
Poezja bożonarodzeniowa w „Zameczku”

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie 18 grudnia przeprowadził 
już po raz siódmy konkurs recytatorski poezji bożonarodzeniowej. 
Wzięło w nim udział 28. recytatorów ze wszystkich placówek szkol-
nych  z gminy Bliżyn.

Czytaj na str. 14

„Do Waszych serc”

Gminny Ośrodek Kultury oraz zespół ludowy Sobótka byli 
w tym roku organizatorami Noworocznego Koncertu Kolęd i Pa-
storałek zatytułowanego Do Waszych serc. Tym razem gospoda-
rzem koncertu był kościół parafialny pw. św. Rocha w Mroczko-
wie. 

Czytaj na str. 2-3
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* od następnego wydania w „informatorze” znajdą Państwo  
specjalny dodatek Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Ka-
miennej,

* na co gmina wyda pieniądze w 2014 roku?
* podsumowanie projektu Zmień swoje życie,
* posiedzenie zarządu gminnego OSP i strażacka wigilia,
* nasze Betlejem,
* ferie w Zameczku.

Mamy budżet na 2014 rok
Rada Gminy na sesji 30 grudnia uchwaliła budżet gminy 

Bliżyn na ten rok. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 
26.307.114,38 zł, wydatki mają osiągnąć poziom 28.192.114,38 zł, 
z czego na inwestycje zostanie wydane 7.916.782,74 zł.

Czytaj na str. 4

Tak witaliśmy Nowy 
2014 Rok

Na placu przed bliżyńskim Zamecz-
kiem odbyła się największa na terenie po-
wiatu skarżyskiego zabawa pod gwiazda-
mi na powitanie Nowego 2014 Roku. 

Czytaj na str. 16

Czas wigilijnych spotkań…

Okres poprzedzający najpiękniejsze polskie święta – Boże Naro-
dzenie – to w polskiej tradycji czas licznych spotkań opłatkowych, 
przedstawień jasełkowych. Staramy się jak najpiękniej spędzać ten 
czas w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół. 

Czytaj w tym wydaniu Informatora
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Zameczku Katarzyna Skarus oraz sołtys Mroczkowa Leszek 
Adamczyk. K. Skarus podziękowała ks. Julianowi za ofiarę 
Mszy św., ks. proboszczowi Antoniemu Kochanowskiego za 
gościnę, szafarzowi Szymonowi Mastalerzowi, Wacławowi 
Pejasowi, Leszkowi Adamczykowi i Dariuszowi Figarskiemu 
za oprawę nabożeństwa.

Koncert poprowadziła Marzanna Godlewska zapowiada-
jąc występ gospodarzy, czyli zespołu Sobótka, który przy akom-
paniamencie Jacka Miernika wykonał trzy kolędy: Witaj Jezu 
narodzony, Co za dzień radosny oraz Betlejemskie pole. Póź-
niej wystąpiła najmłodsza wokalistka, dziewięcioletnia Julia 
Wrona, którą opiekuje się Se-
bastian Siudak. Julia zaśpie-
wała Wśród nocnej ciszy oraz 
W dzień Bożego Narodzenia. 
Zespół ludowy Kuźniczanki 
wykonał Anieli w niebie śpie-
wają, Wpuśćcie aniołkowie 
oraz Leży Jezus malusieńki, 
a Dominika Bąk Ten sam 
klucz, Gdy się Chrystus rodzi 
i Nie było miejsca dla Ciebie. 
Zespół Pieśni i Tańca Sorbin 
wprowadził do występu ele-
menty kolędników z Turo-
niem na czele. Zaśpiewali Mi-
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A k T UA L n o ś c i

„Do Waszych serc”

Gminny Ośrodek Kultury oraz zespół ludowy Sobótka byli 
w tym roku organizatorami Noworocznego Koncertu Kolęd 
i Pastorałek zatytułowanego Do Waszych serc. Tym razem 
gospodarzem 
koncertu był ko-
ściół parafialny 
pw. św. Rocha 
w Mroczkowie. –
Kto śpiewa, dwa 
razy się modli – 
powiedział w ho-
milii ks. Julian 

Olejarz podczas 
Mszy św. w inten-
cji twórców, ze-
społów ludowych 
oraz pracowników 
kultury z naszej 
gminy. Ks. Julian 
dodał: - Sprawu-
jecie tę wspaniałą 
pracę kulturalną, 

choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę pełni ona 
w naszym życiu. Jednocześnie podziękował działaczom kultu-
ry oraz władzom samorządowym za kultywowanie i wspiera-
nie szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

Po nabożeństwie uczestników koncertu powitali dyrektor 

Julia Wrona
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Doskonały prezent pod choinkę

Dzieci i młodzież z Odrowążka otrzymały wspaniały prezent pod 
tegoroczną choinkę. Obok szkoły podstawowej gmina wybudowała plac 
zabaw. –Jego koszt to 137.411,38 złotych, a wykonawcą była firma DREW-
NOGRÓD z Piekoszowa – mówi Katarzyna Cichocka z urzędu gminy.

Plac zabaw o powierzchni 303 m2 wykonany został według nowa-
torskiej technologii, z bezpiecznej nawierzchni ze zrębków drewnianych 
OCOCOLOR o grubości 30 cm. Został wyposażony w szereg urządzeń: 
zestaw Karolina, huśtawkę podwójną, labirynt, huśtawkę na sprężynie 
tuba, huśtawkę Bocianie gniazdo, karuzelę Huragan oraz ławki i kosze na 
śmieci. Na placu została wykonana kanalizacja odwodnieniowa. 

(jaki)

Mieczysław Bąk radnym powiatowym
Podczas grudniowej sesji Rady Powiatu, 

radni podjęli uchwałę ws. uzupełnienia skła-
du Rady Powiatu Skarżyskiego (w związku 
z wygaśnięciem mandatu zmarłego radnego 
Zenona Nowakowskiego). Nowy radny RP - 
Mieczysław Bąk złożył ślubowanie. 

Mieczysław Bąk ma 61 lat, mgr inż. 
o specjalizacji inżynieria ochrony środowi-
ska. Radny Rady Gminy Bliżyn: w kadencji 
1990-1994 przewodniczący komisji rewizyj-

nej, delegat na sejmik samorządowy woj. świętokrzyskiego z gm. 
Bliżyn, w kadencji 1998-2002 członek Zarządu Gminy, w kadencji 
2002-2006 przewodniczący Rady Gminy, w kadencji 2006-2010 
radny Rady Gminy Bliżyn.             (jk)

A k T UA L n o ś c i

zerną cichą, Przybieżeli do Betlejem 
i Ach ubogi żłobie. Na akordeonie 
akompaniował Dariusz Figarski. 
Kolędę dla nieobecnych oraz Ciemno 
tej nocy zaśpiewała Katarzyna Po-
łeć a trzy pastorałki Wacław Pejas. 
Działający przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury zespół wokalny pod 
kierunkiem Sebastiana Siudaka 
zaśpiewał kolędy Uciekali i Oj ma-
luśki, a uwieńczeniem koncertu było 
zaśpiewanie przez Katarzynę Połeć 

i Dominikę Bąk Znaku pokoju.
 Jacenty Kita 

Policja apeluje
Choć zima jak na razie nie sprawia większych kłopotów, to jed-

nak zdarzające się poranne przymrozki stwarzają zagrożenie dla 
osób lekceważące porę roku, w tym nietrzeźwe. Tak było 18 grud-
nia. –Rano, przed godziną 8.00 dziewczynka z miejscowości Bugaj 
idąca do szkoły na Borze zauważyła w przydrożnym rowie leżącego 
nieprzytomnego mężczyznę. Poinformowała o tym mamę, a ta skon-
taktowała się z oficerem dyżurnym policji, dzięki czemu uratowano 
życie mocno wyziębionej osoby – mówi dzielnicowy Emil Sadza.

Dlatego policjanci apelują o informację w przypadku zauważenia 
podobnych przypadków.

(jaki)

Dominika Bąk

Wacław Pejas

Katarzyna Połeć

A k T UA L n o ś c i

KOMUNIKAT
dla rodziców dzieci urodzonych w latach 2009-2012

Wójt Gminy Bliżyn oraz Prezes Towarzystwa  Przyjaciół  Bliżyna 
informują, że po zakończeniu projektu dofinansowanego z UE Przed-
szkolak z kapitałem  przedszkole w Bliżynie i Mroczkowie  będzie na-
dal prowadzone w formie zbliżonej do obecnej. 

W związku z powyższym prosimy rodziców dzieci, które w dniu 
01.09.2014 r. ukończyły przynajmniej 2,5 roku o kontakt z Prezesem 
TPB Panem Józefem Nowakiem (tel. 600-566-325) lub z przedszkolem 
w Bliżynie (tel. 41 25 41 031), gdzie będzie można uzyskać więcej infor-
macji w tym zakresie. 

Nabór do przedszkola odbędzie się w miesiącu kwietniu 2014.
Prezes TPB

Wójt Gmin Bliżyn
Józef Nowak

Mariusz Walachnia

Strona www.blizyn.pl w nowej odsłonie
Miło nam zaprosić Państwa na nową odsłonę naszej strony inter-

netowej www.blizyn.pl. Mamy nadzieję, że dzięki odświeżonej szacie 
graficznej strona będzie bardziej przystępna i przejrzysta. Przebu-
dowie uległy także poszczególne działy i artykuły. Wraz ze zmianą 
wyglądu wprowadziliśmy udogodnienia głównie dla osób słabowidzą-
cych, które pozwolą na korzystanie ze strony w dużo bardziej komfor-
towy sposób.

Przypominamy, iż w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji jest 
turystyczny portal gminy Bliżyn www.przystanblizyn.pl działający 
również w wersji anglo- i niemieckojęzycznej, dzięki któremu możecie 
Państwo odbyć np. wirtualną wędrówkę po naszej gminie.

Serdecznie zapraszamy do korzystania.
Marzena Jeżewska-Boczek 
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Mamy budżet na 2014 rok
Rada Gminy na sesji 30 grudnia uchwaliła budżet gminy Bliżyn na ten 

rok. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 26.307.114,38 zł, wydat-
ki mają osiągnąć poziom 28.192.114,38 zł, z czego na inwestycje zostanie 
wydane 7.916.782,74 zł.
Dochody budżetu

Na dochody w wysokości 26.307.114,38 zł złożą się dochody bieżące – 
22.032.381 zł oraz majątkowe – 4.274.733 zł.

Dochody bieżące to przede wszystkim dochody własne w kwocie 
7.474.149 zł, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz 
zadań własnych w wysokości 3.607.177 zł, dotacje celowe na podstawie po-
rozumień – 150.000 zł, z funduszy strukturalnych na dofinansowanie wła-
snych zadań bieżących – 596.774 zł, subwencja oświatowa, wyrównawcza 
i równoważąca – 10.204.260 zł.

W ramach dochodów majątkowych z funduszy strukturalnych na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych założona została kwota 
3.714.733 zł, sprzedaż działek budowlanych oraz obiektów użytkowych ma 
przynieść 500.000 zł a udział mieszkańców w inwestycjach komunalnych 
to 60.000 zł.
Wydatki budżetu

Wydatki mają osiągnąć poziom 28.192.114,38 zł, z czego na inwestycje 
zostanie wydane 7.916.782,74 zł a na wydatki bieżące 20.275.331 zł.

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze pozycje w budżecie po 
stronie wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych 
i remontowych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 130.000 zł na budowę wodociągu w miejscowościach Mroczków – Płacz-
ków (dofinansowanie Unii Europejskiej).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę
- utrzymanie i remonty ujęcia wody i sieci wodociągowej – 404.010 zł,
- 150.000 zł na przebudowę przepompowni wody w Odrowążku (dofinan-
sowanie Unii Europejskiej).

Dział 600 – Transport i łączność
- dofinansowanie MKS w Skarżysku – Kamiennej – 160.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 150.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 452.145 zł,
- 768.549 zł zostanie przeznaczone na budowę drogi Zagórze (dofinanso-
wanie Unii Europejskiej).

Dział 630 – Turystyka
- na realizację projektu „Wytyczenie oznakowania i budowa małej in-
frastruktury turystycznej przy „Piekielnym Szlaku” dofinansowanego 
z PROW – 183.481 zł (dofinansowanie Unii Europejskiej).

Dział 720 – Informatyka
- 293.865 zł zostanie przeznaczone na projekty realizowane w wojewódz-
twie świętokrzyskim w zakresie budowy systemu informacji przestrzennej 
oraz budowę infrastruktury informatycznej (dofinansowanie Unii Euro-
pejskiej).

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne
- 22.500 zł na dofinansowanie działalności policji,
- 235.633 na utrzymanie jednostek OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.605.985 zł, w tym:
- szkoły podstawowe – 3.813.538 zł,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 414.376 zł,
- utrzymanie budynku przedszkola w Bliżynie – 60.000 zł oraz 14.000 zł na 
dotację dla projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna,
- gimnazjum – 1.841.886 zł,
- dowóz uczniów – 208.576 zł,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 30.600 zł,
- prowadzenie stołówek szkolnych w Mroczkowie i Bliżynie – 167.699 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.819.891 zł, w tym środki własne – 
1.347.842 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 
553.080 zł – dotyczy programów finansowanych z PO Kapitał Ludzki w SP 

w Odrowążku – 111.790 zł i Mroczkowie – 441.290 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 314.309 zł, w tym 

funkcjonowanie świetlic przy szkołach w Mroczkowie (111.405 zł) i Ze-
spole Szkół w Bliżynie (202.904 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 
6.188.838 zł, w tym m.in.:
- „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap” – 5.513.950 zł (dofi-
nansowanie Unii Europejskiej).
- Odbudowa i rozbudowa zalewu bliżyńskiego na wykup działek – 
469.820 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów, ul. Podleśna – 
126.000 zł (dofinansowanie Unii Europejskiej).
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – 236.906 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 
262.500 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy – 444.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 483.200 zł 
z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz prowa-
dzenie biblioteki w Bliżynie wraz z filią w Mroczkowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
– na utrzymanie boisk powstałych w ramach programu „Orlik” – 
112.383 zł,
- pozostała działalność 147.153 zł w tym na inwestycje 87.076 zł np. bu-
dowa parku rekreacyjno – gimnastycznego w Bliżynie – 43.852 zł (18.852 
z funduszu sołeckiego), ogrodzenie placu zabaw w Mroczkowie, projekt 
altany w Kucębowie, pierwszy etap budowy ogrodzenia miejsca integracji 
w Wołowie, zakup altany w Rędocinie oraz budowa boiska w Kucębowie 
(20 tys. zł).                            Jacenty Kita

 2014 w ZAMECZKU

Wszystkie dzieci, które zechcą spędzić ferie zimowe w Zameczku 
będą mogły:

– zobaczyć czary-mary w Teatrze Magii podczas pokazu iluzji,
– wyjechać do Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ w Kielcach na spektakl  

„Kiedy króla boli ząb”,
– bawić się i zdobywać nagrody w konkursach i za przebranie na Balu 

Przebierańców,
– odważni będą mogli zmierzyć się przy mikrofonie – zaśpiewać i wygrać 

Bliżyńską Nutkę. 
– dosiąść konia to też będzie nie lada gratka i frajda  podczas Poranku w 

siodle połączonego z piknikiem, 
– zawita do nas Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści  z Warszawy z 

Klockami  
Mu Ba Bao, z których zbudujemy wymyśloną wspólnie bajkę,

– jeżeli dopisze śnieg plac przed Zameczkiem zamienimy w prawdziwe  
Śnieżne Królestwo pełne zamków, twierdz  i innych budowli, 

– zdolności manualne i wyobraźnię dzieci będą  mogły wykorzystać 
ugniatając  
i lepiąc modelinę, plastelinę i masę solną na 2 zajęciach plastycznych.

– W mgnieniu oka stworzymy przedstawienia w oparciu o „Teatr na 
jednej nodze” Wandy Chotomskiej w czasie 2 spotkań z teatrem, 

– kto lubi zgadywać wykorzystując rysunek i pantomimę, może się 
sprawdzić    
na dwóch Spotkaniach kalamburowych 

– podczas dwóch 2,5 godzinnych spotkań poznamy i pobawimy się w 
babcine, dziadkowe, mamusine i tatusiowe gry i zabawy ruchowe.

– na plastyczne i literackie spotkania  zapraszamy również do Biblioteki.

Dla dzieci uczestniczących w zajęciach przewidujemy ciepłe napoje  
i poczęstunki.

Wszystkie imprezy i zajęcia podczas ferii są bezpłatne. 
Szczegółowy dzienny i godzinowy plan imprez i zajęć już wkrótce na 

plakatach  
i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminy Bliżyn. 

Z a p r a s z a m y!!!!
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prowadziła spotkanie.
Na początek Beata Żak omówiła podejmowane działania w ra-

mach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2013 roku przepro-
wadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć gru-
powych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin  
z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał moż-
liwość skorzystania z zajęć indywidualnych po 3 godziny z każdym 
ze specjalistów. Zorganizowano zatem 162. godziny spotkań indywi-
dualnych. W lipcu 2013 odbył się 3-dniowy wyjazd warsztatowy do 
Zakopanego połączony z zajęciami z psychologiem i doradcą zawo-
dowym.

W okresie od września do grudnia 2013 zorganizowano dla 
uczestników projektu 9 kursów zawodowych: opiekun osób starszych 
dla 10. osób, kucharz z minimum sanitarnym dla 5. osób, minimum 
sanitarne dla 2. osób, kurs florystyczny dla 4. osób, kurs obsługa ko-
parko-ładowarki dla 3. osób, kurs obsługa wózków jezdniowych z na-
pędem silnikowym dla 3. osób, prawo jazdy kat B dla 5. osób,  prawo 
jazdy kat C dla 2. osób, podstawy obsługi komputera dla 18. osób. 
Ponadto 9. osób w wieku 15-30 lat wzięło udział w jednomiesięcznych 
praktykach kończących kursy zawodowe.

Wartość projektu wyniosła 246.045 złotych, z tego dotacja to 
kwota 220.210,17 zł, a udział własny gminy 25.834,73 zł.

Pracownicy GOPS w Bliżynie przekazali również zebranym in-
formacje o możliwościach ubiegania się o środki unijne w nowym 
okresie finansowania 2014-2020 roku. Wiedzę tę zdobyli na szkoleniu 
w dniach 12-13 grudnia 2013 roku.

Wójt gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplo-
my ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych. Pracownicy 
GOPS również przekazali zebranym najlepsze życzenia na nowy 2014 
rok, zdrowia i sukcesów na polu zawodowym.

Jacenty Kita

Zmieniają swoje życie

Od 2008 roku 
w gminie Bliżyn przez 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
realizowany jest pro-
jekt pod nazwą Zmień 
swoje życie w ramach 
Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII – Pro-
mocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Dotychczas 
w ten sposób zaktywizowanych zostało 81. naszych mieszkańców.

W tegorocznej, szóstej edycji, której podsumowanie miało miej-
sce 19 grudnia w Zameczku wzięło udział 18 osób. Oprócz beneficjen-
tów na spotkaniu obecni byli wójt Mariusz Walachnia, Jerzy Rams 
– przewodniczący rady gminy, radna Aleksandra Milanowska, pra-
cownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wioletta 
Brzózka oraz asystentka koordynatora projektu Beata Żak, która 

P o d sU m o wA n i e  Pr oj e k T U
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i sprzętu, ekwiwalent za 
udział w akcjach ratow-
niczo - gaśniczych i szko-
leniowych oraz na zaku-
py sprzętu pożarniczego 
i wyposażenia.

Zdzisław Kuźdub 
zwrócił uwagę na dużą 

aktywność jednostek OSP w zakresie podwyższania kwalifikacji. Po-
informował, że w ciągu 2013r. strażacy ochotnicy z terenu gminy Bli-
żyn ukończyli pięć specjalistycznych szkoleń organizowanych przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku i zwią-
zek OSP RP. Łącznie kwalifikacje podwyższyło 34. strażaków z terenu 
gminy Bliżyn.

Ocenę sytuacji pożarowej na terenie Gminy Bliżyn za 2013 r. 
przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku - Kam. st. bryg. 
Sylwester Hamera, który podkreślił, że w mijającym roku odnotowa-
no znacznie mniej pożarów i innych zagrożeń na terenie powiatu oraz 
gminy Bliżyn. 

Za główne zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dzia-
łalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP 
do realizacji w 2014 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
przyjął: przeprowadzenie kampanii zebrań sprawozdawczych, prze-
prowadzenie IX Mistrzostw Gminy Bliżyn OSP w tenisie stołowym, 
zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych i gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowanie 
gminnych obchodów Dnia Strażaka połączonych z obchodami jubile-
uszu 55.lecia działalności OSP Mroczków, przeprowadzenie gminnych 
zawodów sportowo pożarniczych,  zapewnienie gotowości bojowej 
OSP na odpowiednim poziomie, podejmowanie działań w kierunku 
dalszej poprawy wyposażenia strażnic OSP oraz poprawy stanu tech-
nicznego strażnic i ich otoczenia.

W trakcie posiedzenia ustalono także harmonogram zebrań spra-
wozdawczych w jednostkach OSP na 2014 r.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bliżynie składa 
tą drogą serdeczne podziękowanie gospodarzom posiedzenia, straża-
kom z Sorbina, a w sposób szczególny paniom: Marii Dąbrowskiej, 
Stanisławie Kopeć, Hannie Kopeć, Bożenie Kopeć i Karolinie Kołek 
za obsługę posiedzenia i przygotowanie kolacji wigilijnej. 

(jaki)

U  s T r A ż A kó w

Posiedzenie zarządu gminnego strażaków
W dniu 20 grudnia 2013 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Sorbinie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP z udziałem Gminnej Komisji Rewizyjnej 
Związku OSP RP oraz licznie przybyłych zaproszonych gości. 

Posiedzenie otworzył wójt Mariusz Walachnia – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bliżynie, który na wstępie przywitał  
uczestników spotkania oraz przedstawił jego program. W spotkaniu 
udział wzięli m.in.: st. bryg. Sylwester Hamera – Komendant Powiato-
wy PSP, Michał Jędrys – Starosta Skarżyski, Anna Leżańska – radna 
powiatu skarżyskiego, Bożena Święs – Dyrektor SP w Sorbinie oraz 
radni: Bogusław 
Bąk, Kazimierz 
Boruń, Halina Fi-
dor, Sławomir Fe-
rencz, Krzysztof 
Krzepkowski i To-
masz Pela.

Część meryto-
ryczną posiedzenia 

poprowadził Zdzisław Kuźdub - Komendant Gminny Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Bliżynie. Tematyka posiedzenia obejmowała: oce-
nę działalności Zarządu Oddziału Gminnego za 2013 r., ocenę sytu-
acji pożarowej na terenie gminy Bliżyn za 2013 r., ustalenie głównych 
zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działalności związku 
do realizacji w 2014 r. ustalenie kalendarza imprez i uroczystości stra-
żackich na 2014 r. oraz harmonogramu walnych zebrań sprawozdaw-
czych OSP.

Oceniając działalność związku OSP RP na trenie Gminy Bliżyn 
Zdzisław Kuźdub poinformował, że w ciągu mijającego roku zreali-
zowano wszystkie planowane zadania, w tym także zadania statuto-
we. Podkreślił, że rok 2013 był to kolejny rok, w którym wykonano 
znaczący zakres prac remontowych i modernizacyjnych w strażnicach 
OSP. Poprawiło się również wyposażenie strażackich świetlic. Wie-
le zadań zrealizowano przy udziale środków funduszu sołeckiego. 
W budżecie gminy Bliżyn zapewniono środki na remonty pojazdów 

Lp. Jednostka Data Godzina
1 OSP Bliżyn 08.02.2014 17:00
2 OSP Sorbin 18.01.2014 17:00
3 OSP Mroczków 25.01.2014 17:30
4 OSP Nowy Odrowążek 15.02.2014 17:00

5 OSP Nowki 18.01.2014 15:30

6 OSP Wołów 25.01.2014 16:00
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(jaki)

s T r A ż Ac k i e  w i g i L i e

Strażacka wigilia w Sorbinie

20 grudnia w strażnicy OSP w Sorbinie tuż po posiedzeniu zarzą-
du gminnego, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowo – wigilijne 
strażackiej braci z terenu całej gminy.

Do obecnych już na posiedzeniu zarządu dotarli ks. Stanisław 
Wlazło, gminny kape-
lan strażaków oraz ks. 
Sławomir Spychaj, pro-
boszcz parafii pw. Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w Sorbinie.

Ks. kapelan na po-
czątek odmówił krót-
ką modlitwę, po czym  

ks. Sławomir odczytał fragment Ewan-
gelii św. Łukasza mówiącej o narodzi-
nach Jezusa. Odmówiono również Ojcze 
nasz po czym strażacy łamali się opłat-

kiem składając sobie życzenia świąteczno – noworoczne. Zbigniew 
Jedliński zaintonował kolędę Wśród nocnej ciszy, a następnie życzenia 
zebranym złożyli ks. Stanisław Wlazło, wójt Mariusz Walachnia oraz 
starosta skarżyski Michał Jędrys.

Następnie zebrani zasiedli do wieczerzy wigilijnej, którą przygoto-
wała grupa pań z Sorbina. 

Staropolskie kolędowanie w Mroczkowie

6 stycznia Klub Seniora w Mroczkowie oraz zespół ludowy So-
bótka zorganizowali imprezę pod nazwą Staropolskie kolędowanie. 
Podczas kolędowania – poza śpiewaniem kolęd i pastorałek przez 
zespół – z programem jasełkowym wystąpili uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Mroczkowie.

(jaki)

Zagrali Trzem Królom

6 stycznia po raz pierwszy ulicami Skarżyska - Kamiennej 
przeszedł Orszak Trzech Króli, a uświetnił go występ kapeli 
Świętokrzyskie scyzoryki z Bliżyna w składzie: Adam Młodaw-
ski, Leszek Steć, Ryszard Kucewicz i Mariusz Dołowy.

Uroczystości rozpoczęły się pod klasztorem ojców Fran-
ciszkanów, skąd zebrani mieszkańcy po obejrzeniu sceny mo-
mentu zwiastowania udali się w kolorowym korowodzie w stro-
nę Sanktuarium Ostrobramskiego. Orszak prowadzili konni 
jeźdźcy, dalej szli ubrani we wspaniałe stroje członkowie Brac-
twa Kurkowego. 

(jk)
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n A sz e  B e T L e j e m

„Betlejem”. Koncert, aukcja, wigilia...
Jak mogło się zdarzyć, że nikt nie 

przyjął do domu świętej rodziny.
Pukali do wszystkich drzwi, 

a wszędzie spotykały ich słowa: Nie 
ma już miejsca. Wszystko zajęte...

A jeśli dziś święta rodzina chodzi 
między nami? A gdyby to było u nas, 
w naszym własnym domu. Ktoś stu-
ka do drzwi...

Koncert Betlejem
Gminny Ośrodek Kul-

tury od lat w okresie po-
przedzającym Święta Boże-
go Narodzenia organizuje 
koncert bożonarodzeniowy 
połączony z aukcją ozdób 
choinkowych oraz degu-

stacją potraw wigilijnych. Podsumowuje również konkursy o tematy-
ce świątecznej.

W tym roku 21 grudnia koncertem kolęd i pastorałek zatytułowa-

nym Betlejem. Widowisko rozpoczęło się w kościółku św. Zofii w Bli-
żynie, a jego uczestników powitali ks. Marcin Zieliński oraz dyrektor 
Zameczka Katarzyna Skarus. 

Ten sam klucz zaśpiewany przez Dominikę Bąk i Katarzynę Po-
łeć rozpoczął się ten wspaniały koncert w urokliwej atmosferze zabyt-
kowej i kameralnej świątyni. Między śpiewanymi kolędami utwory 
Ernesta Brylla recytowały Ula Krzemińska, Magdalena Wydra, An-
gelika Ziarkowska, Aleksandra Antoniak, Maja Kaluga i Ala Miko-
łajczuk. 

Natomiast utwory muzyczne śpiewali Julia Wrona, Katarzyna 
Połeć, Dominika Bąk, Dorota Zbroja, Agnieszka Więckowska, Bar-
bara Falarowska, Ewa Kardyś, Ryszard Kucewicz, Sebastian Siudak.

Autorem scenariusza była Katarzyna Skarus.

Podsumowanie świątecznych konkursów
W okresie poprzedzającym czas świąteczno – noworoczny Gmin-

ny Ośrodek Kultury organizuje konkursy tematyczne. 
Za recytację nagrody otrzymały: Ala Mikołajczuk, Julia Wrona, 

Ola Antoniak oraz Andżelika Ziarkowska. 
Na konkurs Ozdoba choinkowa wpłynęło 45 prac, które ocenia-
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gminy Mariusz Walachnia i dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus przy 
pomocy Marzanny Godlewskiej i Urszuli Jędrzejczyk.

Aukcja charytatywna
Piękna choinka stojąca w rogu sali Zameczku przystrojona była 

ozdobami konkursowymi, które przeznaczone zostały na coroczną 
aukcję, z której dochód organizatorzy przeznaczą na wypoczynek 
dzieci i młodzieży z terenu gminy podczas zbliżających się ferii zimo-
wych.

Tradycyjnie największą aktywnością w licytowaniu ozdób wy-
kazali: radna powiatowa Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia 
i radny Tomasz Pela. W ciągu godziny sprzedano wszystkie ozdoby za 
kwotę 2.127,50 zł. Choć przewodniczący rady gminy Jerzy Rams nie 
mógł uczestniczyć w aukcji, to wcześniej przekazał kwotę 100 zł na ten 
cel. Zebrano kwotę 2.227,50 złotych.

Życzenia i degustacja potraw wigilijnych
Na koniec zebrani połamali się opłatkiem, a po życzeniach zasiedli 

do wigilijnej kolacji, przygotowanej przez uczestniczki Studia Dobrego 
Smaku. Skosztować można było m.in. pierogów z grzybami i kapustą, 
pierogów z samych grzybów, kapustę wigilijną, kapustę  z grochem, 

rybę z warzywami tzw. po 
grecku, śledzie i kompot 
z suszonych owoców.

Jak zwykle wielki sza-
cunek należy się kadrze 
instruktorów i dyrekcji Za-
meczka z Katarzyną Ska-
rus na czele. Pomoc okazał 
ks. proboszcz Stanisław 
Wlazło i księża pracujący 
w parafii.  Organizatorzy 

dziękują Arkadiuszowi Garbali za udzieloną pomoc, Annie Leżań-
skiej za udostępnienie energii elektrycznej oraz Radkowi Bartkow-
skiemu za doprowadzenie tej energii do kościółka.

Jacenty Kita

ło jury w składzie: Marzanna Godlewska, Justyna Reguła i Urszula 
Jędrzejczyk. Nagrody otrzymali: w kategorii szkół podstawowych - 
Kinga Gawin, Kaja Kulińska, Jakub Kubicz, Natalia Kopeć ze szkoły 

w Mroczkowie, Miłosz Grzela, Szymon Mościński, Marysia Krzep-
kowska, Nikodem i Nikola Jaślan ze szkoły w Odrowążku, Dorota 
Obara i Kamil Gumulski ze szkoły w Sorbinie i Julia Ołub ze Szkoły 
Podstawowej w Bliżynie. W kategorii gimnazjum nagrodzono: Darię 
Ołub, Sandrę Mościńską, Magdalenę Wydra oraz Kacpra Gołębiew-
skiego.

Wręczono także upominki dla wykonawców biorących udział 
w koncercie świątecznym, a także dla pań, które przygotowywały 
potrawy wigilijne. Były to: Danuta Kozłowska, Joanna Pela, Anna 

Dziewięcka, Krysty-
na Ołownia, Jadwiga 
Bilska, Teresa Kaba-
ła, Grażyna Piętak, 
Kinga Markiewicz, 
Maria Trzebińska, 
Anna Gołębiewska, 
Wiesława Długosz.

Nagrody i upo-
minki wręczali wójt 

n A sz e  B e T L e j e m
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- tymi słowami życzenia zebranym przekazał Wacław Pejas, po 
czym okolicznościową modlitwę odmówił ks. Tadeusz przekazując 
jednocześnie w imieniu księży pracujących w parafii najlepsze ży-
czenia świąteczne i noworoczne. Z życzeniami pospieszyli również 
zaproszeni goście, po czym nadszedł czas składania wzajemnie ży-
czeń oraz łamania się opłatkiem.

Nim zebra-
ni zasiedli do 
wieczerzy, prze-
brana za śnie-
żynki młodzież 
gimnazjalna 
w imieniu orga-
nizatorów prze-
kazała wszystkim 
upominki świą-
teczne. 

Młodzież poprosiła przy okazji zebranych o wypełnienie an-
kiety na temat GMO (żywności genetycznie modyfikowanej) w ra-
mach realizowanego szkolnego projektu pod kierunkiem Elżbiety 
Kowalik – Szpiech.

Jacenty Kita

c z A s  w i g i L i j n Yc h  s P oT k A ń

Wigilijne spotkanie seniorów w Bliżynie

Od recytacji wiersza Noc wigilijna autorstwa Bogusława Michal-
ca rozpoczęło się spotkanie wigilijno-opłatkowe seniorów z Bliżyna, 
a wykonali go uczniowie bliżyńskiego gimnazjum: Anna Dobrowol-
ska, Ola Mróz, Weronika Ciuk i Maciej Ołownia.

Później obecnych powitała prezes klubu Halina Relidzyńska, 
a poza liczną grupą seniorów, przy wspólnym wigilijnym stole zasie-
dli m.in. ks. Tadeusz Mazur, wójt Mariusz Walachnia, przewodni-
czący rady gminy Jerzy 
Rams, dyrektor GOK-u 
Katarzyna Skarus oraz 
pracownicy socjalni 
– Monika Łukomska 
i Danuta Czarnecka 
a także dzielnicowi – 
Paweł Jelonek i Emil Sa-
dza.

Raz do roku pośród śniegu,
Każdy się zatrzyma w biegu.
By przy świetle świec świątecznych,
Usiąść w gronie swym serdecznym.
Pora składać więc życzenia,
W dniu Bożego Narodzenia.
Bowiem szczęście oraz zdrowie,
Najważniejsze – każdy – powie…
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Zasiąść przy wigilijnym stole
19 grudnia w Sorbinie 

przy wigilijnym stole zasie-
dli członkowie najmłodsze-
go klubu seniora w gminie. 
Obecnych powitały inicja-
torki jego powstania – Elż-
bieta Boruń i Bożena Kopeć, 
które obecnym przekazały 

najlepsze życzenia świą-
teczno – noworoczne. 
Część ewangeliczną wy-
pełniła modlitwa z ks. 
Julianem Olejarzem 
oraz proboszczem ks. 
Sławomirem Spycha-
jem, a następnie poła-

mano się opłatkiem, składając sobie życzenia.
Wieczór wypełnił poczęstunek świąteczny oraz wspólne śpie-

wanie kolęd.
(jaki)

c z A s  w i g i L i j n Yc h  s P oT k A ń

Wigilia już po raz czwarty

Klub Seniora w Mroczkowie już po raz czwarty 19 grudnia 
przygotował spotkanie opłatkowe, którego uczestników powitali 
Wacław Pejas i Leszek Adamczyk. Ewangelię św. Łukasza odczy-
tał szafarz Szymon 
Mastalerz, po czym 
łamano się opłatkiem 
i składano wzajem-
ne życzenia.

Z seniorami przy 
wigilijnym stole zasie-
dli: wójt Mariusz Wa-
lachnia, radna powia-
towa Anna Leżańska, 

radni Bogusław Bąk 
i Sławomir Ferencz, 
Katarzyna Skarus 
– dyrektor GOK-u, 
Monika Łukomska 
z GOPS-u oraz poli-
cjanci.

Wieczór umiliło śpiewanie kolęd i pastorałek, na akordeonie 
przygrywał Jacek Miernik.

(jaki)
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Grażyna Kij i Mariola Krakowiak, z młodzieżą gimnazjalną 
Barbara Falarowska, Grażyna Gębska i Halina Kopeć. Piękną 
scenografię z pomocą uczniów klasy Ia gimnazjum przygotowa-
ły Dorota Lisowska, Elżbieta Kowalik – Szpiech oraz Agniesz-
ka Dzikowska.

Jasełka w Sorbinie
Tego samego dnia na świątecznym spotkaniu zebrała się spo-

łeczność szkolna w Sorbinie, z którymi obecni byli wójt Mariusz 
Walachnia i ks. proboszcz Sławomir Spychaj. Program przygoto-

w  g i m n A z j U m

Czas szkolnych jasełek
Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to czas szcze-

gólnych przygotowań do radosnego spędzenia tego czasu w ro-
dzinnym gronie. Poprzedza go nie tylko czas intensywnych przy-
gotowań domowych. Również w szkołach nauczyciele i uczniowie 
spotykają się na wspólnych przedstawieniach jasełkowych, łamią 
się opłatkiem składając sobie wzajemne życzenia. Byliśmy w tym 
czasie z nimi.

Narodziłem się, aby Twoje rany zmienić w perły miłości
Pod tym tytułem 20 grudnia zaprezentowane zostało przed-

stawienie jasełkowe w Zespole Szkół w Bliżynie – najpierw dla 
uczniów szkół podstawowych, potem gimnazjum. 

Obecnych powitał dyrektor szkoły Józef Nowak, a w tym ra-
dosnym dniu z uczniami spotkali się wójt Mariusz Walachnia, 
przewodniczący rady Jerzy Rams oraz radna Aleksandra Mila-
nowska. Na przedstawienie grupy młodszej licznie przybyli też 
rodzice, aby podziwiać występy swych pociech.

Program szkoły podstawowej przygotowały Dorota Bernas, 
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wały Halina Kopeć i Łukasz Pietrzyk, w rolę narratora wcielił się 
Marek Supierz.

Nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Trzebińska przy-
gotowała z najmłodszymi niespodziankę – zaśpiewali kolędy w ję-
zyku Szekspira. 

Nie zabrakło składania sobie życzeń, połamano się opłatkiem.
„Narodzony Boży Syn”

Radosnym gra-
niem i śpiewaniem 
oczekiwali nadej-
ścia Pana uczniowie 
szkoły w Odrowąż-
ku, których wraz 
z rodzicami powitał 
dyrektor szkoły Mi-
rosław Owczarek. 
Szczególne wraże-
nie na zebranych 

robiły muzyczne interpretacje kolęd i pastorałek, przede wszyst-
kim kolęda Cicha noc zagrana przez 10. gitarzystów. Widać efekty 
pracy ks. Wincentego Chodowicza oraz zajęć umuzykalniających 
prowadzonych przez Bożenę Kalarus w ramach projektu unijne-
go realizowanego przez szkołę.

Życzenia zebranym złożyli wójt Mariusz Walachnia, ks. pro-
boszcz Wincenty Chodowicz, dyrektor szkoły, przewodnicząca 
rady rodziców Elżbieta Woźniak, samorząd uczniowski. 

Dyrektor szkoły podziękował władzom samorządowym gmi-
ny za piękny plac zabaw, który w ostatnich dniach starego roku 
powstał obok szkoły.

Program z młodzieżą przygotowali ks. Wincenty Chodowicz 
oraz Małgorzata Głowala. Dekoracje wykonały Beata Dudzic 
i Małgorzata Urban.

Jacenty Kita

w  sz ko ł Ac h

Z recyklingiem za pan brat
Znamy laureatów konkursu edukacyjno-ekologicznego na szcze-

blu wojewódzkim. Fundacja Odzyskaj Środowisko wyłoniła laureatów 
konkursu Współpraca kluczem do ochrony środowiska – szkolne cen-
trum recyklingu.

Konkurs skierowany był do placówek oświatowych z terenu wo-
jewództwa świętokrzyskiego, a rozpoczął się 25 września konferen-
cją, na której organizatorzy inspirowali do działania na rzecz ekolo-
gii i jednocześnie ukazywali realne możliwości prowadzenia zbiórki 
i prawidłowego zagospodarowania odpadów. 

Biorąc pod uwagę założony cel 
kampanii i planowany efekt ekologicz-
ny, ocenie konkursowej podlegały 4 
Kategorie Konkursowe:  A - Działania 
Edukacyjne, B - Quiz wiedzy ekolo-
gicznej, C - Masa zebranych elektrycz-
nych śmieci, D - Masa zebranych zuży-
tych Baterii.

W konkursie wzięły udział wszyst-
kie szkoły  z terenu gminy Bliżyn i skla-
syfikowały się na następujących miej-
scach: Szkoła Podstawowa w Sorbinie 
- miejsce III, Szkoła Podstawowa w Bli-
żynie – miejsce V, Szkoła Podstawowa 
w Odrowążku – miejsce XIII, Szkoła 
Podstawowa w Mroczkowie – miejsce XXV.

Podjęte przez szkoły działania i ich współpraca z Gminą oraz lo-
kalnym środowiskiem zostały podsumowane i wyłoniono laureatów 
konkursu. Wśród prowadzonych działań realizowane były: kąciki 
edukacyjne gazetki szkolne, plakaty zamieszczane na gminnych ta-
blicach ogłoszeń, konkursy wiedzy recyklingowej, plastyczne, recyta-
torskie, prelekcje, spotkania z ekspertami ds. gospodarki odpadami, 

warsztaty w Zakładzie 
Przetwarzania Zużyte-
go Sprzętu Elektrycz-
nego i Elektronicznego 
w Piekoszowie. 

Kategoria Quiz 
wiedzy ekologicznej 
cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem - po-
nad 5500 prawidłowych 
odpowiedzi i wzbudziła 

bardzo duże emocje. Nagrodzonych zostało 20. uczniów, którzy naj-
szybciej udzielili prawidłowych odpowiedzi na zamieszczone pytania. 
Wśród nich znaleźli się uczniowie z naszej gminy: Alicja Pióro kl. Va, 
Dominika Olesińska kl. Va, Damian Mastalerz kl. Va, Dawid Wi-
niarski kl. VIb ze SP w Bliżynie oraz Krzysztof Żak kl. VI z SP Sorbin.

Praktyczna część konkurs to zbiórka Elektrycznych Śmieci i Zuży-
tych Baterii, w której liczyła się przede wszystkim współpraca z Gmi-
ną, rodzicami, sąsiadami. Rekordowy efekt udało się osiągnąć Szkole 
Podstawowej im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbi-
nie – 550 kg co daje 16 kg/  na ucznia zebranych Elektrycznych Śmieci. 

W pozostałych szkołach zebrano: SP Bliżyn – 395 kg, SP Mrocz-
ków 199 kg, SP Odrowążek 84 kg. Zbiórka zużytych baterii przedsta-
wiała się następująco: SP Sorbin – 1 kg, SP Bliżyn – 154 kg, SP Odro-
wążek – 140 kg, SP Mroczków – 7 kg. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż z gminy Bliżyn wystartowały 
wszystkie szkoły. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku pozwoliło duże 
zaangażowanie nauczycieli z poszczególnych placówek – i tu duże po-
dziękowania dla pań koordynujących działania w szkołach: Renaty 
Młodawskiej, Agnieszki Dzikowskiej, Małgorzaty Siek oraz Magda-
leny Biegaj. Ich pomysłowość i umiejętność zachęcenia uczniów do 
uczestnictwa w konkursie zaprocentowało wynikami.

Łącznie w konkursie wzięło udział 30 placówek oświatowych z te-
renu całego województwa, łącznie zebrały i przekazały do recyklingu 
1485 kg zużytych baterii i 3457 kg Elektrycznych Śmieci 

Michał Pogodziński
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Poezja bożonarodzeniowa w „Zameczku”
Gminny Ośrodek 

Kultury w Bliżynie 
18 grudnia prze-
prowadził już po 
raz siódmy konkurs 
recytatorski poezji  
bożonarodzeniowej. 
Wzięło w nim udział 
28. recytatorów ze 
wszystkich placówek 
szkolnych  z gminy 

Bliżyn, którzy zmagali się w trzech kategoriach: klasy I-III i IV-VI 
szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Skarus, Marzanna 
Godlewska i Justyna Reguła oceniała estetykę słowa, dykcję oraz 
ogólny wyraz artystyczny.

Ostatecznie w kategorii klas I -III 
przyznano dwa I miejsca dla Ali Miko-
łajczuk z klasy II  Szkoły Podstawowej 
w Bliżynie (opiekun Grażyna Kij) i Kin-
gi Jańczyk z klasy II Szkoły Podstawowej 
w Odrowążku (op. Bożena Kalarus) oraz 
II miejsce dla Oliwii Kowalickiej z klasy 
III Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 
(op. Mariola Okła).

W kategorii klas IV – VI przyzna-
no I miejsce i dwa wyróżnienia. I miej-
sce zdobył Łukasz Supierz, uczeń kla-
sy V Szkoły Podstawowej w Sorbinie  

(op. Agnieszka Boczek) 
a wyróżnienia przyznano 
dla Marii Bednarz i Łu-
kasza Stępnia z klasy IV 
Szkoły Podstawowej w Od-
rowążku (op. Teresa Gar-
czyk).

Natomiast w kategorii 
Gminazjum I miejsce zaję-
ła Ula Krzemińska z klasy 
II (op. Grażyna Gębska), II miejsce - Magdalena Wydra z klasy II  
(op. Grażyna Gębska), a III miejsce - Michalina Okła z klasy I  
(op. Barbara Falarowska). Wyróżnienie przyznano dla Magdaleny 
Kuszewskiej z klasy I (op. Barbara Falarowska).

Wszyscy uczestnicy otrzymali gwiazdkowe paczki ze słodyczami 
a zwycięzcy dodatkowo upominki ufundowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury.

Jacenty Kita

Wigilijne Studio Dobrego Smaku

Tradycją bliżyńskiego Ośrodka Kultury jest rokroczne przy-
gotowywanie potraw wigilijnych w ramach zajęć Studia Dobrego 
Smaku. W tym roku 20 grudnia 16 uczestniczek zajęć, wykorzy-
stując m.in. grzyby zebrane podczas jesiennej akcji grzybobrania 
w Zagórzu, przygotowało: pierogi z grzybami i kapustą, pierogi  
z samych grzybów, kapustę wigilijną, kapustę z grochem, rybę 
z warzywami tzw. 
po grecku, dwa 
rodzaje śledzi 
i kompot z suszo-
nych owoców.

Choć był to czas 
intensywnych prac 
domowych zwią-
zanych z gorączką 
przedświąteczną, 
to jednak panie 
znalazły czas, aby 
pomóc w przygotowaniach potraw, które następnego dnia konsu-
mowali uczestnicy aukcji i degustacji potraw wigilijnych podczas 
spotkania w Zameczku.

Potrawy przygotowywały: Danuta Kozłowska, Joanna Pela, 
Anna Dziewięcka, Krystyna Ołownia, Jadwiga Bilska, Teresa 
Kabała, Grażyna Piętak, Kinga Markiewicz, Maria Trzebińska, 
Anna Gołębiewska, Wiesława Długosz, Urszula Jędrzejczyk, 
Marzanna Godlewska.

(jaki)
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Tak witaliśmy Nowy 2014 Rok
Na placu przed bliżyńskim 

Zameczkiem odbyła się najwięk-
sza na terenie powiatu skarży-
skiego zabawa pod gwiazda-
mi na powitanie Nowego 2014 
Roku. 

Jak zwykle organizatorzy tj. 
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz 

Gminny Ośrodek Kultury, zadbali o to, aby zabawa była przednia.
Już o 22.00 przybywających witała Katarzyna Skarus, dyrek-

tor GOK-u. Punktualnie o północy odpalono sztuczne ognie i fa-
jerwerki, strzeliły 
lampki od szam-
pana, popłynęły 
życzenia nowo-
roczne. Składali je 
m.in. wójt Mariusz 
Walachnia, prze-
wodniczący rady 
gminy Jerzy Rams, 
starosta Michał Ję-

drys, radna powiatowa Anna Leżańska oraz nasi radni: Halina 
Fidor, Tomasz Pela i Zbigniew Ślęzak.

Wszystkiego co najlepsze w 2014 roku życzy redakcja Infor-
matora.

Jacenty Kita
Zdjęcia: Alina Jedrys

Świąteczny czas

Jasełka - SP Bliżyn

Jasełka - SP Sorbin

Jasełka - SP Odrowążek


