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Diamentowe, szmaragdowe, złote…
* atrakcyjne działki na sprzedaż w Bliżynie,
* z prac rady gminy,
* w listopadzie mnóstwo atrakcji w Zameczku,
* debaty o bezpieczeństwie i strategii rozwoju gminy,
* bezpłatne badania w Jesiennych Liściach,
* VIII Koncert Muzyki Kameralnej i Organowej,
* Dzień Edukacji Narodowej,
* sołectwa żegnają lato,
* Anna Seniuk zdobyła bliżynian,
* Dzień Tkaczki,
oraz wiele wydarzeń sportowo – rekreacyjnych.

II Hubertus Bliżyński za nami

Niezwykła uroczystość związana z jubileuszem pożycia małżeńskiego miała miejsce w naszej gminie 10 października. Państwo
Władysława i Antoni Lisowscy obchodzili Diamentowe Gody, czyli
60. rocznicę zwarcia związku małżeńskiego, 55 lat temu na ślubnym
kobiercu stanęli Janina i Jerzy Szkurłat. Pozostałe dziewięć par obchodziło jubileuszu 50-lecia małżeństwa.
Czytaj na str. 2

Są już uczniami
Pierwsze tygodnie nowego roku
szkolnego to czas
wdrażania pierwszaków do nowych obowiązków
i poznawania nowego środowiska. Czas
ten wieńczy uroczyste ślubowanie.
Czytaj na str. 9

Grzegorz Pytoń z Suchedniowa schwytał lisa, najważniejsze trofeum dla jeźdźców, którzy 12 października wzięli udział w II Hubertusie Bliżyńskim. W biegu wystartowało 23. zawodników.
Czytaj na str. 16

Ognisko TPD w „Jesiennych Liściach”

Wspomnień czas z Anną Seniuk

Ośrodek rehabilitacyjno – leczniczo – terapeutyczny Jesienne
Liście znów wyszedł z ciekawym pomysłem – tym razem adresowanym dla najmłodszych. 25. podopiecznych Gminnego Oddziału TPD
4 października zwiedziło placówkę oraz uczestniczyło we wspólnym ognisku.
Czytaj na str. 15

Już kilkanaście
dni przed datą 27
września zabrakło
wejściówek na wieczór poetycki zatytułowany Oklaski,
ach oklaski… wg.
poematu Stanisława Balińskiego.
Sprawiła to główna bohaterka tego wieczoru – Anna Seniuk, która wraz z grającą na
altówce córką Magdaleną Małecką zapewniła zebranym niezapomniane wrażenia.
Czytaj na str. 9
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W y da r z e n i a
Jubilatów, członków ich
najbliższej rodziny oraz
władze
samorządowe
gminy w osobach wójta Mariusza Walachni i przewodniczącego
rady gminy Jerzego
Ramsa. Życzenia Jubilatom złożyli wójt Ma-

Diamentowe, szmaragdowe, złote…
Niezwykła uroczystość związana z jubileuszem pożycia małżeńskiego miała miejsce w naszej gminie 10
października. Państwo
Władysława i Antoni
Lisowscy
obchodzili
Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę zwarcia
związku małżeńskiego,
55. lat temu na ślubnym
kobiercu stanęli Janina
i Jerzy Szkurłat. Pozostałe dziewięć par
obchodziło jubileuszu
50-lecia małżeństwa.
-Przyrzekając sobie wzajemną miłość
przyrzeczenie to składaliście sobie z ufnością, wierząc, że będziecie dzielić razem
dobre i złe, że nie zawiedziecie się na sobie, będziecie wspomagać się wzajemnie w chwi-

lach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Nie sztuką jest pokochać,
sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ
pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarbiec
czynów wielkich i małych. Codziennej trosce o dom i chleb, o wychowanie i wykształcenie dzieci, o uczciwość w życiu, oddaliście
Państwo swoje najlepsze lata – stwierdziła
na wstępie Luiza Jurczyk-Kutryb witając
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riusz Walachnia oraz
w imieniu rady gminy
Jerzy Rams, po czym
nastąpił
podniosły
moment
wręczenia
11. parom medali Za
długoletnie
pożycie
małżeńskie nadanych
przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Poza wspomnianymi na wstępie Diamentowymi i Szmaragdowymi jubilatami za przeżycie wspólnie pół
wieku otrzymali medale: Danuta i Hieronim Boruń, Donata i Wiesław Giermakowscy, Teresa i Stefan Kotwica, Marianna i Stanisław Mazur, Donata i Henryk Młodawscy, Anna i Kazimierz Młynarczyk, Helena i Ryszard Paszkiel, Janina i Marian Płatek oraz
Teodora i Tadeusz Ślusarczyk. Medalom towarzyszyły listy gratula-

cyjne, kwiaty oraz lampka szampana i tradycyjne Sto lat, a w imieniu
odznaczonych podziękowania złożyli Państwo Młodawscy.
Spotkanie umiliły występy zespołu Sobótka oraz Wacława
Pejasa.
Jacenty Kita
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Atrakcyjne działki nad zalewem do
kupienia
Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami:
-994/4 o powierzchni 0,1590ha, cena wywoławcza brutto 76.900,00zł.
-994/5 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
-994/6 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
-994/7 o powierzchni 0,1486ha, cena wywoławcza brutto 71.900,00zł.
-994/8 o powierzchni 0,1430ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
-994/9 o powierzchni 0,1501ha, cena wywoławcza brutto 72.600,00zł.
-994/10 o powierzchni 0,1431ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
-994/12 o powierzchni 0,1520ha, cena wywoławcza brutto 73.500,00zł.
-994/13 o powierzchni 0,1432ha, cena wywoławcza brutto 69.300,00zł.
-994/14 o powierzchni 0,1536ha, cena wywoławcza brutto 74.300,00zł.
położonych we wsi Bliżyn, stanowiących własność Gminy Bliżyn
na podstawie księgi wieczystej KI1R/00010537/8 prowadzonej przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na rzecz osób

nie do dnia 28 października 2013r / poniedziałek / do godziny 15.00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał,
zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy
sprzedaży.
Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem terminu okazania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.
Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

Jest chodnik w Drożdżowie

trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia
do sieci wodociągowej i energetycznej, w przyszłości kanalizacyjnej.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym dla terenu wsi Bliżyn, zbywane działki przeznaczone są
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Działki mieszczą się na zaznaczonym obszarze.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 października 2013 roku /czwartek/ o godzinie 9,00 dla działki 994/4; o godzinie
9,15 dla działki 994/5; o godzinie 9,30 dla działki 994/6; o godzinie
9,45 dla działki 994/7; o godzinie 10,00 dla działki 994/8; o godzinie
10,15 dla działki 994/9; o godzinie 10,30 dla działki 994/10; o godzinie
10,45 dla działki 994/12; o godzinie 11,00 dla działki 994/13; o godzinie 11,15 dla działki 994/14 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy
ulicy Kościuszki 79a pokój nr 6.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które
wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
-na kupno działki 994/4 kwotę 7.690,00zł. /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/5 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/6 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/7 kwotę 7.190,00zł. /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/8 kwotę 6.920,00zł. /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/9 kwotę 7.260,00zł. /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/10 kwotę 6.920,00zł /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/12 kwotę 7.350,00zł. /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/13 kwotę 6.930,00zł. /10% ceny wywoławczej/
-na kupno działki 994/14 kwotę 7.430,00zł /10% ceny wywoławczej/
przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520
0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn w termi-

Firma DROGMAS ze Skarżyska – Kamiennej kosztem
233.690,73 zł w Drożdżowie
w ciągu drogi powiatowej Bliżyn
- Sorbin - Odrowążek wybudowała 263 mb. chodnika. Formalne oddanie do użytku inwestycji
sfinansowanej w połowie przez
gminę Bliżyn i w połowie przez
powiat skarżyski miało miejsce
18 października.
Oprócz chodnika powstały
zjazdy na posesje, wykonano odwodnienie terenu i murki czołowe.
(jaki)

Przejazd wyremontowany

lejowej Skarżysko – Kamienna – Końskie.
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Wielokrotne interwencje
radnych
i wójta zgłaszane pod
adresem
Powiatowego Zarządu Dróg
przyniosły
efekt.
W
porozumieniu
z PKP wyremontowany został gruntownie
przejazd
kolejowy
w miejscowości Wołów w ciągu linii ko-
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Z P r ac R a dy G m i n y

Sesja rady gminy

-

Od podania smutnej informacji rozpoczęła się ostatnia sesja rady
gminy, która miała miejsce 30 września. Tego dnia w godzinach porannych dotarła wiadomość, że zmarł Zenon Nowakowski, członek zarządu
powiatu skarżyskiego, blisko związany z naszą gminą. Stąd otwierając
obrady przewodniczący rady Jerzy Rams poprosił zebranych o uczczenie
Jego pamięci minutą ciszy.
Po przyjęciu porządku obrad, w części przeznaczonej na wystąpienia
gości, starosta skarżyski Michał Jędrys poinformował o kończących się
pracach związanych z budową chodnika w Drożdżowie oraz o rozpoczęciu lada moment modernizacji drogi do Jastrzębi od mostu przy ul. Zafabrycznej. Z kolei Zbigniew Zaborski, prezes Skarżyskiego Klubu Sportów
Walki, poinformował o rozpoczęciu zajęć w Bliżynie (czytaj na str. 14).
Kolejny punkt sesji to sprawozdanie wójta gminy Mariusza Walachni
ze swej pracy w okresie pomiędzy sesjami. Poza sprawami budżetowymi
i oświatowymi oraz realizacją uchwał rady, wójt mówił o realizowanych
inwestycjach i pracach remontowych. W tym zakresie opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu oświetlenia w miejscowości
Bliżyn, ul. Sobieskiego i Rudowskiego, w Nowym Odrowążku oraz dobudowy oprawy oświetleniowej w miejscowości Kopcie. Wykonano monitoring trzech przepompowni ścieków. Gmina podpisała również umowę
na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II
etap, Gmina Bliżyn. Trwają także prace związane z opracowaniem projektu budżetu gminy bliżyn na 2014 rok.
Tradycyjnie radni zgłosili wiele wniosków i interpelacji. Aleksandra
Milanowska zwróciła się do wójta z prośbą o pisemne wystąpienie do
GDDKiA o oczyszczenie rowów i udrożnienie przepustu na skrzyżowaniu
drogi krajowej z drogą w kierunku Zagórza. Radna zasugerowała także,
aby wszystkie wnioski zgłaszane przez mieszkańców pod adresem powiatu podczas zebrań wiejskich przekazać wspólnym pismem do Powiatowego Zarządu Dróg. Podziękowała również dyrekcji ZS w Bliżynie za
udział w akcji Sprzątanie Świata (to samo uczyniły radne Ewa Łukomska
i Halina Fidor). A. Milanowska pytała także o plany działań w zakresie
nazewnictwa ulic w Zagórzu.
Tadeusz Łyjak wnioskował o obcięcie groźnie zwisających konarów
w okolicy budynku po byłym kinie oraz na ul. VI Wieków i Szkolnej. Postulował wystąpienie do GDDKiA z wnioskiem o remont chodnika na
odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku Brześcia. Poddał również
pod rozwagę ewentualne przeniesienie do czasu remontu siedziby gminnej biblioteki, która pracuje w trudnych warunkach. Mówił też o potrzebie
wymiany trzech okrągłych okien w Zespole Szkół w Bliżynie.
Jacek Krzepkowski pytał w imieniu mieszkańców Sołtykowa o możliwość zrzutu ścieków na oczyszczalnię w Bliżynie. Poruszył również kwestię brakującego, ok. 150 metrowego odcinka chodnika od Sołtykowa do
Pięt przy drodze krajowej. Zbigniew Ślęzak poprosił wójta o spowodowanie usunięcia betonowych pozostałości po placu zabaw w Ubyszowie,
a Krzysztof Krzepkowski o dokończenie w 2014 roku nieszczęsnego boiska w Kucębowie.
O tak samo nieszczęsne, niedrożne rowy w Sorbinie pytał starostę Kazimierz Boruń.
Wójt Mariusz Walachnia odpowiadając na powyższe stwierdził:
- gmina wystąpi do GDDKiA w sprawie zgłoszonych wniosków; problemem mogą być jednak pieniądze, gdyż dyrekcja ma ograniczone
środki na prace remontowe,
- na jedną z najbliższych sesji przygotowany zostanie projekt uchwały
rady w sprawie nazw ulic w Zagórzu,
- środki na wymianę okien w Zespole Szkół być może uda się wygospodarować w budżecie szkoły,
- odnośnie biblioteki wójt poinformował, iż Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje program remontu bibliotek
i być może z tego źródła uda się pozyskać pieniądze,
- ze względu na możliwość pogorszenia jakości odprowadzanych ścieków na ten moment nie można zwiększyć zrzutu ścieków na oczyszczalni w Wojtyniowie; będzie to możliwe po zakończenie II etapu
kanalizacji, kiedy to dobowa przepustowość zwiększy się do 200 m3/
dobę (aktualnie to 70-80 m3/dobę),
- pozostałości po placu zabaw w Ubyszowie zostaną usunięte,
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jeszcze w bieżącym roku będę czynił starania, aby na boisko w Kucębowie dowieziono ziemię, ale prace ziemne zostaną wykonane już
w roku przyszłym,
- problem z budową brakującego chodnika Sołtyków – Pięty polega na
tym, iż jest to teren kolejowy.
Wójt poinformował również, że poprzez zmiany w budżecie gminy, na
prace realizowane z funduszy sołeckich przeznaczone zostaną dodatkowe
pieniądze.
Starosta Michał Jędrys poinformował, że ze względu na brak środków w tym roku na drogach powiatowych (poza czyszczeniem rowów) nie
będą prowadzone już żadne prace.
Dalszą część obrad zdominowały kwestie oświatowe. Dyrektorzy poszczególnych szkół złożyli sprawozdania z realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2012/2013 przy okazji niejako informując o sytuacji na
progu nowego roku szkolnego.
Później radni wysłuchali informacji o realizacji podatków i opłat za
I półrocze tego roku oraz ocenili realizację budżetu za pierwsze sześć miesięcy 2013 roku.
Radni uchwalili także nowy Statut Gminy Bliżyn, wyrazili zgodę na
zbycie nieruchomości, wyrazili zgodę na realizację projektów unijnych
w SP Mroczków i Nowy Odrowążek. Dokonali również zmian w budżecie
na ten rok oraz w WPF na lata 2013-2022 oraz dokonali korekty trzech
podjętych wcześniej uchwał.
Jacenty Kita

Zapowiedzi kulturalne
W najbliższym okresie wiele będzie się działo w bliżyńskim Zameczku. Zapraszamy więc na:
* 27 październik, godz. 10.00 - kolejne rozgrywki Szachowego Grand Prix;
* 9 listopada – o godz. 16.30 rozpoczną się warsztaty teatralne dla dzieci
do lat 10. Wszyscy jesteśmy ważni. Ekosystem – naszym domem, które
poprowadzą aktorzy Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach Dorotę
Anyż, Ewę Lubacz i Zdzisława Reszczyńskiego. Czas trwania – 50 minut;
* 9 listopada – godz. 18.00 – remiza OSP – godzinny, zrealizowany w technice żywoplanowej i lalkowej spektakl familijny Robale w reżyserii Agaty Biziuk. Spektakl w zabawny i surrealistyczny sposób opowiada o sile
przyjaźni i banalności konfliktów, poruszając również tematykę ekologii.
Spektakl został doceniony przez Jury 18. Ogólnopolskiego Konkursu na
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w 2012 roku.
Udział w warsztatach i wstęp na spektakl jest bezpłatny – projekt finansuje
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
* 11 listopada – Święto Niepodległości. O godz. 10.00 msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Ludwika w Bliżynie, następnie uroczystości
pod pomnikiem, a o godz. 17.00 Koncert Pieśni i Poezji w Zameczku;
* 16 listopada, godz. 17.00 – otwarcie wystawy rysunku i karykatury Mariana Frąka;
* 23 listopada, godz. 18.00 – Wieczór poetycki – tym razem poezja Haliny
Poświatowskiej w wykonaniu Antoniny Krzysztoń.
(jk)

Sprostowanie
Miesiąc temu pisząc na temat letniego wypoczynku zorganizowanego
przez gminny oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bliżynie wśród
sponsorów pominęliśmy ważny fakt, iż pobyt w Jastrzębiej Górze kwotą
21.000 złotych wsparła gmina Stąporków płacąc pełne koszty pobytu dla
15. dzieci z terenu tej gminy.

Strażacy dziękują
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie składa podziękowanie
radnemu Tadeuszowi Łyjakowi za zakup farby malarskiej, która została
przeznaczona na odnowienie pomieszczenia kuchni w remizie OSP w Bliżynie.
Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie
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Czy jesteśmy gminą bezpieczną?
Tak, co można ocenić na podstawie analizy
przebiegu debaty społecznej na temat bezpieczeństwa, która odbyła
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
24 września.
- Liczba przestępstw
w poszczególnych i najbardziej uciążliwych kategoriach spada. O ile w roku 2011 było ich 115 to w 2012 roku już
tylko 80 – mówiła w trakcie debaty mł. asp. Anna Terlecka z Komendy
Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
W debacie uczestniczyli m.in. starosta Michał Jędrys, wójt Bliżyna Mariusz Walachnia, przedstawiciele policji – Naczelnik Wydziału
Prewencji KP nadkomisarz Krzysztof Leśniewski, mł. aspirant Anna
Terlecka, asp. szt. Paweł Jelonek oraz przedstawiciele straży, sanepidu, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół.

Anna Terlecka przedstawiła analizę stanu bezpieczeństwa na
terenie gminy Bliżyn od stycznia do sierpnia bieżącego roku porównując je do analogicznego okresu z roku 2011 i 2012. W trakcie prezentacji zwrócono uwagę
na zagrożenia z dziedziny
przestępstw
gospodarczych, a co za tym idzie
potrzebę
realizowania
programu
Przejrzysty
biznes na terenie gminy
Bliżyn. Swoje sprawozdanie przedstawił także
Zastępca
Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
bryg. Marcin Machowski, który omówił zagrożenia występujące na
terenie powiatu.
W trakcie dyskusji mieszkańcy gminy
Bliżyn dzielili się swoimi spostrzeżeniami
i wskazywali miejsca, będące w ich ocenie
niebezpieczne. Złożyli propozycję działań,
jakich oczekują od policji i samorządu w celu
redukcji ilości przestępstw, wykroczeń i patologii społecznych. Wójt Mariusz Walachnia
pytał o wpływ na bezpieczeństwo likwidacji
posterunku policji w Bliżynie. Tadeusz Łyjak
poruszył szeroko rozumianą kwestię bezpieczeństwa na terenie wokół zalewu i na samym
akwenie. Przypominano również deklarację
policji sprzed roku o skierowaniu na nasz teren

dodatkowego dzielnicowego, co do dziś nie zostało zrealizowane. Interwencję w tej kwestii zapowiedział starosta Michał Jędrys.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Starostę Skarżyskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w obszarze poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Bliżyn.
Jacenty Kita

Powstanie strategia rozwoju gminy
Poprzez uczestnictwo w projekcie Lider w samorządzie gmina Bliżyn będzie miała opracowaną nową strategię rozwoju na najbliższe 10
lat. Powstanie ona jeszcze do końca tego roku. Projekt strategii przygotowują pracownicy urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy. To kilkadziesiąt tysięcy oszczędności dla budżetu gminy.
Kolejne spotkanie doradcze z zakresu tworzenia strategii rozwoju
gminy odbyło się w bliżyńskim Zameczku 24 września br., a otworzył
je wójt Mariusz Walachnia. –Ten dokument wytyczy kierunki rozwoju gminy na najbliższą dekadę. Będzie podstawą dobrego zarządzania samorządem
i ubiegania się o środki unijne
z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – powiedział wójt.
Następnie Anna Gajek
- doradca w projekcie lider
w samorządzie przedstawiła
stan aktualnych prac.
Później poszczególne bloki prezentowały osoby za nie odpowiedzialne. Analizę kapitału ludzkiego i społecznego zaprezentowała
Luiza Jurczyk-Kutryb, kapitał atrakcyjności inwestycyjnej Katarzyna Cichocka, kapitał kultury i wizerunku Katarzyna Skarus, kapitał
techniczny i infrastruktury publicznej Zbigniew Kuszewski, kapitał
jakości życia Beata Żak a kapitał instytucjonalno – demokratyczny
Grzegorz Patura.
W dyskusji nad
materiałem wstępnym Tadeusz Łyjak
zaproponował położenie
głównego
nacisku na tworzenie miejsc pracy,
powstrzymanie
migracji
młodych
i wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich. Tomasz Pela postulował tworzenie terenów inwestycyjnych dla inwestorów, a Jerzy Rams zwrócił uwagę
na konieczność kultywowania tradycyjnych, ginących zawodów. Na
innowacyjność rozwiązań wskazywała Barbara Stachera, a na koniec
wójt podsumował dyskusję stwierdzając: -Według mnie gmina Bliżyn
powinna być miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, ale będzie to
możliwe poprzez rozwój infrastruktury. Bez kanalizacji, gazociągów,
sieci teleinformatycznych tego celu nie osiągniemy.
Projekt pn. LIDER w samorządzie jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Bliżyn,
Mniów, Nagłowice, Skarżysko Kościelne i Waśniów w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie
jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych
przez 5 Urzędów Gmin w województwie świętokrzyskim na podstawie wyników samooceny CAF do 30.06.2014r.
Jacenty Kita
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Bezpłatne badania w „Jesiennych Liściach”
O tym, że wspólnie można wiele, świadczy cenna inicjatywa podjęta
przez Stowarzyszenie Jastrzębia pod
Świnią Góra, które pod patronatem
Wójta Gminy Bliżyn i życzliwości
ośrodka leczniczo – rehabilitacyjno –
terapeutycznego Jesienne Liście w dniu
5 października przeprowadziło akcję
bezpłatnych badań profilaktycznych.
–O potrzebie takich akcji świadczy liczba chętnych do skorzystania z takich
typów propozycji – mówi prezes firmy
Jolanta Tombarkiewicz.
Jej słowa potwierdza nasza wizyta w czasie czterogodzinnych badań
prowadzonych tego
dnia. Oczekujący pacjenci bardzo ciepło
wypowiadali się o tej
akcji i wskazywali
na potrzebę ich kontynuowania w przyszłości.
Pacjenci w tym
czasie mogli skorzystać z bezpłatnych
porad dr. n. med.
Macieja Raczka –
specjalisty ginekologii (badania ginekologiczne, cytologia,
USG), dr. n. med.
Andrzeja Kozłowskiego – specjalisty
ortopedii (badania
chorób narządów
ruchu, chorób zwyrodnieniowych stawów), dr Małgorzaty Dobrowolskiej
– specjalistki okulistyki (diagnozowała
wady wzroku dzieci
w wieku od 7 miesięcy do 7 lat) oraz dr. Jana Stopińskiego – specjalisty neurologii badającego choroby układu nerwowego.
Poprzez
działalność i ostatnie inicjatywy ośrodka (nowe
miejsca pracy, Dzień
Otwarty,
goszczenie
dzieci z TPD) placówka ta coraz mocniej
wpisuje się w krajobraz
Bliżyna. W tym pozytywnym sensie.
Jacenty Kita
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Sołtysi w Ostrej Bramie
W niedzielne południe, 22 września, na tradycyjnej Mszy św.
w Sanktuarium MB Ostrobramskiej spotkali się sołtysi z terenu diecezji radomskiej – m. in. z Bliżyna, Drzewicy, Szydłowca, Wierzbicy.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w Kaplicy Matki Bożej i informacją o historii skarżyskiej Ostrej Bramy. Następnie przybyli sołtysi
wysłuchali konferencji ks. Piotra Zamarii z Radomia. Później mszę
św. celebrowali ks. prał. Jerzy Karbownik, ks. Piotr Zamaria, ks. Andrzej Bartosiński - diecezjalny duszpasterz rolników. Homilię wygłosił ks. Stefan Ceberek - kustosz Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Porządziu k. Wyszkowa. Ks. Ceberek ubogacił liturgię swoim
śpiewem. Po Mszy św. sołtysi udali się przed Oblicze Matki Miłosierdzia, by zawierzyć Jej swoje rodziny, pracę i wszystkie problemy
społeczności lokalnej.
Spotkanie przy poczęstunku było też okazją do omówienia spraw
poszczególnych sołectw. Wspólne zdjęcie zakończyło pielgrzymkę.
Kustosz Sanktuarium ks. Jerzy Karbownik zaprosił wszystkich za rok.
(jk)

Regaty na bliżyńskim zalewie
Trzy załogi przy mało sprzyjających warunkach (niemal brak wiatru) rywalizowały na bliżyńskim zalewie w regatach o Puchar Wójta Gminy (który również
spróbował swych sił w żeglowaniu).
Mimo to zawody udało się rozegrać. I miejsce
zajęli Zbigniew Płusa
i Artur Chyb, II - Robert
Adamczyk i Piotr Sułek,
a III - Marcin Szmalec,
Łukasz Uciński.
Nagrodą były również

książki o tematyce żeglarskiej. Regaty rozgrywano przy zmianie obsady jachtów - z uwagi na ich różną klasę konstrukcyjną. Odbyły się
trzy etapy, które oglądało wielu kibiców, a całość zakończyło wspólne ognisko.
(jaki)
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VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
za nami
W historię kulturalnych wydarzeń gminy Bliżyn na stałe już wpisały
się koncerty muzyki organowej i kameralnej. Po raz
pierwszy z inicjatywą ich
zorganizowania wyszedł
w 2005 roku pochodzący
z Bliżyna baryton Tomasz
Piętak, obecnie pracujący
w Wiedniu. Kilka lat pracy nad formułą imprezy, znakomici wykonawcy, różnorodny repertuar i wspaniały odbiór mieszkańców gminy
pokazały, jak dużą popularnością cieszy się ten
rodzaj muzyki.
Tegoroczna VIII edycja festiwalu była wyjątkowa ze względu na czas trwania oraz bogactwo
prezentowanej muzyki. Festiwal składał się z czterech wspaniałych koncertów i cieszył się dużą popularnością pośród melomanów, nie tylko z gminy Bliżyn.
Pieczę duchową nad muzykami i melomanami sprawował ks. Tadeusz Mazur, a festiwal

Z. Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej pod batutą Krzysztofa Długosza.
Natomiast w niedzielę 6 października 2013 gośćmi Festiwalu była Młodzieżowa Orkiestra Smyczkowa DIVERTIMENTO z Zespołu Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu pod
batutą Przemysława Zycha. Publiczność
podczas wspaniałego koncertu usłyszała dzieła W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Mariana Sawy i wielu innych wybitnych twórców.
Podnoszony z roku na rok poziom artystyczny Festiwalu poprzez
dobór repertuaru i artystów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, sprawiają, że jesienne popołudnia, to nie tylko prawdziwy pokaz
wirtuozerii, ale także metafizyczne przeżycie.
Współorganizatorami Festiwalu byli: Parafia św. Ludwika w Bliżynie, Wójt Gminy Bliżyn, Starosta Skarżyski.
Jacenty Kita

prowadziła dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku –
Kamiennej Elżbieta Rokita. –Będziemy gościć wspaniałych artystów,
a wspaniałe wnętrze tej świątyni da wiele piękna i duchowych przeżyć
słuchaczom –stwierdziła podczas pierwszego koncertu 29 września.

Szanowni Klienci
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że
z dniem 4 listopada 2013r. ulegają zmianie godziny pracy Oddziału
Banku w Bliżynie.
Bank będzie czynny w następujących godzinach:

Tego dnia w kościele pw. Świętego Ludwika wystąpili grający na organach Romuald Daems z Belgi i wykonujący partie solowe Tomasz
Piętak. Na uwagę zasługiwały wspaniałe dźwięki wydobywające się
z zabytkowych organów z 1924 roku.
W trakcie koncertu 4
października wystąpiła Monika Świostek i Tomasz Piętak, którzy wykonali dzieła
J.S Bacha, A. Vivaldiego i A.l.
Webbera. Wspaniale zaprezentował się w sobotę 5 października zespół instrumentalny oraz soliści Państwowej
Szkoły Muzycznej I-go st. im.

Poniedziałek
Wtorek
Środa		
Czwartek
Piątek
Sobota
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Dzień Edukacji Narodowej
Jeden dzień w roku jest szczególny dla pracowników oświaty. To 14
października, Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 11 października w szkołach prowadzonych przez gminę odbyły się okolicznościowe
akademie, będące wyrazem wdzięczności i podziękowań za codzienny
trud pracy wychowawczej i dydaktycznej.
„Niebo dla ciebie”

ta, Kamil Siudak, Małgorzata Włodarczyk i Dorota Lisowska.
Akademie uświetniły występy artystyczne
uczniów obu szkół.
Programy artystyczne przygotowali: Beata
Kusztal – Wrona, Anna
Chwastowska i Grażyna Gębska. Dekoracje
przygotowała
Dorota
Lisowska, a oprawę muzyczną zapewnił Łukasz Pietrzyk.
„Wszystko dziś nas rozwesela, bo jest dzień nauczyciela”
Taki z kolei tytuł miała akademia z okazji Dnia Nauczyciela
w Szkole Podstawowej w Mroczkowie, którą otworzył dyrektor Sylwester Koziński. Rozpoczął ją program artystyczny w wykonaniu
uczniów szkoły przygotowany z dziećmi przez Agnieszkę Werens
i Agnieszkę Witkowską. Dzieciaki poprosiły wójta i radę rodziców
o to, aby nie zapominali o szkole. Z kolei dyrektor szkoły podziękował
Pod tym tytułem odbyły się tego dnia akademie w Zespole Szkół
im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie. Najpierw w wykonaniu
uczniów szkoły podstawowej, później gimnazjum połączona ze ślubowaniem klas pierwszych (czytaj na str. 10).
Słowo wstępne do obecnych skierował dyrektor szkoły Józef Nowak: -Nasza praca wymaga szczególnych predyspozycji. Dzisiejszy
dzień jest wyrazem uznania dla waszego trudu.
Dyrektor powitał również obecnych na akademii gości: wójta
Mariusza Walachnię, przewodniczącego rady gminy Jerzego Ramsa
oraz radną Aleksandrę Milanowską.
Życzenia pedagogom złożyli również wójt i przewodniczący rady,
a Mariusz Walachnia wręczył nagrody wójta dla Józefa Nowaka, Ewy
Kabała, Grzegorza Jędrzejczyka oraz matematyczki Niny Kamińskiej. Tej ostatniej szczególnie ciepło gratulował Jerzy Rams, który
onegdaj w tejże szkole również uczył tego przedmiotu.
Swe nagrody wręczył także dyrektor szkoły. Ze szkoły podstawowej otrzymali je: Anna Smorąg, Beata Kusztal – Wrona, Jolanta
Sochacka, Dorota Bernas, Elżbieta Dzierżęcka – Żak, Anna Chwastowska, Dorota Cukrowska, Magdalena Jaworska,
Agnieszka Paszkiel, Łukasz
Pietrzyk, Ewa Rams, Halina
Kopeć i Wanda Czerwińska.
Nagrody otrzymali również
pedagodzy uczący w gimnazjum: Agata Adamczyk, Maryla Dziób, Roman Falarowski, Sylwia Kaczer – Solarz,
Grażyna Kopeć, Elżbieta Kowalik – Szpiech, Wanda Roki-
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władzom samorządowym gminy za troskę o placówkę oraz wspieranie
działań związanych z realizacją unijnego projektu o wartości ponad
913.000 złotych zatytułowanego Podstawówka.
Wójt Mariusz Walachnia wręczył nagrodę dla dyrektora szkoły,
który chwilę potem wszystkim nauczycielom zatrudnionym w tej pla-

l i s to pa d 2013

r oz m a i to ś c i

Wspomnień czas z Anną Seniuk

cówce wręczył nagrody przyznane przez siebie. Otrzymali je: Monika
Dobrowolska, Agnieszka Witkowska, Magdalena Biegaj, Ewa Mastalerz, Izabela Celińska, Mirosława Kania, Agnieszka Werens, Beata Woźniak, Mariola Okła, Dorota Giermakowska, Joanna Kaluga.
Uroczystość połączona była ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych (czytaj na str. 10).
Dzień Nauczyciela w Nowym Odrowążku
Uczestników akademii w SP w Nowym Odrowążku powitał dyrektor placówki Mirosław Owczarek. Poza świętującymi tego dnia
pracownikami oświaty na akademię przybyli także wójt Mariusz Walachnia, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus, rada rodziców z przewodniczącą Elżbietą Woźniak. –Święto edukacji przypomina nam,

jak trudny i odpowiedzialny zawód wykonujemy. Pragnę, aby praca
nauczyciela i wychowawcy przyniosła same piękne i słoneczne chwile
– zwrócił się do pedagogów dyrektor.
Nagrodę wójta Mariusz Walachnia wręczył dyrektorowi Mirosławowi Owczarkowi, a nagrody dyrektora otrzymali: Izabela Banasik

– Zep, Elżbieta Dąbrowska, Teresa Garczyk, Adela Gębska, Hanna
Jakubowska, Bożena Kalarus, Małgorzata Siek, Marek Stępień, Danuta Zarzycka.
Pedagogom za trud podziękowali goście, a uczniowie wyrazy
uznania wyrazili poprzez
zaprezentowany program
artystyczny, który przygotowała z nimi Danuta Zarzycka.
Do życzeń pracownikom oświaty dołącza się
redagujący gazetę.
Jacenty Kita

Już kilkanaście dni przed datą 27 września zabrakło wejściówek na wieczór poetycki zatytułowany Oklaski, ach oklaski…
wg. poematu Stanisława Balińskiego. Sprawiła to główna bohaterka tego wieczoru
– Anna Seniuk, która wraz z grającą na altówce córką Magdaleną Małecką zapewniła
zebranym niezapomniane wrażenia.
Czterdziestolatek, Czarne Chmury, Konopielka – któż nie pamięta jej ról z tych
kultowych seriali i filmów, w których zagrała? A było ich ponad pół setki! –Tyle lat
czekałam, żeby mnie tu
zaproszono – tymi słowami aktorka rozpoczęła ten
uroczy wieczór, na którym
powitała ją dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus.
Pierwsza część wieczoru to wspomnienia kilkudziesięciu lat aktorskiej
kariery. Pełne humoru, ale
i samokrytyki. Cytowała
słowa spotkanych przypadkowo osób: Lepiej pani
w telewizji wygląda, Ale się
pani zestarzała, Zobacz,
jaka podobna do Seniuk,
Poznałam panią po… głosie, a jeden z taksówka-

rzy zapytał: To
pani jeszcze żyje?.
Owe słowa skwitowała: -Bez poczucia humoru,
nie przeżyłabym
ostatnich
paru
lat. Nie ma się
czym już przejmować, a teraz
trzeba ludzi obdarowywać tym,
co mamy.
Dalszą część wieczoru wypełnił program poetycko – muzyczny,
w którym wspaniałe partie utworów J.S. Bacha z lat
1717-1723, odnalezionych dopiero
kilka lat temu, wykonała Magdalena
Małecka.
Na zakończenia
aktorka i jej córka
nie szczędziły autografów, chętnie pozowały do wspólnych fotografii. Jak mówi Katarzyna Skarus w okresie karnawału wystąpi w naszym ośrodku Magdalena Małecka wraz
z kwartetem smyczkowym Opium.
Jacenty Kita
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Są już uczniami

Ślubowanie gimnazjalistów

Dziewięciu uczniów klasy I SP w Mroczkowie 11 października zostało pasowanych na ucznia i złożyło uroczyste ślubowanie.

Po części artystycznej, podczas której pierwszaki wykazały się
znacznymi już umiejętnościami, wprowadzony został sztandar oraz
odegrany Mazurek Dąbrowskiego. Później dyrektor szkoły Sylwester

83. uczniów klas pierwszych Gimnazjum im. Stanisława Maczka
11 października złożyło uroczyste ślubowanie.
Najpierw wprowadzony został sztandar szkoły i odegrany hymn
państwowy. Później do uczniów kilka zdań powiedział dyrektor
zespołu szkół Józef Nowak: -Ślubowanie to symbol wyznawanych
przez was wartości patriotycznych. Tym aktem zostajecie włączeni
do społeczności szkolnej naszego gimnazjum.

Koziński wraz z wychowawczynią
klasy Agnieszką Werens dokonali pasowania na ucznia, po czym na
sztandar szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Gratulacje oraz życzenia
w dalszej edukacji złożył pierwszakom
wójt gminy Mariusz Walachnia oraz dyrektor szkoły, dzieciaków obdarowano również licznymi upominkami. W tym podniosłym dniu
towarzyszyli im rodzice.

W uroczystości wziął udział przewodniczący rady gminy Jerzy
Rams, a towarzyszyła jej akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
(jaki)

Gimnazjalistki nagrodzone

Uczniami I klasy SP Mroczków zostali: Adrian Adamczyk, Hubert Adamczyk, Justyna Gębska, Marcel Jańczyk, Kinga Kowalicka, Alicja Skrok, Zuzanna Wodzińska, Lena Zgrzebnicka i Grzegorz Zep.
(jaki)
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Uczennice bliżyńskiego gimnazjum odniosły znaczące sukcesy
w powiatowych konkursach ogłoszonych w ramach edukacji onkologicznej IV Marsz Różowej Wstążeczki.
W konkursie plastycznym pn. Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa - dla tych, których kocha Ola Deperas z kl. IIIb
otrzymała I miejsce, praca Kasi Zych z kl. IIIb została uhonorowana
II miejscem, natomiast Magda Wydra z kl. IIa otrzymała wyróżnienie. Dodatkowo Magda Wydra uzyskała III miejsce w konkursie
literackim pn. Rak to nie wyrok – badaj się by żyć za opowiadanie
pt. Z pamiętnika młodej duszy. Wszystkie dziewczęta dostały nagrody rzeczowe.

l i s to pa d 2013
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Żegnaj lato na rok

Piękna jesień zawitała w nasze progi. Aura sprawia, iż jest to doskonały czas nie tylko na przydomowe porządki czy też popularne
grzybobranie, ale również na organizowanie imprez integracyjnych.
Tylko w ostatnich dniach ogniska wspólnot sołeckich zapłonęły
w Brześciu i Wołowie,
w Górkach biesiadowali również sami sołtysi z całej gminy.
Do Brześcia, na
tradycyjne pieczenie
ziemniaka
zaprosiła sołtys Aleksandra
Milanowska.
Choć
w menu królowały
ziemniaki, (dodajmy,

ekologiczne z gospodarstwa pani Aleksandry), nie zabrakło również
potraw bardziej treściwych. Pieczono kiełbaski i kaszankę, boczek,
panie przyniosły własne wypieki, a do tego doskonałe grzybki marynowane i ogórki w zalewie musztardowej według receptury sołtys
Wołowa Moniki Sokołowskiej.
Kilka dni później skrzyknęli się sołtysi z całej gminy, aby w urokliwym miejscu integracji
w Górkach bawić się na
spotkaniu
integracyjnym. Do godzin wieczornych płonęły ognisko,
gdzie pieczono i smażono tradycyjne potrawy
grillowe.
A dzień później,
13 października, z ini-

cjatywy sołtys Wołowa
Moniki
Sokołowskiej,
zorganizowano w miejscowej altanie kolejną
imprezę związaną z pożegnaniem lata. Tu również
serwowano szereg potraw
z grilla, chętni mogli piec
kiełbaski na ognisku.

Pani sołtys osobiście częstowała
doskonałym bigosem (z grzybkami
i jałowcem!) przygotowanym przez
Elżbietę Karpińską. Do tego oczywiście… grzybki i ogórki, ale tym
razem kiszone, autorstwa Moniki
Sokołowskiej oczywiście. Piękna
tego dnia pogoda sprawiła, iż z bardzo liczną grupą osób starszych na
pobliskim placu zabaw doskonale
bawiła się liczna grupa dzieciaków,
a do zabawy na akordeonie przygrywał Michał Durlik.
Wszystkie imprezy integracyjne
odwiedził wójt Mariusz
Walachnia
z rodziną. Aż szkoda,
że lato już za nami.
Jacenty Kita
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Dz i e ń T k ac z k i

Zwiedzanie, tkanie i snucie

Jak tkano materiały na staropolskich krosnach? I jakie są tajniki
tkactwa?
Mogli się o tym dowiedzieć ci, którzy odwiedzili w pierwszą sobotę października Domek Tkaczki Uli i Grzegorza Jędrzejczyków przy
ul. Zafabrycznej w Bliżynie.

Odbyły się tam już po raz szósty obchody Dnia Tkaczki.
Na warsztaty do Domku Tkaczki przybyło wiele osób, starszych
i młodszych. Goście przyjechali z Kielc, Zagnańska, Sandomierza, Suchedniowa i Bliżyna, w tym wójt Mariusz Walachnia. Wizytę złożyła
również redakcja kieleckiego oddziału Telewizji Polskiej.
Zaprezentowano m.in. krosno z początku XX wieku i sposób,
w jaki z nici, wełny czy skrawków materiału powstawały tkaniny. Pro-
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dukcja materiału tradycyjnymi metodami
wymaga wiele czasu.
Przeplatając
odpowiednio nitki możemy
utkać dowolny wzór.
W Domu Tkaczki
można zobaczyć stuletnie krosno, a wokół
dawne urządzenia potrzebne do siania lnu,
jego obróbki i wykończenia lnianego płótna. O praktycznych aspektach tkactwa opowiadała Ula Jędrzejczyk.
Obchody Dnia Tkaczki, zapoczątkowane sześć lat temu w Bliżynie, nabrały obecnie ogólnopolskiego charakteru. Podobne imprezy
odbywają się m. in. w Poznaniu, Łodzi, Zgierzu.
Dzień wcześniej w ramach obchodów w bliżyńskim Zameczku
otwarta została wystawa malarstwa Anny Tokarczyk oraz uhonorowano laureatów konkursu fotograficznego Utkane darem natury.
Jacenty Kita

Wystawa malarstwa Anny Tokarczyk
Bliżyński Zameczek 4 października był miejscem, gdzie
otwarta została wystawa malarstwa pochodzącej z Łącznej Anny
Tokarczyk. W wernisażu wystawy, która zainaugurowała obchody Dnia Tkaczki wzięli udział
m.in. wójtowie Bliżyna Mariusz
Walachnia i Łącznej Romuald
Kowaliński oraz dyrektor GOK-u
Katarzyna Skarus.
Na zakończenie wernisażu artystka częstowała własnoręcznie utkanym tortem.
Anna Tokarczyk mieszka i tworzy w Łącznej. Jest absolwentką kieleckiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych – kierunek
tkactwo artystyczne. Od wielu lat propaguje rękodzieło artystyczne
i ludowe. Jej pasją jest malarstwo oraz ogród. Zajmuje się tkactwem
artystycznym, a także tworzy unikatowe pisanki oraz biżuterię.
(jaki)

Nowi mieszkańcy bliżyńskiego zalewu
Bliżyński zalew
ma nowych mieszkańców. W ostatnim
czasie do wody wpuszczone zostały cztery
jesiotry. Jesiotry ważą
obecnie ok. 2,5 kg
przy długości 80 cm.
To bardzo piękne i waleczne ryby. Potrafią
skakać nad wodę nawet na wysokość 1,5
metra.
Za naszym pośrednictwem Piotr i Bartosz (na zdjęciu) apelują,
aby wędkarze po emocjonującej walce nie zabijali ich. Darowali im
życie i poinformowali mieszkańców o tym, kiedy i kto je złapał oraz
jakie urosły.
(jaki)
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„Utkane ręką natury”
Utkane z kolorów i myśli,
Chwile utkane ze światła,
Utkane z marzeń,
Utkane ze wzruszeń i emocji,
Opowieści utkane przez naturę…
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tkaczki Stowarzyszenie Rdest wspólnie z Domkiem Tkaczki zorganizowało konkurs

fotograficzny Utkane ręką natury. Jury konkursu obradowała 23 września i miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż na konkurs wpłynęło
88 prac od 31 uczestników z całej Polski. Pod ocenę poddano 82 prace spełniające warunki regulaminu. Jury w składzie: Andrzej Staśkowiak (fotograf), Urszula Jędrzejczyk (plastyk, fotograf, instruktor

GOK Bliżyn), Justyna Ostrowska-Paszkiel (zarząd Stowarzyszenia
RDEST) oraz Sebastian Siudak (instruktor GOK Bliżyn) wyselekcjonowało 30 prac, które zaprezentowane będą na wystawie a spośród nich, po długich dysputach, wybrało 11 prac, których autorów
uhonorowało w następujący sposób: I nagroda Katarzyna Warańska
z Rzeszowa za pracę Omotane, dwie II nagrody – Adrian Głowania

ze Skarżyska – Kamiennej za pracę 01 i Paweł
Wężyk z Mostek za pracę Kozibród oraz dwie
III nagrody – Katarzyna Warańska za pracę
Otulone mgłami i Pawła
Wężyka za pracę Płaszcz
z wody. Jury wyróżniło
również: Jowitę Droż-

dzikowską z Radomia, Przemysława
Bodo ze Świerczka,
Adriana Głowanię
ze Skarżyska – Kamiennej, Beatę Latos
z Starych Gonnych,
Olgę Stępień ze Skarżyska – Kamiennej
i Pawła Wężyka. Na
wernisażu wystawy
4 października prace
wykonane prezentowane były prace wykonane przez nasze gimnazjalistki - Paulinę Pietrzyk z kl. IIa i Martynę Gębską z kl. IIIc.
Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych wręczone zostały na

wernisażu wystaw przy okazji inauguracji tegorocznego Dnia Tkaczki
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie 4 października. Dokonali
tego wójt Mariusz Walachnia, Andrzej Adamczyk, Katarzyna Skarus oraz Ula Jędrzejczyk.
Jacenty Kita
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S p o r t - R e k r e ac ja

Pożytecznie wykorzystać nadmiar energii
Skarżyski Klub Sportów Walki w porozumieniu z dyrekcją Zespołu Szkół w Bliżynie od października tego roku rozpoczął
prowadzenie zajęć ze sportów walki w tej
placówce oświatowej.
Wcześniej
reprezentacja
SKSW
z senseiem Zbigniewem Zaborskim gościła w szkole, gdzie w obecności uczniów
podstawówki i gimnazjum, dyrektora placówki Józefa Nowaka oraz gościa spotkania - wójta Mariusza Walachni, dali pokaz karate - od kata, czyli walki z cieniem po kumite

tzn. pojedynki.
Uczniowie mogą ćwiczyć we wtorki i czwartki
od godziny 16.00 w Zespole Szkół przy ulicy Piaskowej. Więcej informacji
o zajęciach można uzyskać
na miejscu od trenera Zaborskiego, który nie tylko
zachęca do uczestnictwa w zajęciach, ale deklaruje: -Już w najbliższe
ferie zimowe przez okres jednego tygodnia zorganizujemy za darmo Akademię Karate, którą z powodzeniem od 15. lat organizujemy
w Skarżysku – Kamiennej. Nie wykluczone, że zajęcia zorganizujemy
również w innych szkołach gminy Bliżyn – mówi popularny Zaborek.
(jaki)

Rajd gwieździsty już po raz szósty
28 września 2013 odbył się VI Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy, jedna ze sztandarowych imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. W rajdzie wzięło udział
ponad 300 uczestników, w tym kilkunastu z Bliżyna pod wodzą Marka Sorbiana,
prezesa Bliżyńskiego
Stowarzyszenia Cyklistów. Sprzed Pomnika Jagiełły nasi
cykliści trasą liczącą
oko. 30 kilometrów
przez Ubyszów, Majdów,
Szydłowiec,
Sadek, Kierz Niedźwiedzi, Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna dotarli przed
Kombinat Formy na ul. Rejowskiej.
Na mecie uczestnicy mięli zagwarantowany ciepły posiłek, napoje
oraz konkursy i zabawy z nagrodami. Dla dzieci zorganizowano konkursy rysunkowe, wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz
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konkurs znajomości budowy roweru. Punktualnie o godzinie 13.00
rozlosowano wśród uczestników dwa rowery ufundowane przez firmę
Wtórpol, które trafiły do Amelii Jamróz ze Skarżyska - Kamiennej
i Mieczysława Odelskiego z Suchedniowa.
Zakończenie imprezy połączone było z pierwszymi urodzinami Kombinatu Formy, który również przygotował na ten dzień wiele
atrakcji. Dla dzieci dostępne były dmuchane zjeżdżalnie, przygotowano pokazy rowerów, fitness, tańca, oraz breakdance. Dla uczestników
rajdu Kombinat Formy przygotował tort urodzinowy.
Jacenty Kita

Finał Małej Ligi Jeździeckiej w Mroczkowie
22 września w ośrodku
szkoleniowo-jeździeckim
Lucky 5 Ranch w Mroczkowie odbył się Finał Małej
Ligi Jeździeckiej.
Przez ostatnich pięć
miesięcy ze wsparciem
środków unijnych w ośrodku prowadzono warsztaty
szkoleniowe i edukacyjne
w ramach, których promowano zdrowy, a przede
wszystkim aktywny, tryb życia. Uczestnicy pracowali nad opanowaniem umiejętności jazdy konnej w stylu western.

Podczas Finału w zorganizowanych zawodach w konkurencji
T.R.E.C. (Konkurs Konia Turystycznego) wystartowali zawodnicy
między innymi ze Skarżyska, Wąchocka oraz Odrowąża. Konkurencje, które musieli wykonać młodzi jeźdźcy to m.in.: mieszanki Reiningu, Western Pleasure oraz Trail Extreme.

Po konkurencjach sportowych przed zgromadzoną publicznością
zaprezentował się Aleksander Jarmuła — prekusor stylu western
w Polsce, Mistrz Europy w Reiningu zakwalifikowany do udziału
w Mistrzostwach Świata 2014. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci
i dorosłych.
(jaki)
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R e k r e ac ja
pysznych czekoladek.
W kuchni ośrodka
przygotowano gorącą
herbatkę.
Miło było w pięknym miejscu spędzić
słoneczne,
jesienne
popołudnie, pobawić
się z koleżankami i kolegami, a przy okazji

Ognisko TPD w „Jesiennych Liściach”
Ośrodek rehabilitacyjno – leczniczo – terapeutyczny Jesienne
Liście znów wyszedł z ciekawym pomysłem – tym razem adresowanym dla najmłodszych.
W piękne i słoneczne jesienne popołudnie 4 października na zaproszenie właścicielki ośrodka Jesienne Liście Jolanty Tombarkiewicz 25. dzieciaków z TPD Oddziału Gminnego w Bliżynie w towarzystwie prezes Grażyny Kij oraz radnej Haliny Fidor zwiedziło
ośrodek i miało możliwość zapoznania się z jego pełnymi możliwościami.

dowiedzieć się interesujących rzeczy.
- Bardzo dziękujemy
pani Jolancie Tombarkiewicz i pani
Annie Leżańskiej,
bo nasza praca jako
wolontariuszek TPD
opiera się na pomocy ludzi dobrej woli
i dzięki Im możemy
organizować naszym podopiecznym małe chwile radości - powiedziała Grażyna Kij.
Jacenty Kita

Udane grzybobranie
Dzieci mogły zobaczyć pomieszczenia przeznaczone na rehabilitację, zapoznać się z wyposażeniem i sprzętem specjalistycznym.
Szczególnie spodobało im się na sali ćwiczeń oraz w saunie. Duże
wrażenie wywarły na zwiedzających wanny do hydromasażu oraz
pobyt w grocie solno-jodowej. Miło było
w tym miejscu powspominać wakacje
nad morzem i pooddychać morskim powietrzem.
Ale to jeszcze nie
wszystkie
atrakcje,
które czekały na milusińskich tego dnia.
Na terenie ośrodka
obok altanki zapłonęło
przygotowane przez właścicieli ognisko, a radna powiatowa Anna
Leżańska zasponsorowała poczęstunek. Nie zabrakło kiełbasek ani

Już po raz drugi bliżyński Gminny Ośrodek Kultury zorganizował imprezę pod nazwą Borowiki, kurki, kanie, czyli II Bliżyńskie
Grzybobranie.
Sprzed altany w Brześciu w las wyruszyło kilkanaście osób, aby
po nieco ponad dwugodzinnym grzybobraniu powrócić z trofeami.
A efekty były imponujące. Łącznie zebrano 187 grzybów o wadze
23,5 kilograma! Dominowały prawdziwki, choć nie zabrakło też koźlarzy i podgrzybków. Największą liczbę borowików, aż 70 sztuk, zebrała Aleksandra Milanowska, wagowo - Maria Lewocha - 3,55 kg,
natomiast największy okaz - 880g - znalazł Maciej Skarus.
Po wspólnym oczyszczeniu grzybów, wszyscy zasiedli przy ognisku, gdzie można było skosztować pieczonej kiełbaski oraz ziemniaków, hitem natomiast okazały się pierogi oraz smażone świeże grzyby.
Organizatorzy składają ogromne podziękowania za pomoc w organizacji II Bliżyńskiego Grzybobrania Państwu Aleksandrze i Andrzejowi Milanowskim.

Zebrane grzyby zostaną wykorzystane podczas tegorocznego
Studia Dobrego Smaku poświęconego przygotowaniu potraw wigilijnych.
(jaki)
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II B l i ż y ń s k i H u b e r t u s

II Hubertus Bliżyński za nami
Grzegorz
Pytoń
z Suchedniowa schwytał
lisa (był nim Łukasz Sołkiewicz), najważniejsze
trofeum dla jeźdźców,
którzy 12 października
wzięli udział w II Hubertusie Bliżyńskim.
W biegu wystartowało
23. zawodników.
Wedle tradycji, ten,
kto go zerwie, wygrywa, ma prawo wykonać
rundę honorową wokół
miejsca pogoni i za rok
sam ucieka jako lis.

Nim
jeźdźcy przystąpili do
rywalizacji z rąk
Krzysztofa Króla
każdy otrzymywał tradycyjnego
strzemiennego.
Rozegrane zostały
zawody w slalomie, skoku przez
przeszkody, wie-

dzy o koniach oraz oczywiście pogoń za lisem trwająca aż 15 minut.
Dodajmy, że dwa lata temu list schwytany został w kilkanaście…
sekund! Laur dla zwycięzcy wręczyli wójt Mariusz Walachnia oraz
członek zarządu powiatu
Stanisław Dymarczyk.
Na dawne boisko w Wołowie
przybyli jeźdźcy z Bliżyna, Warszawy, Przysuchy, Suchedniowa.
O historycznych tradycjach
tego święta myśliwych, leśników
i jeźdźców (sięgającej 1444 roku,
w Polsce od 1930 roku) mówiła
Gabriela Król. Przypomniała przy
tym o odradzaniu się tej tradycji
oraz popularności jazdy konnej
w ostatnich latach: -Piętnaście lat
temu kupiliśmy pierwszego konia,
Majora i byliśmy pierwsi w gminie.
Dziś tylko w Brześciu są trzy stadniny.

Imprezę uatrakcyjnił występ zespołu Sorbin, a na koniec serwowano
pyszną grochówkę.
Jacenty Kita
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