
                                JUBILEUSZ
Obok Ciebie, mnie jest GOK
On nie idzie nigdy w bok.
On z postępem prężnie kroczy
otwierając  ludziom  oczy.

Ukazuje możliwości
daje upust serdeczności.
Od 40 latek trwa 
Każdy w gminie już go zna.

I młodego zauroczy
czy teatrzyk czy rytmika 
może troszkę nauki śpiewu 
może także klub plastyka.

I starszego zaciekawi 
Zumba  mięśnie modeluje
Aerobik linię gwarantuje.

Gdy nie umiesz czegoś robić 
GOK pomoże i pokaże. 
Na warsztatach rękodzieła
z pewnością  się wykażesz

   Gdy posiadasz jakiś talent
   gdy lubisz przygodę
   GOK Cię zawsze pokieruje 
   wskaże Tobie drogę.

  Gdy uwielbiasz ludowe zespoły to:
  ”Sobótka” , „ Kuźniczanki ”  
   czy „Sorbin” zapraszają.
   Zawsze coś nowego mają.

I tak krzewi się kultura
oby wiecznie już tak było
Trzeba wspierać pracę GOK- u,
bo z GOK- iem  jest miło.

Jubileusz wielkie święto!
Więc świętujmy ! – póki czas.
Radość, miłość i swoboda
dziś czekają nas.

Oby zawsze istniał GOK
budował nie jeden rok.
Oby spełniały się marzenia
gdy świat się szybko zmienia.
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 „Na 40-ste Urodziny”

Bliżyn - jak wieść niesie hen po świecie
to miejscowość jest w powiecie,
co skarżyskim jest nazwany.
Bliżyn – wszystkim dobrze znany
ma w swych włościach Dom Kultury
choć zaznaczyć pragnę z góry, 
że go zowią też Zameczkiem.
Dawniej dworek był myśliwski
dziś jest naszym sercom bliski.

    W tymże roku chluba gminy
    ma 40-ste urodziny.
    Przez te lata, kto pamięta
    służył ludziom nie od święta,
    ale co dzień, zawsze, wszędzie
    każdy czekał, co tam będzie.
    Może festyn, grzybobranie
    lub ciekawe z kimś spotkanie?
   A kto nie wie, lub nie wierzy 
   Był tu sam Bińczycki Jerzy!

Można tutaj recytować, 
tkać, szyć, tańczyć i gotować.
Kiedy w czerwcu słonko świeci 
mamy festyn też dla dzieci,
wianków moc po wodzie płynie
w świętojańską noc w Bliżynie.
A gdy zima już zagości
na Sylwestra sprasza gości.
I tak ciągle – rok po roku
nie ubywa mu uroku …

      Ale teraz najważniejsze,
bo życzenia te najszczersze!
STU LAT szczęścia i radości, 
samej w życiu pomyślności,
miłych dobrych chwil tak wielu
dla całego PERSONELU - 

    przesyłamy z naszej gminy
    na 40 – ste urodziny!!!

                                                                                       Ewa Dołowy


