły to uczynić.
Nauczycielkami naszych najmłodszych są Izabela Sierko i Izabela
Olesińska.
(jaki)

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Od wiosny do wiosny”
Bliżyn w fotografii
maj 2009 – kwiecień 2010
Przypominamy Czytelnikom, że trwa ogłoszony przez GOK w
Bliżynie pod patronatem wójta Gminy Bliżyn konkurs fotograficzny
pod powyższym hasłem, który jest adresowany do wszystkich fotografujących, a potrwa on do 15 kwietnia 2010 roku, kiedy upływa termin
zgłaszania zdjęć do konkursu.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe,
czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w
formacie 10x15 cm maksymalnie 13x18 cm oraz bezwarunkowo w
postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak
największej rozdzielczości. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko
w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
Fotografie należy składać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bliżynie u Urszuli Jędrzejczyk lub przesyłać na adres:

We wszystkich placówkach
oświatowych 1
września
rozpoczął się nowy
rok
szkolny.
Odprawione
zostały
Msze
św.,
zabrzmiał
pierwszy dzwonek, uczniowie
poznali nowych
nauczycieli i wychowawców.
Goszcząc na inauguracji nowego roku szkolnego w największej
naszej placówce, Zespole
Szkół w Bliżynie, ze strony wójta gminy Mariusza
Walachni młodzież usłyszała zapewnienie, że już
za niecałe 2 miesiące będzie można korzystać z
boiska „Orlik”.
Na początku jednak
młodzież minutą ciszy
uczciła pamięć ofiar II wojny światowej. Następnie dyrektor szkoły Józef Nowak
zapoznał zebranych z organizacją nowego roku
szkolnego oraz z
nowymi pedagogami.
Młodzież
udała się do klas
i…
Nowy
rok
szkolny rozpoczęty, a młodzieży w uczącej się w naszych szkołach życzymy samych
sukcesów i pomyślności.
Jacenty Kita

Dzieci dojadą
Firma przewozowa Marka Guzikowskiego z Bliżyna dowozić będzie w tym roku szkolnym młodzież do Gimnazjum w Bliżynie. Koszt
to 310,63 zł brutto za 1 dzień świadczenia usługi.
Usługa świadczona będzie na dwóch trasach: Rędocin – Mroczków
- Bliżyn w ilości około 85 uczniów oraz Kucębów – Odrowążek –
Sorbin - Bliżyn w ilości 80 uczniów.
(jaki)
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Nowy samochód na stulecie

Na „Orliku” zagramy jesienią

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie, dzięki działaniom władz samorządowych, otrzyma piękny prezent na przypadający w roku przyszłym jubileusz 100. lecia istnienia jednostki. Będzie to
nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy o napędzie na cztery
koła.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy auto
za kwotę 599.735 złotych dostarczy w terminie do 30 września PHU
Mirosław Stolarczyk z Kielc.
- W tym roku nowe samochody otrzyma tylko sześć jednostek
straży pożarnej w województwie. Zakup w około 55% sfinansowany
zostanie środkami z zewnątrz, bez których sami nie udźwignęlibyśmy
tego zadania – mówi Mariusz Walachnia – wójt gminy.
Skąd dofinansowanie? W wyniku zabiegów gminy 107.000 złotych
pozyskane zostanie z budżetu państwa, 150.000 zł przekaże Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie, a
80.000 zł da Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach.
Budżet gminy przeznaczy na ten cel 262.735 zł, o czym radni zdecydowali jednogłośnie na sesji w dniu 31 lipca.
Jacenty Kita

26 października – to ostateczny termin zakończenia budowy
kompleksu boisk sportowych obok Zespołu Szkół w Bliżynie w
ramach projektu „Moje boisko – Orlik ‘2012”. Umowa na wybudowanie kompleksu podpisana została z wykonawcą w dniu 17 sierpnia. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, będzie konsorcjum składające się z firm „Spring” z Kielc oraz „Media Stadion” ze
Szczecina za kwotę brutto 1.393.000 złotych (dodajmy dla porządku, że spośród sześciu ofert najdroższa opiewała na niemal 1,8 mln
złotych). Dofinansowanie spoza budżetu do tej inwestycji wyniesie
666.000 zł, resztę dołoży gmina z własnych środków.

Most już niedługo będzie gotowy
Trwają intensywne prace związane ze
wspólną budową
przez gminę i
powiat mostu na
ul. Langiewicza
w Bliżynie. –
Prace zgodnie z
umową powinny
zakończyć się do
końca października, lecz jest
szansa, że stanie
się to wcześniej

– mówi Mariusz Walachnia, wójt gminy.
Obecnie firma przystąpiła do wylewania płyty mostu. Dodajmy,
że elementem realizacji inwestycji w tej części Bliżyna będzie modernizacja ul. Langiewicza.
(jaki)

Ul. Langiewicza do remontu
W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na remont mostu „henrykowskiego” w budżetach starostwa i gminy, którzy wspólnie realizują to zadanie, powstały oszczędności w wysokości około
500.000 złotych. Władze obu samorządów postanowiły je przeznaczyć
na modernizację ul. Langiewicza od drogi krajowej nr 42 do zakrętu
za mostem. Chodzi o odcinek ok. 500 metrów.
Niedawno został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie, który
wygrało Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kielcach za
kwotę 315.552,31 zł (najdroższa z ofert opiewała na 549.192 zł!).
Poza położeniem nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Langiewicza
po jednej stronie wykonany zostanie nowy chodnik z estetycznej kostki brukowej, odwodnienie, humusowanie oraz obsypanie skarp.
Po przetargu okazało się, że znów powstały oszczędności.
– Pozostałe środki po uzgodnieniu ze starostą przeznaczymy na
remont drogi w Jastrzębi lub Kucębowie, o ile powiatowi uda się szybko
przeprowadzić procedury przetargowe – mówi Mariusz Walachnia,
wójt gminy.
Jacenty Kita
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- Zgodnie z projektem przyszły kompleks sportowy to boisko
do piłki nożnej ze „sztuczną trawą” oraz wielofunkcyjne, na którym
można będzie grać w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i w tenisa
– mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.
Dodajmy, że wykonane zostaną również obrzeża boisk z kostki
brukowej, przewidziane są miejsca dla publiczności oraz 10 miejsc
parkingowych, a także zaplecze obejmujące szatnie dla dziewcząt i
dla chłopców. Pokoik dla trenera i na sprzęt będzie się mieścić w
budynku szkoły.
Jak zapewnia wójt, boiska w dni nauki szkolnej będą służyć do
godz. 15:00 młodzieży szkolnej z zespołu szkół, a w godz. od 15:00
do 22:00 oraz w soboty i niedziele wszystkim chętnym. W celu zapewnienia sprawnej organizacji, porządku na boiskach, obsługi trenerskiej, itp. – gmina zatrudni trenera - „boiskowego”.
Jacenty Kita

Staną wiatraki?
W gminie pojawił się poważny inwestor zainteresowany postawieniem kilku wiatraków w miejscach najbardziej temu sprzyjających. O tym, że inwestor jest poważny niech świadczy fakt, że
koszt budowy jednej elektrowni wiatrowej to ok. 3 mln euro!
Firma z kapitałem portugalskim wyraża zainteresowanie ich
lokalizacją w Odrowążku, gdzie zebrano już większość zgód właścicieli na udostępnienie gruntów. Na ten moment nie ma jeszcze
ostatecznej decyzji o ich lokalizacji, gdyż po pierwsze musi on mieć
zgodę właścicieli działek na ich budowę, zachować odpowiednie
odległości od zabudowań oraz przeprowadzić szczegółowe badania dotyczące np. tras przelotu ptaków.
(jaki)
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Wypoczywali z TPD
Podczas minionych wakacji Oddział Gminny Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Bliżynie dla dzieci i młodzieży zorganizował letnie półkolonie pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”.
I faktycznie, zwiedzały one nasz kraj od gór po morze, były
na południu i północy. Zwiedziały, podziwiały krajobrazy, poznawały nowych ludzi, ich pasje i zainteresowania.

polskich uzdrowisk, dzieci zwiedzały molo, deptak nadmorski
ze słynną „Promenadą Gwiazd” oraz zażywali kąpieli morskich. Ostatnim elementem pobytu na Pomorzu była wycieczka
do Świnoujścia i zwiedzanie miasta.
I niestety, powrót w rodzinne strony.

Koordynatorem i kierownikiem półkolonii trwających 11
dni była Grażyna Kij, prezes naszego oddziału Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Pomagali jej wychowawcy w osobach: Hanny
Jakubowskiej, Haliny Fidor, Agnieszki Boczek i Agnieszki
Więckowskiej oraz wolontariusze, czyli: Alicja Bojek, Anna
Leżańska, Mirosław Kij.
Łącznie z tej ciekawej formy wakacyjnego wypoczynku skorzystało 47 dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Organizacja wypoczynku nie byłaby jednak możliwa bez
wsparcia w kwocie 20.000 złotych, którego udzieliła Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki
temu udało się połączyć przyjemne z pożytecznym, zorganizować zróżnicowane formy zajęć rekreacyjno – sportowych, turystycznych, krajoznawczych.

Ale początek zaczął się na naszym terenie. Było to ognisko
integracyjne w Gostkowie u państwa Paszkielów.
Kolejny dzień to rajd pieszy po najbliższej okolicy i zwiedzanie tropów dinozaurów w „Gagatach Sołtykowskich”. Dzieciaki
odwiedziły również gospodarstwo agroturystyczne Wacława
Pejasa w Sobótce, gdzie korzystali z różnych form zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Potem w Rędocinie mieli możliwość zapoznania się z pracą garncarza, a już następnego dnia z samego rana udali się
na wycieczkę do Parku Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie
koło Wadowic. Niezwykłym przeżyciem było także zwiedzanie
domu rodzinnego naszego rodaka Jana Pawła II oraz niezapomniana wycieczka do Krakowa.
Jeszcze tylko kolejny dzień spędzony na pływalni w
Czarnieckiej Górze i długo, z niecierpliwością oczekiwany wyjazd na sześciodniową wycieczkę na Pomorze Zachodnie. A tutaj zwiedzanie Wolina i słynnego skansenu „Centrum Słowian i
Wikingów”, skansenu w Wolinie oraz pływanie rowerami wodnymi po Zalewie Szczecińskim. W Międzyzdrojach, perełce

Elementem półkolonii było również prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych pod nazwą „Spójrz inaczej”, które kształtują wśród wychowanków pozytywne postawy w stosunku do własnego zdrowia, promują zdrowy tryb życia, uczą
odpowiedniego przeżywania własnych uczuć, rozwiązywania
konfliktów w grupie. Zajęcia obejmowały także profilaktykę
uzależnień.
Dzieci podczas wypoczynku zapewnione miały wyżywienie, a sukcesy w zawodach były nagradzane. Na koniec każde z
nich dostało pamiątkę wspólnego wypoczynku.
Zadowolenia z wakacji nie kryły dzieci, ale i ich rodzice.
Organizatorzy za tak zorganizowaną akcję otrzymali wiele
ciepłych słów uznania. Te miłe słowa i uśmiech dzieci zachęcają do organizowania w przyszłości takich form działania
Towarzystwa. Już dziś myślą oni nad tym, gdzie półkolonie zorganizować za rok.
Za naszym pośrednictwem TPD pragnie podziękować dyrektorowi ŚCR w Czarnieckiej Górze Jerzemu Chojnackiemu
i kierownikowi pływalni Krzysztofowi Grzeli oraz Jackowi
Kornackiemu, właścicielowi hurtowni „Kornel” w Skarżysku.
Dziękujemy wszystkim, za okazaną pomoc.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Bliżynie
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Żegnaj lato na rok
Doroczny festyn z cyklu „Pożegnanie Lata” w dniu 30 sierpnia br., w ramach Programu Integracji Społecznej, zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie.

Od wczesnych godzin popołudniowych na scenie ustawionej
przed „Zameczkiem” licznie gromadzili się mieszkańcy Bliżyna
i okolic, aby wspólnie pożegnać najpiękniejszą – zdaniem większości Polaków – porę roku. To już tradycja w naszej gminie,
aby okres wypoczynku żegnać w ten sposób.

Zachętą do wspólnej zabawy były słowa powitania do mieszkańców, z którymi ze sceny zwrócili się poseł Marzena Okła
– Drewnowicz, przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska
i wójt Mariusz Walachnia.

Festyn rozpoczął się od mocnych akordów, a to za sprawą ostrej muzyki w wykonaniu zespołu heavy metal „The
Radiators”. W międzyczasie prowadzące cały festyn panie
Katarzyna Skarus i Marzena Godlewska zapowiedziały start
turnieju szachowego, który odbywał się w lokalu „Zameczku”
(czytaj na str. 13).
A potem program już potoczył się zgodnie z przygotowa-
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nym, bogatym scenariuszem.
Występy artystyczne przeplatane były licznymi konkursami i grami, na ogół rodzinnymi, w których wygrać można było
bardzo atrakcyjne nagrody. Ale, aby je zdobyć, trzeba było sprostać wielu, niekiedy dość trudnym konkurencjom (dmuchanie
balonów, ubijanie piany, wyścig w tunelu i inne).
Część artystyczna to występy kapeli „Bliżej Serca” z Bliżyna,
zespołu tanecznego z Publicznego Gimnazjum ze Stąporkowa
„EJ STOP”, który na scenie wystąpił trzykrotnie.
Nie zabrakło także solistów, w tym między innymi solisty
– instrumentalisty Czesława Adamczyka, który zagrał na har-

monii pedałowej.
Na scenie prezentowały się także nasze zespoły ludowe:
„Kuźniczanki”, „Sobótka” i „Sorbin”, a także zespół „Łorejsie”,
laureaci wielu głównym nagród na dorocznym Festiwalu
Muzyki Harcerskiej w Kielcach, czyli „Jodeł”.
Wieczorem do zabawy przygrywał zaś zespół „Rejs” z Kielc.
Ale muzyka to nie
wszystko. Dla najsilniejszych naszych mieszkańców organizatorzy przygotowali turniej „Strong
Men”. Z pośród 15 startujących najlepsi okazali
się: Jarosław Kotwica z
Drożdżowa, Piotr Nowek
z Sorbina oraz Grzegorz
Siudek z Bliżyna. Cały
czas czynna była loteria, podczas której można było wygrać
rower ufundowany przez poseł Marzenę Okłę – Drewnowicz.
Wygrała go Edyta Malinowska z Gostkowa. Swoją loterię, a
także stoisko gastronomiczne, miał także zespół „Kuźniczanki”,
a zebrane w ten sposób
pieniądze w kwocie
449 zł przeznaczone
zostaną na zakup elementów stroju ludowego tzw. „kubraczków”.
Można było pojeździć konno, dzieci
za darmo mogły malować się w przeróżne
wzory, a także zmienić
barwę włosów. Panie mogły skorzystać z porad kosmetycznych
przygotowanych przez firmę „Oriflame”. Nie zabrakło atrakcji
dla najmłodszych w postaci placu zabaw.
Zaś mocnym akordem końcowym był wieczorny pokaz fajerwerków.
Jacenty Kita
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Pamiętamy!!!

Godnie uczciliśmy 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej
W skupieniu, powadze, przy licznym udziale mieszkańców społeczność Bliżyna uczciła pamięć 70. rocznicy napadu Niemiec hitlerowskich na nasz kraju w dniu 1 września 1939 roku.
Za tych, co walczyli
Obchody wybuchu najstraszniejszej w dotychczasowych dziejach
świata wojen rozpoczęły się w godzinach wieczornych uroczystą Mszą
św. w kościele pod wezwaniem św. Zofii z Bliżynie.

Przed ołtarzem pochyliły się sztandary Związku Strzeleckiego,
naszych szkół, strażaków. Obecnych w świątyni powitał ks. proboszcz
Stanisław Wlazło. Mszę św. celebrował ks. Andrzej Olszewski, który
do wiernych zwrócił się w następujących słowach:
- Modlimy się dziś w intencji Ojczyzny. O szczególne błogosławieństwo dla niej, aby Duch Święty zstępował na nią. Módlmy się za
poległych w ostatniej wojnie, za tych co walczyli o wolność naszego
kraju.
Marsz Pokoju
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości sformułowali
kolumnę, która poprzedzona konną banderą, statystami ubranymi w
mundury z lat II wojny światowej i pocztami sztandarowymi, udała się
pod Obelisk upamiętniający ofiary wojny i okupacji.
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Szczególne wrażenie wywoływały zapalone znicze, które nieśli ze
sobą uczestnicy Marszu Pokoju.
Marszowi towarzyszyło przejmujące bicie kościelnych dzwonów
oraz dźwięk strażackiej syreny.
„Jeśli my zapomnimy o nich,
niech inni zapomną o nas”
Tuż po dwudziestej, kolumna dociera pod Pomnik – Obelisk, dar
społeczeństwa Bliżyna dla upamiętnienia ofiar wojny i okupacji.

Dalsza część obchodów to piękny i przejmujący w treści montaż słowno – muzyczny w wykonaniu: Katarzyny Skarus, Marzeny
Godlewskiej, Izabeli Bernat i Katarzyny Połeć. Te dwie ostatnie to
wokalistki, wychowanki Sebastiana Siudaka, instruktora muzycznego naszego ośrodka kultury. Ważnym elementem programu było
odwołanie się przez wykonawców do elementów patriotyzmu lokalnego. – W dniu 16 lub 17 września przed Urzędem Gminy w Bliżynie
zatrzymał się patrol żandarmerii niemieckiej. Zerwali z budynku
godło polskie i zrzucili je na ziemię. Piętnastoletni wówczas Tadeusz
Ciuk podniósł je i zabrał do domu – cytowała kronikę bliżyńską
K. Skarus.

Gotowość do przeprowadzenia dalszej części obchodów wójtowi
Mariuszowi Walachni przekazał komendant uroczystości Zdzisław
Kuźdub. Na jego komendę zapalono pochodnię i znicze, odbył się
„Apel Poległych”. Do apelu wezwany został m.in. Włodzimierz Nowak
i inni mieszkańcy gminy Bliżyn, ofiary wojny. – Składamy dziś hołd
żołnierzom wszystkich rodzajów sił zbrojnych, wszystkich stopni oraz
cywilnym ofiarom wojny. Niech pamięć o nich nigdy nie zginie. A jeśli my zapomnimy o nich, niech inni zapomną o nas – powiedział do
uczestników uroczystości Z. Kuźdub.
Następnie przy dźwiękach werbli delegacje władz samorządowych,
poseł Marzena Okła – Drewnowicz, kombatanci, przedstawiciele
społeczności bliżyńskiej złożyli wiązanki kwiatów pod Obeliskiem.

W programie nie zapomniano także o ofiarach drugiego z agresorów – Związku Sowieckiego. To między innymi porucznik Stefan
Boczek z Sorbina, Stanisław Ciura z Ubyszowa, Wiktor Łukomski
z Wojtyniowa…
Świadek historii
Jan Zieliński to ostatni żyjący na terenie naszej gminy uczestnik
wojny obronnej 1939 roku.
Jako żołnierz 19. Dywizji Piechoty stacjonował na Wileńszczyźnie.
Potem jego jednostka została przeniesiona w okolice Warszawy, następnie Wielunia. Do niewoli dostał się 14 września i lata okupacji spędził w niemieckim obozie jenieckim.

II
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D o dat ek spec jalny !
Z kolei M. Walachnia powiedział: - Tego dramatu nie da się wyrazić w słowach. Bór, Brzask, Jastrzębia, Michniów, to symbole okrucieństwa wojny.
Po odegraniu „Roty” uczestnicy obchodów pod Obeliskiem złożyli
palące się znicze, wyraz pamięci i hołdu.

– Dziękuję Bogu za wszystko, za to, że przetrwałem i wróciłem
w rodzinne strony. Mocno dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj dziś
stoją, za to, że pamiętacie.
„Pamięć musi nas łączyć”
Potem okolicznościowe wystąpienia mieli poseł Marzena Okła
Drewnowicz oraz wójt Mariusz Walachnia.
Poseł stwierdziła: - Wojna spustoszyła pół świata, były miliony
ofiar, doświadczyło jej wiele narodów, w tym Polacy. Czujemy dumę,
ale także gorycz i żal. Dzięki żołnierzom lat II wojny mamy wiarę w
godność, w Polskę. A jej fundamentem powinna być pamięć i pojednanie.

„Kamień jest wieczny”
Dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na ścianie wejściowej zespołu
szkół wmurowana została tablica pamiątkowa poświęcona bohaterom
wojny obronnej 1939 roku i ofiarom okupacji.
Zabierając głos dyrektor szkoły Józef Nowak powiedział:
- Mieliśmy dylemat, gdzie tą tablicę umieścić. Czy na budynku
gminy, czy może kościoła? Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że
miejscem najlepszym będzie szkoła. Bo szkoła to wiele pokoleń. Nas
zabraknie, ale pamięć będzie utrwalona, bo kamień jest wieczny.
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D o dat ek spec jalny !

Prasa pisała

Na Obelisku widnieje napis:
„Bohaterom września 1939 roku
Obrońcom Ojczyzny i ofiarom II wojny światowej
w 70 Rocznicę jej wybuchu
składa hołd
społeczeństwo Bliżyna
Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, 1.09.2009”
Obelisk poświęcił ks. proboszcz Stanisław Wlazło, a jego odsłonięcia dokonali: Marzena Okła – Drewnowicz, Jan Zieliński i
Mariusz Walachnia oraz w imieniu fundatora Józef Nowak, prezes
TPB.
Okolicznościowe wystawy
Na tę wyjątkową uroczystość organizatorzy w holach szkoły przygotowali wystawy okolicznościowe. Mogliśmy z zaciekawieniem obejrzeć reprinty polskiej prasy z tych tragicznych wrześniowych dni.

Militaria z lat II wojny, w większości znalezione na terenie naszej gminy, prezentowali Łukasz Łukomski i Marcin Fornal. Modele
samolotów wystawił Jan Wojtyczka, z kolei siodła i inne akcesoria
kawaleryjskie na wystawę użyczył Stanisław Paszkiel. Z kolei wystawę militariów z lat wojny prezentowali Hubert Pyrkosz i Dariusz
Karpiński. Dominowały w nich hełmy, bagnety, ciekawe fotografie.

Wystawy z dużym zainteresowaniem zwiedzali mieszkańcy
Bliżyna, zaś organizatorzy uroczystości za udostępnienie i prezentację
zbiorów składają w tym miejscu gorące podziękowania.
Organizatorami obchodów byli: Wójt i Rada Gminy Bliżyn,
Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna oraz Gminny Ośrodek Kultury.
Duży wkład pracy w przygotowanie uroczystości włożył Roman
Falarowski.
Jacenty Kita
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Co z programem integracji społecznej?
- Ponoć pieniądze na realizację podpisanych już umów mają być.
Nasza gmina na ogólną wartość projektu na 280.000 złotych na ten moment ma zapewnione 170.000. Dlatego podpisane już zlecenia będą realizowane, zaś z kolejnymi należy się wstrzymać – mówi wójt Mariusz
Walachnia.
Całe zamieszanie wynikło z tego,
że w ramach budżetowych oszczędności pieniądze na
Program Integracji
Społecznej zmniejszone zostały z 80
do 36 milionów
złotych. Takie stanowisko Ministra
Finansów wywołało sprzeciw samorządów, które były
i są w trakcie realizacji programu.
Stąd w dniu 13 lipca 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
odbyło się nadzwyczajne spotkanie wójtów i burmistrzów oraz koordynatorów PPWOW ze świętokrzyskich gmin realizujących Program
Integracji Społecznej. Głównym tematem spotkania była dyskusja nad
planowanymi cięciami budżetowymi, które planuje
rząd.
Na spotkanie
przyjechało ponad
45 przedstawicieli
samorządów.
W trakcie spotkania omówione
zostały aktualne,
najpilniejsze sprawy programowe
związane z planowanymi cięciami
budżetowymi.
Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że nie można w tej chwili zatrzymać
Programu, bo nie po to został uruchomiony tak poważny kapitał społeczny, aby go teraz zdławić.
Gmina Bliżyn w ramach Programu Integracji Społecznej podpisała 18 umów i porozumień na kwotę ok. 242.000 zł. Dzięki programowi
mieszkańcy naszej gminy mogą uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach integracyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, spotkaniach. Prawdziwym „strzałem w dziesiątkę” był wizytowany 19 maja
przez przedstawicieli Banku Światowego Klub Seniora . Wówczas goście
byli pod wrażeniem działalności klubu.
Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego (do którego nasza gmina należy – red.) Michał Markiewicz, podjął się poinformowania posłów, którzy otrzymywali materiały dotyczące zagrożenia
realizacji Programu.
(jaki)

Wacław Pejas – najlepszym solistą
w Polsce
Tysiące widzów, wspaniałe występy i integracja wszystkich pokoleń.
XV Festiwal Folkloru imienia Józefa Myszki, jak co roku przyciągnął tłumy fanów z całej Polski.
Jak co roku, jury wybrało najlepsze kapele śpiewacze‚ zespoły oraz instrumentalistów, promujących twórczość oraz sylwetkę twórcy ludowego i
muzyka Józefa Myszki z Błazin koło Iłży.

Niezwykły sukces odniósł nasz
rodzimy śpiewak, solista Wacław
Pejas z Sobótki, który zwyciężył w
kategorii solistów! Wykonał on dwie
piosenki „Jedzie Janek, jedzie” i „Oj
stary jo se, stary”.
Przypomnijmy, że Wacław Pejas
w ubiegłym roku również zajął pierwsze miejsce.
Na scenie wystąpiło ponad 300
zespołów śpiewaczych, solistów i instrumentalistów z 6 województw. W
oczekiwaniu na wyniki czas umilił
występ wspaniałego zespołu tańca irlandzkiego „Elphin” z Gdańska.
Imprezie towarzyszyły: koncerty
muzyki inspirowanej folklorem, kiermasz sztuki ludowej i wydawnictw regionalnych.

Jacenty Kita

Szlak architektury drewnianej
Świętokrzyski szlak architektury drewnianej, w którym ujęto głównie kościoły i kaplice, powstał dzięki dotacjom i wsparciu Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, Kurii Kieleckiej oraz Kieleckiego Oddziału Ośrodka
Badań i Dokumentacji Zabytków. Podobne szlaki przebiegają już przez
Małopolskę, Podkarpackie i ziemie Śląskie.
Koordynatorem projektu „Szlak Architektury Drewnianej” jest Anna
Drzewiecka z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego. Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej przebiega czterema trasami oraz tzw. pętlą kielecką – na długości ok. 500 km.
łącząc 60 drewnianych zabytkowych budowli sakralnych.
Wśród budowli sakralnych znalazły się w projekcie: Kościół p.w. św.
Zofii w Bliżynie, Kościół p.w. św. Rozalii w Odrowążu gm. Stąporków,
Kościół p.w. św. Józefa w Skarżysku - Bzin Gm. Skarżysko - Kam., Kościół
p.w. Zesłania Ducha Świętego w Parszowie, gm. Wąchock, modrzewiowy
Kościół św. Rocha w Mroczkowie.
Przy każdym z obiektów zostały umieszczone tablice informacyjne
z opisem budowli po polsku, angielsku i niemiecku a także ze zdjęciami trzech najbliższych zabytków na trasie. W miesiącu lipcu br. jedna z
tych tablic została umieszczona przy modrzewiowy Kościół św. Rocha w
Mroczkowie.
W górnej części tablicy są zdjęcia trzech najbliżej znajdujących się
Kościołów w Bliżynie, Odrowążu, Parszowie wraz z mapa dojazdową.
Treść napisu na tablicy odpowiada historii budowy kościoła św. Rocha
cytuję:
MROCZKÓW
Kaplica p.w. św. Rocha. O istniejącej obecnie kaplicy tak pisze ksiądz
Bastrzykowski: „Kiedy i przez kogo została zbudowana drewniana kaplica
pod wezwaniem św. Rocha, nie wiadomo..”.
Według podania ludowego Kościół św. Rocha zbudowany został na
grobach zmarłych przy końcu XVI wieku lub na początku XVII wieku,
jako wotum dziękczynne Bogu za ustanie zarazy. Zbudowany jest w „zrąb”
z drewna modrzewiowego z zewnątrz i wewnątrz szalowany deskami
przybitych pionowo i zwieńczony dość wydatnym gzymsem. Narożniki
ośmiokąta opinają lisice. Ośmioboczna nawa Kościoła jest rozwiązaniem
unikalnym. Nakryty kopulastym dachem z gontów i czworokątną wieżyczką. W 1856r. wzniesiono ołtarz wraz z obrazem olejnym św. Rocha
z ofiar właściciela i pracowników Cegielni w Sołtykowie. Od roku 1957
kaplica stała się kościołem parafialnym. W roku 1962 obiekt został rozbudowany.
Tworzenie nowych szlaków tematycznych wpisane zostało w strategie rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014
przyjętej przez sejmik wojewódzki. Opracowano prawie 300 stronicowy
przewodnik „Szlak architektury drewnianej” który opisuje najciekawsze
miejsca w woj. Świętokrzyskim ukazując świat odchodzący do przeszłości.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: www.drewniane.swietokrzyskie.travel
Mieczysław Bąk
radny miejscowości Górki
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Delegacja z Bliżyna w Wilejce
Przedstawiciele
naszej
gminy w pierwszych dniach
lipca korzystając z zaproszenia władz samorządowych
partnerskiego miasta Wilejka
(Białoruś) uczestniczyli w
uroczystościach związanych z
65. rocznicą wyzwolenia kraju
spod okupacji hitlerowskiej.
Przy okazji wzięli udział w
„Dniach Miasta”.
Członkami delegacji byli
samorządowcy gminy Ujazd, powiatu Tomaszów Mazowiecki, i goście
ze Słowenii – żupani (wójtowie) miejscowości Grad i Beltinci: Daniel
Kalamar, Milan Kerman. Całej grupie przewodniczył Jerzy Rams
– wiceprzewodniczący naszej Rady Gminy.
Gospodarze Wilejki bardzo serdecznie i gościnnie przygotowali spotkania, podczas
których w atmosferze
przyjaźni była okazja
zapoznać się z gospodarczymi i kulturalnymi
osiągnięciami
Wilejki. Delegacja miala również możliwość
promować dokonania
w naszych „małych ojczyznach” w Bliżynie i
Ujeździe.
Wyjazd nastąpił w
ramach Stowarzyszenia Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza
i Województwa Świętokrzyskiego.
(jaki)

Pamięta o młodzieży
Od początku tej kadencji Rady
Gminy tj. od trzech lat, Jacek
Krzepkowski, radny z Płaczkowa,
stara się uhonorować uczniów, opuszczających mury miejscowej szkoły
podstawowej. – Tym sposobem chcę
im podziękować za wysiłek wkładany
w edukację, zachęcić ich do dalszej nauki. To także zachęta dla młodszych
uczniów do pracy w kolejnym roku
szkolnym – mówi „Informatorowi” pan
Jacek.
W czerwcu, na zakończenie roku
szkolnego, 24 absolwentów SP w
Mroczkowie otrzymało z rąk radnego upominki książkowe z dedykacją:
„Nigdy nie lekceważ potęgi dobrego słowa i uczynku”.

(jaki)

Nagrody i awanse dla policjantów
Policjanci z posterunku policji w Bliżynie na okoliczność swojego
święta przez swych zwierzchników zostali uhonorowani awansami,
odznaczeniami i nagrodami.
Powiatowe obchody święta policji, które odbyły się w dniu 24 lipca, zainaugurowała uroczysta msza święta w Kościele Matki Bożej
Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej. Po mszy, Komendant
Powiatowy Policji Wojciech Przeździk, który dzień wcześniej, podczas wojewódzkich obchodów święta policji otrzymał awans na sto-
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pień młodszego inspektora, odczytał akt zawierzenia Matce Bożej
Miłosierdzia.

Srebrną odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał kierownik naszego posterunku Sławomir Buczek, natomiast nagrodami wręczonymi przez wójta M. Walachnię uhonorowani zostali Emil Sadza i
Piotr Pakuła.
(jaki)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kończą się wakacje,
pomyśl o szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej!
Od 1 czerwca 2009 roku O.K. Centrum Języków Obcych prowadzi projekt „Nowy Zawód Szansą Dla Rolnictwa”. W ramach projektu
prowadzone będą atrakcyjne szkolenia zawodowe, w których każdy
rolnik lub domownik gospodarstw wiejskich z pewnością znajdzie coś
dla siebie. Zdobywając kwalifikacje w jednym z trzech deficytowych
zawodów w województwie świętokrzyskim tj. w zawodzie recepcjonisty, sekretarki, pracownika administracyjno-biurowego uczestnik
bezpłatnie nauczy się języka angielskiego oraz weźmie udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego doradcę zawodowego.
Organizator oprócz profesjonalnej kadry wykładowców, bezpłatnych
materiałów szkoleniowych, czy zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom
szkolenia zapewni także wyżywienie.
Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjna do pobrania
dostępne są na stronie internetowej: www.szansa-dla-rolnictwa.eu
oraz w siedzibie Biura Projektu:
O.K. Centrum Języków Obcych,
ul. Bohaterów Monte Cassino 53,
20-705 Lublin,
tel. 081 536 12 36
e-mail: szansadlarolnictwa@okcjo.com.pl
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Biuro projektu:
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Boh. Monte Cassino 53; 20-553 Lublin
tel. 081 536 12 36, 081 533 78 33
NIP: 712-25-12-213, REGON: 431194111
KRS: 0000113283; Kap. zakł. : 368 300 zł

I V Fe s t iwal

IV Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
W bliżyńskim kościele pw. Św. Ludwika trwa czwarta edycja
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wierni i wszyscy zgromadzeni na uroczystej Mszy św. odpustowej w dniu 25 sierpnia po
raz pierwszy od dłuższego czasu mogli usłyszeć piękne dźwięki wyremontowanych zabytkowych organów.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odpustowa koncelebrowana
przez bp Adama Odzimka.

Parafianie witając księdza biskupa w paru słowach przybliżyli
zebranym ostatnie poczynania m.in. nowy ołtarz, remont organów,
odrestaurowanie obrazu św. Ludwika oraz ufundowanie obrazu Jana
Pawła II. Ksiądz proboszcz Stanisław Wlazło stwierdził: - Dzięki
ofiarności parafian świątynia staje się piękniejsza. Proszę Cię księże
biskupie o modlitwę za parafian.
Podczas modlitwy poświęcone zostały organy i obraz
patrona
świątyni
Św. Łudwika, które
wróciły po remoncie, nowy ołtarz,
ambonka oraz obraz Jana Pawła II.
Na
organach
po raz pierwszy po
gruntownej renowacji zagrał Rafał
Wróbel, organista
katedry radomskiej. Mszę św. uświetnili śpiewacy z Warszawskiego
Chóru Solistów. Dyrygentem chóru jest Tomasz Piętak – rodowity
mieszkaniec Bliżyna, który zajął się stroną artystyczną całego festiwalu. Mieszkańcy i zaproszeni goście w skupieniu i zadumie wysłuchali

dzieł organowych J.S. Bacha, między innymi słynną Mszę Koronacyjną
W.A. Mozarta oraz IV Litanię Ostrobramską S. Moniuszki.
Podczas koncertu po Mszy św. chór wykonał kilka utworów m.in.
Bacha i Haendla.
Kolejny koncert w ramach festiwalu odbył się
w dniu 30 sierpnia
o godzinie 18.00.
Publiczność mogła
wysłuchać muzyki
organowej, wokalnej i gospel w wykonaniu Joanny
Lalek i Tomasza
Piętaka.
Na początek
ks. proboszcz S.
Wlazło
wyraził
zadowolenie z faktu, iż za każdym
razem
zwiększa
się liczba słuchaczy.
Natomiast
historię naszych festiwali przybliżyła p. dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej w Skarżysku. – Po dwóch latach przerwy przeznaczonej
na remont, dziś wysłuchamy wspaniałe brzmienie zabytkowych organów. Nasz festiwal z roku na rok jest coraz lepszy, jest po prostu
świetny – stwierdziła.
Natomiast 13 września swój koncert dadzą młodzi artyści z
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego ze Skarżyska-

Kam. pod dyrekcją Krzysztofa Długosza. Gośćmi specjalnymi tego
koncertu będą pochodząca ze Skarżyska śpiewaczka Magdalena
Kaleta, młody organista Patryk Lipa oraz Tomasz Piętak.
Zorganizowanie festiwalu stało się możliwe dzięki wsparciu parafii św. Ludwika, wójta gminy oraz starosty skarżyskiego i było elementem obchodów dziesięciolecia powstania powiatu.
Jacenty Kita
Tomasz Piętak, pochodzący z Bliżyna, jest absolwentem
Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie organów
oraz w klasie śpiewu solowego. Z równym powodzeniem wykonuje
muzykę współczesną i musicalową. Współpracuje z Warszawskim
Chórem Chłopięcym i Męskim działającym przy Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, z którym koncertował w Polsce, Norwegii i Niemczech. Jest solistą Warszawskiej
Opery Kameralnej oraz organistą w Kościele Akademickim
p.w. św. Anny w Warszawie. Występuje z Orkiestrą Koncertową
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Sier pień 20 0 9

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

11

HIS to r ia

Górki wczoraj i dziś
(część I)
Prawdopodobnie wieś Górki powstała z początkami kopalnictwa rud żelaza, istnieją przesłanki, że na tym terenie rudy żelaza kopano już przed XI
w. Rudy żelaza występują tutaj na niewielkiej głębokości. Ślady starego górnictwa zachowały się do dziś w formie zarośniętych niewielkich hałd gliny
„Górek” i zagłębień po szybikach wydobywczych.
Miejscowe kopalnie: „Leon”, „Nadzieja”,
„Osiny”, „Laski”, „Ościska”, „Zapowiedź”,
„Chrapaczów” dostarczały rudę fryszerce w Płaczkowie i odlewni w Mroczkowie,
Bliżynie oraz stalownią.
W XIII i XIV w przez obszar Górek
przebiegała główna droga handlowa od
Morza Czarnego do Bałtyku poprzez Lwów,
Sandomierz, Opatów, Wąchock, Opoczno,
Łęczycę, Toruń. Ludzie, którzy jechali gościńcem, rozglądając się po okolicy, widzieli
pasterzy wokół trzód na łąkach. Gdzie rzuciło się okiem, ściany czarnych lasów, gdzieniegdzie pobożni ludzie wznosili drewniany krzyż, który świadczył o modlitwie lub
boleści, niosąc w sobie zagadkę tamtych
czasów.
Największym wówczas bogactwem
Górek i okolic były kuźnice, kopalnie rudy,
mielesze, w których wypalano węgiel drzewny, a także lasy. Rosły w nich dęby potężnych rozmiarów, masztowe sosny, olbrzymie jodły i modrzewie. Tysiące dukatów
brano rocznie za klepki dębowe do wyrobu
beczek i innych wyrobów z drewna leśnego.
Las dostarczał materiałów budowlanych,
zwierzyny, jagód, grzybów. Natomiast rzeki
i rozlewiska były pełne ryb, raków.
Po zastosowaniu w drugiej połowie
XVI wieku koła wodnego, zaczęto wodę wykorzystywać do napędu młynów wodnych i
kuźnic budowanych przy groblach zbiorników wodnych. Groble zazwyczaj
przegradzały doliny rzek i stanowiły zaporę czołową z urządzeniami piętrzącymi w postaci stawideł. Bardzo często spełniały one rolę dróg lokalnych.
Już w XVI wieku w dolinie rzeki Kamiennej istniał duży zbiornik wodny
Górki – Gilów z progiem wodnym. Powyżej były również dwa zbiorniki w
Płaczkowie i Mroczkowie. Do dziś pozostały po nich resztki obwałowań i
grobli.
Ciągłe wojny zniszczenia, epidemie, głód i zarazy niszczyły okolicę w
1602, 1622-1625 i 1652-1656. Powrót dżumy w 1665 roku oraz 1677-1678
zdziesiątkował mieszkańców tych okolic.
Z zapisów z 1662 r. o pobieraniu daniny od głowy /pogłówne/ wynika,
że w Górkach płaciło ją 27 osób zamieszkujących w 8 dymach. W 1822 r. w
Górkach było 4 domy i 18 mieszkańców, natomiast w 1870 r. już 8 domów i
56 mieszkańców.
Wojna i jej skutki nie ominęły mieszkańców Górek. Po wkroczeniu wojsk
hitlerowskich, wobec ludności polskiej i żydowskiej stosowany był terror i represje. Okoliczną ludność wywożono na roboty przymusowe do Niemiec.
Duże kompleksy leśne dawały schronienie a okoliczna ludność żywność
dla licznie działającej tu partyzantki z oddziałów AK „Ponurego”, „Szarego”,
„Brzozy”, „Sosny” i innych. Partyzanci poza zbrojnymi akcjami i dywersją,
pełnili funkcje policyjne występując przeciw zwykłym napadom rabunkowym band podszywających się pod ruch oporu.
Wyzwolenie w styczniu 1945 r. przez Armię Radziecką przyniosło wolność, ale również prześladowania przez UB byłych żołnierzy AK. Wielu z
nich było aresztowanych, część szukała schronienia na zachodnich ziemiach
odzyskanych, tylko nielicznym udało się uciec za granicę.
Wieś Górki położona jest w Gminie Bliżyn obejmującej środkową część
Płaskowyżu Suchedniowskiego granicząc na północy z mezaregionem Garbu
Gielniowskiego i na południu z mezaregionem Gór Świętokrzyskich. Z reguły granice i zasięgi wydzielonych obszarów jednostek przyrodniczych są
orientacyjne, a nie ściśle określone jak w przypadku granic gmin.
Gmina Bliżyn położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w obrębie Staropolskiej Aglomeracji Przemysłowej i sąsiaduje z
gminami Skarżysko- Kam., Stąporków, Suchedniów, Zagnańsk, Chlewiska,
Szydłowiec. Południowa część gminy położona jest w obrębie Suchedniowsko
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-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, a pozostałe
tereny niemal w całości wchodzą w skład Konecko - Łopuszańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Geograficzne położenie gminy wskazuje na korzystne warunki do aktywizacji gospodarczej jako zaplecze ośrodka
regionalnego dla Skarżyska - Kamiennej oraz Stąporkowa, Końskich i Kielc.
Sprzyjają temu nasilone procesy urbanizacyjne, obejmujące tereny gminy
w pasie równoleżnikowym wzdłuż drogi Krajowej nr 42 /dawny nr 7467 na
trasie Łódź - Końskie - Skarżysko-Kam. -Starachowice - Rudnik i korytarza
infrastruktury technicznej o znaczeniu krajowym.
Warunki rozwojowe Górek
wzmacnia dodatkowo przebiegająca
równolegle do drogi krajowej nr 42
linia kolejowa o znaczeniu regionalnym, łącząca trzy ważne węzły kolejowe o znaczeniu krajowym Łódź,
Koluszki i Skarżysko-Kam. Tak więc
Górki mają doskonałe połączenia komunikacyjne z tymi miastami.
Poza powiązaniami administracyjnymi, gospodarczymi i komunikacyjnymi, powiązania funkcjonalno - przestrzenne gminy, wynikają
również z jej warunków przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowych.
Należy podkreślić, że Górki są położone w obszarze wymagającym wysokiej ochrony Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych (GZWP) nr 415
położonych w obrębie skał triasu dolnego i środkowego (piaskowce, wapienie, margle, iłowce, iły). Zbiornik
ten znajduje się na obszarze 281 km 2
na południe od rzeki Kamiennej i na
zachód od rzeki Kamiennej. Zbiornik
ten ma charakter szczelinowo - porowy a zasilanie utworów wodonośnych
odbywa się głównie drogą infiltracji
opadów atmosferycznych bezpośrednio na wychodniach. Zbiornik GZWP
415 został zakwalifikowany do ONO
(Obszary Wymagające Najwyższej Ochrony) wód podziemnych.
Natomiast lasy stanowiące 65 % ogólnej powierzchni w całości wchodzą
w skład węzła ekologicznego o znaczeniu krajowym. Ponadto północna część
sołectwa jest obszarem źródliskowym rzeki Kamiennej.
Większość zabudowań w Górkach została zbudowana przy drodze krajowej nr.42, natomiast pozostałą część wsi stanowią przysiółki; Barwinek,
Podgórki, Nowiny, Olszyny z zabudowaniami w kilku częściach obszaru wsi
stanowiącej powierzchnie 7,4 km 2 na którym przeważają tereny wyżynne
porośnięte lasami mieszanymi. Infrastruktura drogowa dobrze rozwinięta,
zabezpieczająca dojazd do poszczególnych gospodarstw. Tylko dwa niewielkie odcinki stanowią drogę tłuczniową.
Od miesiąca kwietnia 2009r. na 2,2 km. odcinku drogi krajowej nr.42 w
Górkach występują duże utrudnienia w ruchu drogowym z uwagi na przeprowadzany remont wykonywany przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i
Autostrad w Kielcach. Zostanie poszerzona jezdnia obustronnie o 1m. wraz
z utwardzonymi poboczami. Po obu stronach jezdni zostaną wykonane
chodniki na długości 1600m. wraz ze zjazdami do poszczególnych posesji. Zakończenie remontu planowane jest do końca sierpnia br. Wszystkie
drogi w terenie zabudowanym są oświetlone. Jest w trakcie projektowania
oświetlenie drogi krajowej na odcinku o długości 1km. wraz z modernizacją
istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne. Z uwagi na występowanie pojedynczych zabudowań znacznie od siebie oddalonych, wieś jest
zgazyfikowana w około 40%, pozostałe gospodarstwa wykorzystują gaz butlowy. Stan zwodociągowania wsi na poziomie około 60 %, w czerwca 2009r.
zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę ponad 8 km. linii wodociągowej
wraz z przyłączami. Gmina Bliżyn uzyskała 60% dofinansowanie ze środków
unijnych na budowę oczyszczalni ścieków oraz pierwszego etapu kanalizacji.
Realizacja tej inwestycji rozpocznie się jeszcze w 2009r. po wyłonieniu wykonawcy w przetargu. Górki nie mają kanalizacji ściekowej ma być zbudowana
do 2015r. Obecnie ścieki gromadzone są w przydomowych szambach, a następnie beczkowozami wywożone do oczyszczalni ścieków. Również odpady
stałe są odbierane raz w miesiąc z gospodarstw przez firmę wywozową.
c.d.n.
Mieczysław Bąk
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Zabawa w Ubyszowie
W ramach akcji
„Lato z Zameczkiem”
w dniu 2 sierpnia w
Ubyszowie rozegrany
został I Letni Piknik
Szachowy. Pierwszy formalny, chociaż w szachy w ogródku Państwa
Pogodzińskich ta królewska dyscyplina sportu uprawiana jest od lat.
W turnieju szachowym, organizowanym w gminie po raz czwarty, pod przewodnictwem
Adama Łukomskiego, prezesa klubu szachowego Kordian przy GOK
w Bliżynie, wzięło udział 18 zawodników (w tym 1 kobieta) z terenu
gminy i spoza niej.
Jego oficjalnego otwarcia dokonała Anna Leżańska, przewod-

nicząca Rady Gminy w towarzystwie sołtysa Ubyszowa Zbigniewa
Ślęzaka, Waldemara Pogodzińskiego - członka Rady Sołeckiej oraz
pierwszego długoletniego prezesa klubu szachowego w Bliżynie
Kazimierza Nowaka.
Grano systemem szwajcarskim, 9 rund po 10 minut, a system komputerowy zliczał punkty. Sędziował syn Adama – Łukasz Łukomski,
sędzia szachowy z uprawnieniami II stopnia

Klasyfikacja końcowa turnieju była następująca:
I miejsce Łukasz Łukomski z klubu Kordian w Bliżynie,
II miejsce Zdzisław Socha ze Stąporkowa,
III miejsce Adam Łukomski z klubu Kordian w Bliżynie.
Ale w Ubyszowie w tym dniu festyn nie ograniczył się tylko do
rozgrywek szachowych. Na dalszy program złożyły się występy artystyczne, konkursy i gry sprawnościowe oraz wspólna ludowa zabawa.
Zawody rozegrane zostały dzięki wsparciu Urzędu Gminy oraz
realizacji Programu Integracji Społecznej.
(jaki)
zdjęcia: www.tsk24.pl

•
•
•

Obchody odpustu św. Ludwika na
sportowo
W dniach 21- 23 sierpnia br. odbył się II parafialny turniej piłki
nożnej o Puchar ks. proboszcza Stanisława Wlazło.
W rozgrywkach uczestniczyło 8 drużyn, podzielonych na grupy w
wyniku losowania. Po rozegraniu meczów grupowych do półfinałów
awansowały: Kordian Bliżyn, Gilów I, K.S. Bliżyn i F.C Pętla.
W finale spotkały się Kordian Bliżyn i K.S. Bliżyn, gdzie padł
wynik 3:1 dla Kordiana. Natomiast w meczu o III miejsce F.C. Pętla
pokonała Gilów I w rzutach karnych 3:2. Kolejne miejsca zajęli: V
– Lucyferki, VI – Gilów II, VII – FC Forest, VIII – Gostków.
Trzy czołowe drużyny otrzymały Puchary i medale, zaś wszystkie
drużyny dostały pamiątkowe dyplomy oraz piłki wręczone przez ks.
proboszcza Stanisława Wlazło i wójta gminy Mariusza Walachnię,
który dla najmłodszej drużyny ufundował nagrody rzeczowe. Mecze
stały na niezłym poziomie, odbywały się w koleżeńskiej atmosferze z
szacunkiem do przeciwnika. Wspólny grill dla wszystkich zawodników był miłym zaskoczeniem rozgrywek i okazją do podziękowania
ks. proboszczowi za jego inicjatywę i odśpiewaniem 100 lat z okazji
urodzin przez zawodników i kibiców zgromadzonych na meczach.
Dodam jeszcze, iż nagrody indywidualne otrzymali: król strzelców
Grzegorz Trzebiński – 6 bramek, najlepszy bramkarz – Adrian
Staroń, drużyna fair play – Gilów I.
Sprawami technicznymi i organizacją całego turnieju zajęli się
ks. Witold Gawlik i Sławomir Młodawski będący sędzią turnieju. Bardzo pozytywne opinie od uczestników świadczą o potrzebie tego
rodzaju spędzenia wolnego czasu przez młodzież, a rozpoczęta budowa „Orlika” pozwoli na grę w przyszłym roku - podkreśla Sławomir
Młodawski.
Źródło: www.blizyn.pl

Turniej szachowy
Podczas gdy przed „Zameczkiem” trwała plenerowa impreza
„Pożegnanie Lata” w budynku GOK-u w ciszy i skupieniu rywalizowało dwunastu szachistów o miano najlepszego podczas cyklicznej
imprezy „Plenerowe spotkania z GOK-iem”.

Po rozegraniu zawodów okazało się, że czołowe miejsca zajęli:
– Łukasz Łukomski
– Zdzisław Sztykiel
– Artur Matkiewicz
– Mariusz Fidor
– Jerzy Siek
– Katarzyna Pietrzyk.
Organizacja zawodów możliwa była dzięki finansowemu wsparciu
organizatorów w ramach Programu Integracji Społecznej.
(jaki)

I
II
III
IV
V
VI
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Grały „szóstki” piłkarskie

List do redakcji

Turniej szóstek piłkarskich odbył sie w Bliżynie w dniach 6 - 8
lipca 2009 r. na boisku przed budynkiem GOK.

Organizatorem turnieju, jak co roku, był GOK Bliżyn. Impreza
została sfinansowana w dużej części z programu profilaktycznego realizowanego przez ośrodek pn. „Zdrowo - artystycznie i sportowo”. W
turnieju wzięło udział 5 sześcioosobowych drużyn.

W kategorii szkoły podstawowe zwyciężyła drużyna AB IV z
Bliżyna w składzie: Adrian Ożarek, Jakub Adamczyk, Tomasz Bernas,
Klaudiusz Sołtysiak, Kacper Kotwica, Michał Płatek i Piotr Kolodziej
; w kategorii gimnazjum zwyciężyła FETA z Bliżyna w składzie:
Norbert
Witkowski,
Łukasz Świat, Adrian
Starosz, Daniel Pisarek,
Wiktor Móróz, Mateusz
Białek.
Najlepszym, strzelcem w kat. młodszej
został Adrian Ożarek z
AB IV strzelając 8 bramek, w kategorii gimnazjum najlepiej spisywał
się na boisku Tomasz
Winiarski z BBS Bliżyn
zdobywając 10 bramek. Najskuteczniej w całym turnieju bramki bronił bramkarz Michał Płatek (lat 11) z AB IV Bliżyn.
Zwycięskie drużyny otrzymały śpiwory, najlepsi zawodnicy i
bramkarz piłki a wszyscy uczestnicy nagrody pocieszenia i słodycze.
Nagrody wręczył wójt Mariusz Walachnia, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Jerzy Rams i dyrektor GOK Katarzyna Skarus.
Turniej zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek. Na rozgrywki
piłkarskie zapraszamy za rok.
Katarzyna Skarus
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„Widząc gazetkę wydawana w Bliżynie wpadłem na pomysł zainteresowania Państwa problemem, z jakim mieszkańcy Bliżyna spotkali sie od
1 sierpnia 2009 roku.
Chodzi mi o zawieszenie kursowania pociągów na trasie linii 25 - odcinek Skarżysko - Tomaszów.
Uważam, że jest to problem, którym należy zainteresować mieszkańców, ponieważ rosnący z roku na rok transport samochodowy zacznie być
głównym problemem Bliżyna w perspektywie kilku lat. Poza tym promocja
Bliżyna przy okazji odbudowy zalewu, bez pociągów - jak ma przyciągać
turystów? Chyba nie będziemy zachęcać ich do korzystania z busów?
Chciałbym Państwa zachęcić do rozwinięcia tego zagadnienia ze
względu na to, iż zakupienie obiecywanego szynobusu spalinowego przez
Urząd Marszałkowski Województwa przyczyniłby sie znacząco do poprawy
zarówno komfortu podróżowania jak i bezpieczeństwa pasażerów naszej
okolicy. Jednak pomysł ten chyba po likwidacji pociągów na „naszej linii”
został zarzucony!”.
Z poważaniem
Grzegorz Tura

Na polach Grunwaldu
Delegacja naszej gminy
w dniu 18 lipca uczestniczyła w rekonstrukcji jednej
z największych bitew średniowiecznej Europy, bitwy
pod Grunwaldem, gdzie 15
lipca 1410 roku starły się
wojska polskie z rycerzami Zakonu Krzyżackiego.
– Wyjechaliśmy tam, aby
podpatrzeć tę imprezę
pod kątem naszych przygotowań do przyszłorocznych obchodów 600-lecia Bliżyna – mówi wójt
Mariusz Walachnia.
Szczególne zainteresowanie naszej delegacji
wzbudzały
obozowiska
obu „walczących” stron,

prezentowane inscenizacje. Być może podpatrzone tam wzory zostaną
po części wykorzystane w roku przyszłym podczas naszych uroczystości.
W skład delegacji, poza wójtem, wchodzili: Jerzy Rams, Tadeusz
Łyjak i Marzena Jeżewska – Boczek.
(jaki)
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Sportowe zmagania strażaków
Trudne warunki pogodowe, pochmurne niebo, a wreszcie mocno
padający deszcz nie wpłynęły na wysoki poziom tradycyjnych, co-

rocznych gminnych zawodów sportowo - pożarniczych, które rozegrane zostały w dniu 29 sierpnia br. W zawodach udział wzięło pięć
jednostek OSP z terenu gminy, łącznie 8 drużyn.

ny pożarnicze również najlepsza była ekipa z Sorbina. Natomiast w
najbardziej zaciętej i emocjonującej rywalizacji tj. w kategorii męskich drużyn pożarniczych kolejność była następująca:
I miejsce – OSP Mroczków
II miejsce – OSP Sorbin
III miejsce - OSP Bliżyn
IV miejsce – OSP Nowki
V miejsce – OSP Wołów
Na uwagę zasługuje fakt
obrony I miejsca przez OSP
Mroczków.
Zwycięskie drużyny z
rąk organizatorów otrzymały nagrody rzeczowe, a
wszystkie ekipy pamiątkowe
dyplomy ufundowane przez
Urząd Gminy w Bliżynie.
Specjalną nagrodę – siatkę i profesjonalną piłkę do siatkówki otrzymała jednostka OSP Sorbin, która wystawiła do tych zawodów połowę startujących łącznie drużyn.

Na początek zawodników powitali poseł Andrzej Bętkowski,
prezes Zarządu Powiatowego OSP, przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia oraz komendant gminny

OSP Zdzisław Kuźdub, który zresztą prowadził całe zawody i czuwał nad ich przebiegiem. On też przedstawił komisję sędziowską z
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, której przewodniczył dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej młodszy brygadier
Marek Ungier.
I już zaczęły się zmagania, a druhowie z prawie wszystkich naszych jednostek nie szczędzili sił, aby zająć jak najlepsze miejsca.
Rywalizowały więc młodzieżowe
drużyny pożarnicze, do rozegrania
była sztafeta oraz ćwiczenia bojowe.
Po podsumowaniu wyników
okazało się, że w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych zarówno chłopców jak i dziewcząt najlepsi
okazali się młodzi strażacy z MDP w
Sorbinie. W kategorii kobiece druży-

Życzymy sukcesów naszym ekipom na powiatowych zawodach
strażackich, które 5 września odbędą się na stadionie „Kolejarza” w
Skarżysku. Przypomnijmy, że zawody te od lat już zdominowały drużyny z OSP Bliżyn i tym razem również bronić będą mistrzowskich
tytułów we wszystkich kategoriach.
Organizatorzy
zawodów składają
serdeczne podziękowania za użyczenie obiektów do
przeprowadzenia
zawodów dyrektorowi SP w Sorbinie
Henrykowi
Żakowi.
Jacenty Kita
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