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*  mamy budżet na 2013 rok,
*  sukces Wacława Pejasa i zespołu „Sobótka”,
*  w gminie i w powiecie,
*  podsumowanie projektu „Zmień swoje życie”,
*  strażacy oceniają miniony rok,
*  jasełka w Bliżynie i Mroczkowie,
*  bal przedszkolaków,
 oraz  zaproszenie na obchody 150. rocznicy  

wybuchu Powstania Styczniowego.

Czas świątecznych spotkań

Na przełomie grudnia 2012 i stycznia tego roku, w okresie świą-
teczno – noworocznym, w wielu miejscowościach w naszej gminie 

odbywały się spotkania opłatkowe i wigilijne, przedstawienia jaseł-
kowe, imprezy noworoczne.

Czytaj w tym wydaniu gazety.

Noworoczny koncert kolęd i pastorałek

„Wesołą nowinę dzisiaj śpiewamy” – pod tym tytułem w dniu 
5 stycznia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie 
odbył się tradycyjny noworoczny koncert kolęd i pastorałek zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek Kultury.

Czytaj na str. 2-3

100. lecie urodzin Władysława Rurarza
Dostojnego Jubilata 

w dniu setnych urodzin 
odwiedziła delegacja bli-
żyńskiego samorządu oraz 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Po przeka-
zaniu życzeń, gratulacji 
i prezentów wszyscy ze-
brani odśpiewali głośne 
„Dwieście lat” i wznieśli 
symboliczny toast.

Czytaj na str. 3

Hucznie powitaliśmy Nowy Rok!
Mieszkańcy gmi-

ny licznie i hucznie 
powitali Nowy, 2013 
Rok. Były piękny po-
kaz fajerwerków, ży-
czenia od samorzą-
du gminy, szampan 
lał się strumieniami 
a pierwszym dniom 
tego roku towarzy-
szyła gorąca zabawa.

Czytaj na str. 11
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Koncert Kolęd

Noworoczny koncert kolęd i pastorałek

„Wesołą nowinę dzisiaj śpiewamy” – pod tym tytułem w dniu 
5 stycznia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie 
odbył się tradycyjny noworoczny koncert kolęd i pastorałek zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek Kultury.

Wcześniej ks. proboszcz Eugeniusz Siedlecki odprawił mszę 
świętą w intencji pracowników kultury, twórców ludowych oraz ze-
społów folklorystycznych działających w naszej gminie.

Do wspólnego wysłuchania kolęd zaprosili: ks. proboszcz, 
Katarzyna Skarus – dyrektor GOK-u, Halina Fidor – kierow-
nik Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Sorbinie Bożena Święs oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
„Nad Kuźniczką” Monika Solarz.

„Na scyńście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!
Coby sie Wom dazyło, mnozyło cały Bozy rok!
Byście w Nowym Rocku jesce lepij mieli -
to co zarobili, tego nie przepili.
Coby na świecie było cicho i spokojnie
i zony z mynzami nie bywały w wojnie” – fragmentem tego gó-

ralskiego wiersza – pasto-
rałki Katarzyna Skarus 
przekazała zebranym życze-
nia świąteczne zapraszając 
zarazem do wysłuchania 
przygotowanych przez wy-
konawców najwspanialszych 
polskich kolęd i pastorałek.

Pierwsi wystąpili gospo-

darze, czyli zespół „Sorbin”, któremu 
akompaniował Dariusz Figarski na 
akordeonie. Wystąpili także soliści – 
nasz „produkt eksportowy” Wacław 
Pejas oraz nadzieja na przyszłość, 
młodziutka Marysia Jóźwik, której 
opiekunem muzycznym jest Sebastian 
Siudak. 

W dalszej kolejności śpiewały zespoły „Kuźniczanki” z akompa-
niamentem Jacka Miernika oraz zespół ludowy „Sobótka”.

Kończąc tę część noworocznego spotkania prowadząca koncert 
Marzanna Godlewska podziękowała ks. proboszczowi za gościnę 
w murach świątyni, a publiczności za udział.

Cytując poetę ks. proboszcz powiedział: -Szkoda, że Boże 
Narodzenie jest tylko raz do roku. Odpowiedziała mu również  
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W ydar zenia

cytatem słów Marii Teresy z Kalkuty Katarzyna Skarus: „Zawsze, ile-
kroć uśmiechasz się do drugiego człowieka, jest Boże Narodzenie”.

Druga część popołudnia odbyła się w miejscowej szkole, a złożyło 
się na nie spotkanie opłatkowo – noworoczne. 

Ks. proboszcz pobłogosławił opłatek, którym wspólnie się poła-
mano. Następnie zebrani wypili tradycyjną lampkę szampana ufun-
dowanego przez: wójta Mariusza Walachnię, przewodniczącego rady 
Jerzego Ramsa oraz Halinę Fidor, Tadeusza Łyjaka i Tomasza Pelę.

Na zakończenie wójt podziękował ludziom kultury za ich codzien-
ną pracę.

Jacenty Kita

100. lecie urodzin Władysława Rurarza
Dostojnego Jubilata w dniu 

setnych urodzin odwiedzi-
ła delegacja bliżyńskiego sa-
morządu: Wójt Gminy Bliżyn 
Mariusz Walachnia, zastęp-
ca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Luiza Jurczyk – 
Kutryb oraz Marzena Jeżewska-
Boczek - pracownik zajmują-

cy się promocją gminy. Towarzyszyli im przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Skarżysku -Kamiennej. 

Jako pierwsze okolicznościowy list, kwiaty i gratulacje zacnemu 
Jubilatowi złożyły przedstawicielki ZUS, a następnie wójt Mariusz 
Walachnia złożył panu Władysławowi życzenia dalszych długich lat 
życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym oraz samych radosnych dni 
w gronie życzliwych, troskliwych, najbliższych sercu osób. 

-Bardzo się cieszymy z tego, że możemy Pana odwiedzić i wspól-
nie cieszyć się z osiągnięcia tak wspaniałego wieku - powiedział 
Wójt Gminy Bliżyn wręczając Jubilatowi kwiaty, list gratulacyjny 
oraz upominek. Wójt gminy wręczył również listy gratulacyjne od 
Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska oraz  Wojewody 
Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby.

Po przekazaniu życzeń, gratulacji i prezentów wszyscy zebrani od-
śpiewali głośne „Dwieście lat” i wznieśli symboliczny toast.

Życzmy zacnemu Jubilatowi, jego bliskim, aby radość z życia towa-
rzyszyła im jak najdłużej i już nie sto, ale dwieście lat!!

Pan Władysław Rurarz urodził się 5 stycznia 1913 roku w Bliżynie. 
Tu wychowywał się, chodził do szkoły, założył rodzinę i mieszka wraz 
najbliższą rodziną do dnia dzisiejszego. Przez całe życie pracował 
w Zakładach Farb i Lakierów Polifarb. Wspólnie z żoną wychowali  
2. córki. Obecnie pan Władysław jest wdowcem. Z jego wspomnień 
wynika, że  podczas II wojny światowej brał udział w walkach w obro-
nie Warszawy i Modlina, a w latach 70-tych XX w.  był członkiem bli-
żyńskiej orkiestry dętej.

Marzena Jeżewska - Boczek

Powalczą w finale wojewódzkim
W sobotę 12 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-

Kamiennej odbyły się eliminacje do XX Świętokrzyskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 2013. 

Po wysłuchaniu 30. prezentacji, Rada Artystyczna postanowiła 
nominować do udziału w finale 2. solistów, 5 zespołów oraz 2 chóry.

Miło nam poinformować, że wśród nominowanych wykonawców 
znaleźli się Wacław Pejas oraz zespół śpiewaczy „Sobótka”.

Konkurs finałowy rozpocznie się 27 stycznia 2013 r. w Domu 
Kultury we Włoszczowie o godz. 14.00. 

   Życzymy sukcesów!
(jaki)
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z Pr ac y r ady Gminy

Jest budżet na 2013 rok
Znamy już wysokość wydatków i dochodów gminy na 2013 rok oraz 

najważniejsze zadania inwestycyjne, które będą realizowane w trakcie 
roku. Rada gminy na sesji w dniu 18 grudnia jednogłośnie zdecydowa-
ła, że dochody zamkną się kwotą 28.394.640 zł, wydatki osiągną poziom 
31.572.640 zł, w tym wydatki majątkowe (czyli na inwestycje) 10.079.433 zł.

Sesję budżetową otworzył przewodniczący rady Jerzy Rams wita-
jąc wszystkich przybyłych na obrady. Porządek obrad na wniosek wójta 
Mariusza Walachni uzupełniony został o trzy dodatkowe uchwały, po 
czym radni wysłuchali jego informacji o pracy między sesjami i realizacji 
wcześniej podjętych przez radę uchwał.

Obecni na sesji członek zarządu powiatu Zenon Nowakowski oraz 
radna powiatowa Anna Leżańska w imieniu władz powiatu złożyli życze-
nia na ręce radnych, obecnych na sesji i mieszkańców gminy.

Na początku obrad radna Aleksandra Milanowska zgłosiła wniosek 
o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie metody usta-
lania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 
oraz wysokości tych opłat. Radna argumentowała to tym, że na ten mo-
ment radni mają za mało danych, aby móc dokonać kalkulacji kosztów. 
Wniosek znalazł uznanie radnych. Odpowiadając na ten wniosek wójt 
stwierdził, że na dziś żadna gmina takich kalkulacji nie ma. Cena real-
na znana będzie po rozstrzygnięciu przez gminę przetargu. –To stąpanie 
po omacku, gdyż ustawa wymaga, aby najpierw określić stawki, a dopiero 
potem ogłaszać przetarg. Musimy pamiętać, że stawki ustalamy tylko na 
okres od lipca do końca 2013 roku. Później będzie nowa uchwała o ich 
wysokości. 

Choć rada na sesji 18 grudnia nie podjęła tej uchwały, to jednak do-
dajmy, że na ostatniej w 2012 roku sesji odbytej 31 grudnia rada określiła 
wysokość tego podatku odpowiednio na kwotę 7,00 zł za śmieci segrego-
wane i 10,00 zł za niesegregowane od osoby.

Radni przystąpili zatem do zgłaszania interpelacji i zapytań. Zbigniew 
Ślęzak wyraził zaniepokojenie planami ograniczenia przez MKS licz-
by kursów autobusów linii „12” i „13”. Zaproponował także rozważe-
nie zmiany standardów utrzymania dróg w zimie. Jacek Krzepkowski 
poruszył sprawę zabierania przez gimbusy przedszkolaków do szkoły 
w Mroczkowie, na co uwagę zwrócił również Sławomir Ferencz. Tenże 
radny poruszył sprawę braku dostępu do wody kilku domów w Górkach. 
Były też miłe momenty. Ryszard Olejarz podziękował radzie i wójtowi 
za środki na wybudowanie chodnika w Odrowążku. Zbigniew Ślęzak 
prosił o przekazanie najlepszych życzeń świątecznych choremu radnemu 
Andrzejowi Wróblowi. 

Odpowiadając na wnioski radnych wójt stwierdził, że problem kurso-
wania linii MKS to sprawa poważna. MKS chce dopłaty do tych kursów 
w wysokości 500.000 zł! Tymczasem gmina deklaruje taką dopłatę w wy-
sokości 150.000 zł. –Na dziś sytuacja nie jest najgorsza, gdyż jako jedyna 
gmina w powiecie mamy porozumienie z Gminą Skarżysko-Kamienna, 
które może być formalnie utrzymane nawet do 2016 roku. Ale należy spo-
dziewać się cięć w siatce połączeń – stwierdził wójt.

Odnosząc się do braku wody w kilku domostwach w Górkach wójt po-
wiedział, że najpierw trzeba opracować projekt, a następnie wprowadzić 

to zadanie do budżetu.
Dalsza część obrad to podejmowanie przez radę uchwał, z których 

najważniejsze w tym momencie związane były z uchwaleniem budżetu.
Wcześniej skarbnik gminy Alina Ołownia zapoznała radnych 

z projektem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2013-2022 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej spra-
wie. –Planowanie jest elementem kruchym, choć opartym na analizach. 
Zapewniam jednak, że poziom maksymalnego poziomu zadłużenia gmi-
ny tj. 60% w tej prognozie jest bezwzględnie przestrzegany – powiedziała 
skarbnik, a rada uchwałę podjęła.

Założenia budżetu na 2013 rok przedstawił wójt Mariusz Walachnia. 
Opinię RIO w sprawie projektu budżetu przedstawiła skarbnik Alina 

Ołownia. Pozytywną opi-
nię o projekcie budżetu 
wyraziły komisje rady.

Podsumowując dys-
kusję wójt Mariusz 
Walachnia powiedział: 
-To jest budżet na mia-
rę naszych możliwości. 
Stopniowo wyrównujemy 
inwestycje w miejscowo-
ściach, w których dotąd 
było ich mniej. Przykład 

to budowa chodnika i oświetlenia w Drożdżowie. Jednak najważniejszym 
zadaniem inwestycyjnym jest rozpoczęcie II etapu kanalizowania gminy. 
To priorytet, który wpływa na cały budżet.

Wójt dodał, że już dziś musimy się przygotowywać do wykorzystania 
środków unijnych w perspektywie finansowej lat 2014-2020.

Ostatecznie rada budżet przyjęła jednogłośnie. 
Jerzy Rams w imieniu rady podziękował wójtowi, skarbnik gminy 

i pracownikom urzędu za pracę włożoną w jego przygotowanie.
Wspomniano już wyżej, że dochody zamkną się kwotą 28.394.640 zł, 

wydatki osiągną poziom 31.572.640 zł. Największe pozycje w budżecie – 
poza inwestycjami – to „Oświata i wychowanie” – 7.038.243 zł oraz „Pomoc 
społeczna” – 5.030.243 zł.

Dla mieszkańców najważniejsze wydają się być planowane zadania 
inwestycyjne. Tak więc w 2013 roku zaplanowane są m.in. (wg działów 
klasyfikacji budżetowej):
-  rozbudowa drogi powiatowej do Jastrzębi od ul. Zafabrycznej do mo-

stu – 100.000 zł (drugie tyle dołoży powiat),
-  budowa chodnika wzdłuż drogi Bliżyn – Sorbin – Odrowążek w miej-

scowości Drożdżów – 100.000 zł (drugie tyle dołoży powiat),
-  wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej 

przy „Piekielnym Szlaku” dofinansowanego z PROW – 165.135 zł,
-  realizacja projektu informatycznego „e-świętokrzyskie” – 303.904 zł,
-  zmiana konstrukcji dachu na budynku Zespołu Szkół w Bliżynie – 

320.000 zł,
-  budowa oczyszczalni i kanalizacji w Wojtyniowie i Bliżynie – 

1.707.873 zł,
-  budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn – II etap – 6.202.126 zł,
-  inwestycje w zakresie budowy oświetlenia w Ubyszowie, Górkach 

i Mroczkowie – 96.990,
-  budowa placów zabaw w Odrowążku, Sobótce i Wojtyniwoie współfi-

nansowanych z PROW – 320.000 zł.
Dodajmy, że duża liczba drobnych inwestycji realizowana będzie 

z funduszu sołeckiego.
Jacenty Kita
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Na początku swojej służby wykonywał zadania policjanta służby pa-
trolowej w Wydziale Prewencji. Od 2006 roku pracował w Wydziale 
Kryminalnym KWP Kielce, od czerwca 2010 roku był zastępcą 
Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP Kielce. W grudniu 2010 
roku został powołany na funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Starachowicach, którą pełnił do 17 grudnia 
2012 roku.

Jacenty Kita

W Gminie  i  oKolic y

Jest nowy komendant powiatowej policji
W sali herbowej Starostwa 

Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej 
17 grudnia 2012 roku odbyło się uroczy-
ste wprowadzenie nowego Komendanta 
Powiatowego Policji w Skarżysku-
Kamiennej kom. Piotra Zalewskiego. 
Wygrał on konkurs na to stanowisko 
pokonując pięciu innych kandydatów. 

W uroczystości wzięli udział: 
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki 
Policji w Kielcach, kadra kierowni-
cza, policjanci oraz pracownicy cy-
wilni Komendy Powiatowej Policji 
w Skarżysku-Kamiennej. Obecni byli 
także zaproszeni goście m.in. przedsta-

wiciele władz samorządowych, kapelan skarżyskich policjantów ks. 
Robert Szewczyk i innych zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Sylwetkę nowego komendanta przedstawił Świętokrzyski 

Komendant Policji - Jarosław Szymczyk. –Niech nie zmyli was młody 
wiek komendanta oraz jego stosunkowo niski stopień.

Gratulacje nowemu komendantowi złożył wójt Mariusz 
Walachnia dodając, że mimo, iż z dniem 1 grudnia przestał funkcjo-
nować posterunek policji w Bliżynie, to jednak funkcjonariuszy widać 
na terenie gminy. –Mamy w budżecie zabezpieczone pewne środki na 

wsparcie policji i mam 
nadzieję, że pewne plany 
uda nam się wspólnie zre-
alizować – dodał wójt.

Komisarz Piotr 
Zalewski służbę w policji 
rozpoczął w 1998 roku. 
W ciągu 14. letniej służ-
by pełnił wiele funkcji. 

Będą strefy beztytoniowe

W dniu 14 grudnia w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego 
odbyła się zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną konferencja poświęcona ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tyto-
niu i wyrobów tytoniowych, 
a także zapoznaniu społeczeń-
stwa ze skutkami zdrowotnymi 
dymu tytoniowego dla czynnych 
i biernych palaczy. Spotkanie 
dotyczyło będzie realizowa-
nego w naszym kraju projek-
tu „Odświeżamy nasze Miasta 
TOB3CIT”, którego koordynato-

rem jest Główny Inspektorat Sanitarny. 
Aby cel konferencji mógł być zrealizowany konieczna jest współ-

praca wielu instytucji i środowisk, a przede wszystkim urzędów admi-
nistracji rządowej i samorządowej, Policji, Straży Miejskiej, instytucji 
działających w obszarze ochrony zdrowia, placówek edukacyjnych, 
lokalnych mediów.

W spotkaniu wziął udział wójt Mariusz Walachnia oraz dzielni-
cowy Emil Sadza.

Głównym celem konferencji  było pozyskanie partnerów do tego 
projektu oraz zawiązać lokalne koalicje wspierające tworzenie miejsc 
wolnych od dymu tytoniowego w naszym środowisku. –Gmina Bliżyn 
włączy się w tę akcję, ale trudno na dziś powiedzieć, jakie to będą kon-
kretne działania – mówi wójt.

Jacenty Kita

Za serce i bezinteresowne oddanie dzieciom
Są osoby, które niemal zawsze angażują się w ini-

cjatywy gminnego oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Bliżynie. Służą im nie tylko pomocą, ale 
również wielkim sercem i bezinteresownym odda-
niem. Należą do nich Anna Gołębiewska i Lidia 

Bojek, które w minionym roku za swoją pracę na rzecz TPD uhono-
rowane zostały odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Wręczył ją im prezes 
Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak na I Konferencji TPD ŚOR 
w Kielcach.

Na tym samym spotkaniu odznakami uhonorowani zostali tak-
że Jacek Kornacki – właściciel hurtowni „Kornel” oraz dyrektor 
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze Jerzy 
Chojnacki. Obie te instytucje od lat współpracują i wspierają działa-
nia naszego oddziału TPD.

(jaki)
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W Gm in ie  i  W PoW iecie

Debata nieco spóźniona
10 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej 

z inicjatywy poseł Marzeny Okły-Drewnowicz zorganizowano otwartą 
debatę poświęconą utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Debata 

nieco spóźniona, gdyż prawie wszystkie gminy w powiecie już podjęły 
uchwały na temat sposobu zbierania opłaty oraz wysokości tych opłat 
za śmieci.

Od lipca 2013 roku obowiązek gospodarki odpadami przejmują 
gminy. Samorządy będą pobierały „podatek śmieciowy”, w zamian za to 
firmy, które wygrają przetargi, będą miały obowiązek zabrać i zagospo-
darować wszelkiego rodzaju śmieci. 

- Zorganizowałam tą debatę, by wszyscy zainteresowani mogli zapo-
znać się ze zmianami 
w organizacji systemu 
gospodarowania od-
padami przez gminy. 
Chciałam również 
umożliwić zaprezen-
towanie możliwych 
rozwiązań w zakresie 
zagospodarowania od-
padów z terenu powia-
tu i wymianę opinii na 
ten tema - powiedziała 
poseł Marzena Okła-Drewnowicz, organizatorka spotkania.

Przepisy regulujące gospodarkę odpadami na firmy ubiegające się 
o ich zagospodarowanie nakładają obowiązek spełnienie ostrych wy-
mogów - wiele więc wskazuje na to, że kontrakty przypadną w udziale 
potentatom, dysponującym własnymi sortowniami, składowiskami, ko-
nieczną technologią i kapitałem. Przez stabilność, skalę i przewidywal-
ność dochodów zagospodarowywanie śmieci będzie świetnym biznesem 
- w grę wchodzą przecież miliony złotych dochodów rocznie. 

W przypadku naszej gminy na placu boju o przejęcie zagospoda-
rowania śmieci stanęła spółka ALMAX posiadająca część wymaga-
nych instalacji i zakład przetwarzania odpadów w Skarżysku i Gmina 
Końskie planująca rozbudowę swojego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów, chcąca zbudować wspólnie z gminami z powiatu koneckiego 
i skarżyskiego samorządowy regionalny system gospodarki odpadami. 
Pisaliśmy już wielokrotnie o spotkaniach na ten temat.

Za ALMAX-em ma przemawiać spore doświadczenie w branży, od-
powiednie zaplecze techniczne i  zlokalizowanie zakładu (a więc i zapew-
nienie miejsc pracy) na terenie miasta. Za przystąpieniem Skarżyska do 
regionalnego systemu gospodarki odpadami budowanemu przez Gminę 
Końskie ma przemawiać m.in. samorządowy charakter przedsięwzięcia 
(a więc i posiadanie wpływu na działalność RZPO i późniejszą polity-
kę cenową), uwzględnienie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Końskie przez Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego i możliwość dofinansowania wspólnej 
inwestycji polegającej na rozbudowie RZZOK z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Marsz powstańczy
Członkowie Związku Strzeleckiego 

z Bliżyna w miniony weekend uczest-
niczyli w obchodach 150. roczni-
cy wybuchu Powstania Styczniowego 
m.in. w Suchedniowie, Bodzentynie 
i w Wąchocku.

W Bliżynie obchody zaplanowane zo-
stały na 8-9 lutego.

(jk)

„Czego tu brakuje?”
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – oddział gmin-

ny w Bliżynie, w przedszkolu samorządowym oraz szkole podsta-
wowej, Elżbieta i Witold 
Szwajkowscy przedstawili 
nietypowe zajęcia w formie 
warsztatów dla rodziców 
i dzieci. Są oni autorami ksią-
żek dla dzieci, projektantami 
pomocy dydaktycznych i za-
bawek edukacyjnych.

Na podstawie własnych 
tekstów i projektów, autorzy 

pokazali jak w atrakcyjny sposób wykorzystać rymowanki w zabawie 
i edukacji. Zaprezentowali także możliwości wykorzystania rymowa-
nek w grach edukacyjnych, zabawach ruchowych, a także do wyja-

śniania ciekawych doświadczeń przyrodniczych. Pokazali jak można 
spowodować, że grupa dzieci zajmie się jedną prostą grą przez dłuższy 
czas, tak żeby wszystkie aktywnie w niej uczestniczyły.

(jaki)

Ale są i argumenty „przeciw”. W przypadku ALMAXU jest to brak 
jakiegokolwiek wpływu na politykę cenową - szczególnie w kontekście 
dotychczasowych doświadczeń we współpracy samorządu z tą firmą. 
W przypadku projektu porozumienia gminnego - oparcie wizji gospo-
darki odpadami na planach (bo realizacja kluczowych instalacji RZZOK 
dopiero jest planowana), konieczność poniesienia nakładów finanso-
wych przez gminę (wkład) na realizację zadania i brak pewności co do 
kosztów eksploatacji systemu (przedstawiciele Końskich dysponują je-
dynie symulacjami). 

Przez blisko trzy godziny dyskusji prezentowano założenia no-
wych regulacji prawnych, a także zalety i wady obu ofert dotyczących 
Skarżyska. Efektów i decyzji na ten moment nie ma.

(jaki)
Zdjęcia: Mariusz Busiek
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-Cieszę się, że wytrwaliście 
do końca. Mam nadzieję, że 
zdobyte umiejętności  przy-
dadzą się wam w znalezie-
niu pracy i w życiu. 

Za współpracę podzię-
kowali również dyrektor 
ZDZ i Jan Kopeć, który był 
jednym z wykładowców.

Uczestnicy projektu 
otrzymali zaświadczenia i dyplomy jego ukończenia oraz świątecz-
ne upominki.

Jacenty Kita

un i j n e Pr oj eK t y

„Zmień swoje życie”. Podsumowanie projektu

Gmina Bliżyn poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
wspólnie ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w 2012 
roku realizowała projekt zatytułowany „Zmień swoje życie” finanso-

wy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji”. Uczestniczyło w nim 12 osób, 
w tym 9 pań. 

–Dysproporcje te wynikają z faktu, że panie mają trudniejszą sy-
tuację na rynku pracy – wyjaśnia Beata Żak, koordynator projektu.

Podsumowanie zrealizowanych w roku ubiegłym działań od-
było się 19 grudnia w bliżyńskim „Zameczku”, a wziął w nim udział 
wójt Mariusz Walachnia oraz Artur Świtoń, dyrektor skarżyskiego 
oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który współpracował 
z GOPS-em w trakcie jego realizacji. Obecne były również pracow-
nice ośrodka zaangażowane w projekt: Danuta Czarnecka, Wioletta 
Brzózka oraz Lidia Bojek, a także Jan Kopeć, asystent rodzinny.

Zwracając się do uczestniczących w projekcie wójt powiedział: 

Szkolenie liderów
W listopadzie i grudniu w trzydniowym cyklu w Bliżynie odbyły 

się szkolenia stacjonarne „Kontrola zarząd-
cza w jednostkach samorządu terytorialne-
go” skierowanego do pracowników Urzędu 
Gminy w Bliżynie i kierowników jednostek 
podległych, realizowane przez pięć samo-
rządów w ramach projektu „Lider w samo-
rządzie”.

Celem szkolenia było podniesienie 
kwalifikacji zawodowych pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie wdrożenia procedur kontroli 
zarządczej. Uczestnicy szkolenia nabyli 
umiejętności przygotowania niezbędnych 

dokumentów, zarządzania ryzykiem, dokonywania samooceny, okre-
ślania celów i zadań dla jednostek podległych. 

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2014 roku.
(jaki)
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c z as ŚWiątec znych sPotK ań

„Świat potrzebuje więcej serca. Twojego serca”
Takie motto prze-

wodnie towarzyszyło 
przedstawieniu ja-
sełkowemu, które 20 
grudnia 2012 roku 
wystawili ucznio-
wie Zespołu Szkół 
w Bliżynie. –To już taka 
nasza tradycja. Myślę, 
że to co najpiękniejsze 
z atmosfery tych świąt, 
jest właśnie przed nami 

– stwierdził na wstępie dyrektor Józef Nowak i jednocześnie powitał 
zebranych na występie uczniów, nauczycieli i gości w osobach wój-
ta Mariusza Walachni 
i przewodniczącego rady 
gminy Jerzego Ramsa. 

Przedstawienie było 
trochę nietypowe i tak 
też się zaczęło. Z oparów 
mgły wyłonił się kwiat 
lotosu. Muzyka nieco 
odmienna, niż w trady-
cyjnych jasełkach. Dobro 
walczyło ze złem. 

Ale zakończenie już typowo polskie, a Józef i Maryja zaprosili do 
łamania się opłatkiem. Rolę narratora pełniła Ula Krzemińska, a za-
miast prezentów młodzież zaśpiewała kolędę „Wśród nocnej ciszy”. 
Aktorzy na koniec przekazali najlepsze życzenia płynące z radości be-

tlejemskiego żłobka, a ze-
brani wspólnie odśpiewali 
kolędę „Maleńka miłość”.

Dziękując za występ, 
dyrektor poprosił o gorące 
brawa dla aktorów.

Występ przygotowa-
ły: Barbara Falarowska, 
Grażyna Gębska, Halina 
Kopeć i Maria Krakowiak, 

a oprawę muzyczną zapewnił Łukasz Pietrzyk. Dekoracje wykonały 
Agnieszka Dzikowska i Dorota Lisowska.

Jacenty Kita
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c z as ŚWiątec znych sPotK ań 

„Maleńka miłość…”

20 grudnia w Szkole Podstawowej w Odrowążku zaprezentowany 
został program świąteczno – jasełkowy pod tytułem „Maleńka mi-
łość…” przygotowany przez uczniów pod kierownictwem katechetki 
Małgorzaty Głowackiej.

Dyrektor szkoły Mirosław Owczarek powitał przybyłych na 
spektakl: wójta Mariusza Walachnię, przewodniczącego rady gminy 
Jerzego Ramsa, szefującą radzie rodziców Justynę Jaślan, uczniów, 
nauczycieli, rodziców.

Po pięknym występie życzenia radosnych świąt i dobrego nowego 
roku przekazali zebranym nasi samorządowcy, a dyrektor szkoły na 

ręce przewodniczącej samorzą-
du uczniowskiego Oli Bernat 
złożył życzenia uczniom.

Uczniowie sprawili obec-
nym niespodziankę. Wręczyli 
im jeszcze świeży numer gazet-
ki szkolnej „Echo Szkoły”, który 
przygotowała nauczycielka in-
formatyki Elżbieta Dąbrowska 

wraz z grupą uczniów – redaktorów: Olą Bernat, Izą Lisowską, Magdą 
Jedynak, Angeliką Lisowską, Anną Bielik, Bartkiem Lisowskim, 
Kubą Lisowskim, Przemkiem Cedro, Mateuszem Bernatkiem 
i Konradem Gębskim.

Jacenty Kita

Opłatek emerytów w Mroczkowie
Członkowie Klubu 

„Seniora” w Mroczkowie 
przygotowali piękną niespo-
dziankę dla swych człon-
ków, którzy bardzo licznie 
18 grudnia przybyli do stra-
żackiej remizy, aby wspól-
nie połamać się opłatkiem 
i zasiąść do wigilijnej wie-

czerzy. Wspólnie z nimi przy świątecznym stole zasiedli: wójt Mariusz 
Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, dyrektor 
GOK-u Katarzyna Skarus, pracownicy socjalni GOPS-u – Monika 
Łukomska i Danuta Czarnecka, policjanci – Emil Sadza i Paweł 
Wodziński, prezes koła w Bliżynie Halina Relidzyńska.

W ciepłych słowach powitali ich prezes koła Wacław Pejas i sołtys 
Mroczkowa Lech Adamczyk, a piękny wiersz świąteczny wyrecyto-
wała Zofia Kołodziejska z zespołu „Sobótka”.

Po odczytaniu 
ewangelii o narodzi-
nach Pana zebrani 
połamali się opłat-
kiem i zasiedli do wie-
czerzy. Zachęcając do 
konsumpcji przy-
gotowanych potraw 
W. Pejas powiedział: 
-ile potraw wigilij-
nych się opuści, tyle 
przyjemności ominie 

w przyszłym roku. Wieczór umiliło śpiewanie kolęd przy akompania-
mencie Jacka Miernika. 

Sprawami kulinarnymi zajęły się: Teresa Sieczka, Maria Kubicz, 
Krystyna Adamczyk, Regina Ruch i Halina Gajewska, dekorację 
stołów przygotowała Teresa Sieczka, a w działaniach tych wspo-
magali ich Wacław Pejas, Lech Adamczyk, Robert Zieliński oraz 
Andrzej Gajewski.

Jacenty Kita
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runku poprawy stanu technicznego strażnic i ich otoczenia.
Zdzisław Kuźdub podkreślił, że rok 2012 był to kolejny rok, w któ-

rym wykonano znaczący zakres prac remontowych i modernizacyj-
nych w strażnicach OSP. W budżecie Gminy Bliżyn zapewniono środ-
ki na remonty pojazdów i sprzętu oraz zakupy sprzętu pożarniczego 

i wyposażenia.  Komendant zwrócił uwagę na bardzo dużą aktywność 
jednostek OSP w zakresie podwyższania kwalifikacji. Poinformował, 
że w ciągu 2012 r. strażacy ochotnicy z terenu gminy Bliżyn ukoń-
czyli wiele specjalistycznych kursów organizowanych przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Ocenę sytuacji pożarowej na terenie Gminy Bliżyn za 2012 r. 
przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kam. st. bryg. 
Sylwester Hamera.

Posiedzenie zarządu zakończyło się bardzo miłym akcentem - 
spotkaniem opłatkowym, podczas którego wszyscy uczestniczy ła-
miąc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

(jaki)

str a ż acK ie  PodsumoWanie

Sytuacja pożarowa w powiecie w 2012 roku
W 2012 r. skarżyscy strażacy interweniowali 1134 razy, co daje 

średnią 3 wyjazdy w ciągu każdego dnia 2012 roku. W porównaniu 
z rokiem 2011 liczba ta wzrosła o 104 wyjazdy. 

Do pożarów strażacy wyjeżdżali 815 razy, do miejscowych za-
grożeń 292. Dwadzieścia siedem razy wyjeżdżali do alarmów fał-
szywych. Ogółem we wszystkich zdarzeniach, jakie miały miejsce 
w powiecie skarżyskim uczestniczyło 1710 zastępów strażackich, 
angażując w akcjach ratowniczych 8537 ratowników. 

Największa liczba zdarzeń miała miejsce w miejscowości 
Skarżysko-Kamienna, gdzie strażacy wyjeżdżali 501 razy (317 do 
pożarów, 173 do miejscowych zagrożeń, 11 do alarmów fałszy-
wych). 

W poszczególnych gminach powiatu skarżyskiego sytuacja 
pod względem interwencji straży pożarnej przedstawiała się w spo-
sób następujący. Najwięcej zdarzeń zanotowano w gminie Bliżyn 
- 243. Następnie w gminie Suchedniów – 183, w gminie Skarżysko-
Kościelne – 107 i gminie Łączna – 100.  

Źródło: Komenda Powiatowa PSP

Strażacy podsumowali rok
Anonsowaliśmy już miesiąc temu, że 15 grudnia 2012 roku w re-

mizie OSP w Mroczkowie odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym – poza uroczy-
stą częścią opłatkową – druhowie podsumowali swą pracę w minio-
nych roku.

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.: ks. Stanisław Wlazło – kapelan gminny straża-
ków, ks. Antoni Kochanowski – proboszcz parafii w Mroczkowie, st. 
bryg. Sylwester Hamera – Komendant Powiatowy PSP, Michał Jędrys 
– Starosta Skarżyski, Anna Leżańska – radna powiatu skarżyskiego 
Jerzy Rams – Przewodniczący RG Bliżyn wraz z niemal wszystki-
mi radnymi.

Część merytoryczną posiedzenia poprowadził Zdzisław Kuźdub 
- Komendant Gminny OSP.

Oceniając działalność związku na trenie Gminy Bliżyn Zdzisław 
Kuźdub poinformował, że w ciągu mijającego roku zrealizowano 
wszystkie planowane zadania w zakresie ochrony p.poż. i zadania sta-
tutowe. Podkreślił, że rok 2012 był to kolejny rok, w którym wykonano 
znaczący zakres prac remontowych i modernizacyjnych w strażnicach 
OSP. Zakupiono na wyposażenie OSP niezbędny sprzęt pożarniczy 
oraz środki ochrony indywidualnej. Zwrócił uwagę na bardzo dużą 
aktywność jednostek OSP w zakresie podwyższania kwalifikacji. 
Poinformował, że wciągu 2012 r. strażacy ochotnicy z terenu gminy 
Bliżyn ukończyli wiele specjalistycznych kursów organizowanych 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Za główne zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dzia-
łalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP 
do realizacji w 2013 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
przyjął:  przeprowadzenie kampanii zebrań sprawozdawczych,  prze-
prowadzenie VIII Mistrzostw Gminy Bliżyn OSP w tenisie stołowym,  
zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych i gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowanie 
gminnych obchodów Dnia Strażaka (maj 2013) połączonych z obcho-
dami jubileuszu 85-lecia działalności OSP Sorbin, przeprowadzenie 
gminnych zawodów sportowo pożarniczych (czerwiec), zapewnienie 
udziału OSP w zawodach powiatowych (wrzesień), zapewnienie go-
towości bojowej OSP na wysokim poziomie, podejmowanie działań 
w kierunku dalszej poprawy wyposażenia jednostek OSP w sprzęt 
i środki ochrony indywidualnej oraz  podejmowanie działań w kie-
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Hucznie powitaliśmy Nowy Rok!
Mieszkańcy gminy 

licznie i hucznie powi-
tali Nowy 2013 Rok, był 
piękny pokaz fajerwer-
ków, życzenia od samo-
rządu gminy, szampan 
lał się strumieniami, 
a pierwszym dniom 
tego roku towarzyszyła 
gorąca zabawa.

O godz. 2230 przed 
„Zameczkiem” z zespołem „Somgorsi” rozpoczęła się zabawa taneczna, 
na której doskonale bawiły się wszystkie pokolenia bliżynian.

Punktualnie o północy niebo rozświetlił pokaz sztucznych ogni 
i wystrzeliły korki od szampana. 

Życzenia zebranym składali: radna powiatowa Anna Leżańska, 
wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, 
radna Halina Fidor oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Katarzyna Skarus.

(jaki)

Kultur a

Debiut orkiestry w Odrowążku
W Odrowążku 

przy miejscowej para-
fii powstała orkiestra 
młodzieżowa, któ-
ra swój debiut mia-
ła w Trzech Króli,  
6 stycznia tego roku.

Siedemnastu muzy-

ków dało piękny kon-
cert kolęd i pastorałek, 
którego ze wzrusze-
niem słuchali zebrani 
w świątyni. Młodzież 
przedstawiła rów-
nież jasełka.

Dodajmy, że in-
strumenty muzyczne zakupione zostały z funduszu sołeckiego 
Odrowążka, Nowego Odrowążka, Kucębowa i Kopci. 

(jaki)

Harmonogram wywozu odpadów 
stałych w I półroczu 2013 roku

Usługę świadczy: Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska, 
tel. 41 25-38-123. Zbiórka odpadów rozpoczyna się o godz. 7.00. 
Wszystkie umowy zawarte z mieszkańcami tracą moc prawną z dniem 
30 czerwca 2013 roku.

Rejon
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Bugaj, Brzeście, Zagórze Wołów 7 4 4 8 6 10
Sorbin, Nowki 7 4 4 8 6 10

Wojtyniów, Jastrzębia, 
Drożdżów, Gostków 8 5 5 9 7 11

Bliżyn, Ubyszów 9 6 6 10 8 12
Gilów, Górki, Mroczków, 

Kamionka, Kapturów, Sobótka, 
Płaczków, Pięty, Rędocin

10 7 7 11 9 13

Kopcie, Odrowążek, Nowy 
Odrowążek 11 8 8 12 10 14

Harmonogram wywozu plastiku

Odpady ze Zbrojowa i Kucębowa Firma Pogorzelski odbiera 
w każdy drugi wtorek miesiąca.

Rejon

M
ar

ze
c

C
ze

rw
ie

c

Bugaj, Brzeście, Zagórze Wołów, Wojtyniów, 
Jastrzębia 18 24

Drożdżów, Gostków, Bliżyn, Ubyszów, Gilów 19 25
Sorbin, Kopcie, Nowki, Odrowążek, Nowy 
Odrowążek 20 26

Górki, Mroczków, Sobótka, Płaczków, Pięty, 
Rędocin 21 27
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Zdominowali i podbili suchedniowską scenę
„Gdzie usłyszysz śpiew, tam wstąp.
Tam ludzie dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają”
Przytaczając te słowa W. Goethe dyrektor Suchedniowskiego 

Ośrodka Kultury „Kuźnica” Andrzej Karpiński powitał wykonaw-
ców i publiczność, którzy w dniu 19 stycznia przybyli na koncert kolęd 
i pastorałek. 

Z zaproszenia organizatorów skorzystały cztery zespoły 
z Suchedniowa oraz sąsiednich gmin.

Najpierw wystąpili gospodarze, czyli Chór „Senior” pod kierun-
kiem Jerzego Fąfary i przy akompaniamencie Dariusza Figarskiego. 
Jako drugi w kolejności zaśpiewał zespół „Łącznianie” z Łącznej pod 
kierunkiem artystycznym Haliny Zając. Następnie zaprezentował 
się zespół „Leśnianie” z Leśnej Starej Wsi kierowany przez Jadwigę 
Wrona, a na koniec Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, któremu także 
akompaniował Dariusz Figarski, a kieruje nim Halina Fidor.

Można rzec, że nasz zespół nie tylko ilościowo zdominował su-
chedniowską scenę, ale wręcz podbił serca, niestety nielicznej publicz-
ności. 

Jacenty Kita

Kultur a

Noworoczny koncert w szkole muzycznej

W sobotę 5 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej im. Z. 
Noskowskiego w Skarżysku odbył się tradycyjny Koncert Noworoczny. 
W sali koncertowej wystąpili uczniowie i absolwenci Państwowej 
Szkoły Muzycznej, a także nauczyciele z PSM. 

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała interpretacji naj-
większych przebojów muzyki rozrywkowej i klasycznej. 

W występach instrumentalnych zaprezentowali się: Justyna 
Woś (flet), Wiktoria Paduch (flet), Greta Genitle (skrzyp-
ce), Filip Skośkiewicz (skrzypce), Monika Walczak (fortepian), 
Maria Zuzańska (fortepian), Aniela Kurek (skrzypce), Katarzyna 
Wrześniewska (skrzypce), Szymon Ziomek (skrzypce), Mateusz 
Szkil (fortepian), Kajetan Kurek (wibrafon) i Jan Markowski (gitara). 
Artystom akompaniował zespół instrumentalny PSM pod dyrekcją 
Krzysztofa Długosza.

(jk)

Był w finale „Staropolskiego Kolędowania”
Wacław Pejas jako je-

dyny przedstawiciel powia-
tu skarżyskiego wystąpił 
podczas Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek „Staropolskie 
Kolędowanie” – Radom 
2012, który 28 grud-
nia odbył się w Ośrodku 
Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska” w Radomiu.

Pan Wacław znalazł się 
z gronie 240 finalistów (10 
zespołów, 2 tria, 1 duet, 13 

solistów) wyłonionych spośród 1017 osób biorących udział w elimina-
cjach rejonowych (254 wykonawców).  

Eliminacje do finału odbyły się w Miejskim Centrum Kultury 
w Skarżysku-Kamiennej 19 grudnia 2012 r. 

(jk)
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rozmaitoŚci

Z aparatem zakończyli rok
W sobotę 14 grudnia miłośnicy fotografii spotkali się na ostatnim 

w tym roku plenerze fotograficznym w ramach cyklicznego projektu 
„Powiat w obiektywie”. Tym razem zmierzyli się z trudną dziedziną 
sztuki fotograficznej, jaką jest fotografia nocna. Szczególną uwagą 
fotografów w trakcie nocnego utrwalania miejsc miasta Skarżyska-
-Kamiennej cieszyły się okolice dworca PKP, ulice i mosty przy E-7 
oraz oświetlone obiekty charakterystyczne dla naszego miasta.

Efekty nocnego fotografowania, jak i poprzednich plenerów bę-
dzie można zobaczyć już na początku nowego roku, na poplenero-
wej wystawie.

Przypomnijmy: w ramach cyklu plenerów-warsztatów „Powiat 
w obiektywie” odbyły się trzy plenery tematyczne – majowy fotospacer 
pod hasłem „to co żyje wokół nas”, październikowy – pod hasłem „po-
wiat w czerni i bieli”, grudniowy – „fotografia nocna” oraz warsztaty 
fotograficzne pod okiem twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, uzna-
nego fotografa Pawła Pierścińskiego na temat „Krajobraz i architek-
tura”.

Głównym celem projektu „Powiat w obiektywie” była dokumenta-
cja piękna powiatu skarżyskiego – przyrody, krajobrazu, architektu-
ry, urbanistyki - przy użyciu różnorodnych technik fotograficznych. 
Plenery były także okazją do propagowania wśród mieszkańców po-
wiatu sztuki fotografii, integrowania środowisk zajmujących się foto-
grafią zarówno tych początkujących, amatorów, jak i profesjonalistów.

Projekt był realizowany przez Powiat Skarżyski, Stowarzyszenie 
RDEST oraz Grupę Fotograficzną Co-Arto.

(jk)

Karnawał w przedszkolu
W dniu 11 stycznia w Przedszkolu w Bliżynie odbył się Bal 

Karnawałowy. 
Dzieci przebrane w piękne kolorowe stroje bawiły się przy muzyce 

Mariusza Dołowego, który przybył ze swoim instrumentem i sprzę-
tem nagłaśniającym. Charytatywnie grał i prowadził zabawy taneczne 
dla milusińskich. 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nauczycielki również włączyły się do akcji i wystąpiły w przebra-
niach. Rodzice z kolei przygotowali dla swoich pociech słodki poczę-
stunek: ciasta, owoce, chrupki, napoje. Brali również udział w tańcach 
i zabawach, robili zdjęcia, które przekazali na płycie dla wszystkich 
uczestników. Zabawa choinkowa była również okazją do spotkania 
ze Świętym Mikołajem. Przybył On do przedszkola z małym opóź-
nieniem, gdyż wcześniej – 5 grudnia przedszkolaki gościły w Krainie 
Świętego Mikołaj w Kołacinku i tam też spotkały się z tą osobliwą po-
stacią. 

Dzieci miło  spędziły czas, były  rozbawione i szczęśliwe z tego 
wyjątkowego dnia przedszkolnego.

Izabela Olesińska



14 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn lut y 2013

historia

www.lcoi.pl
komunikacja biznesowa

wymiana informacji

oferty inwestycyjne
z Polski Wschodniej

Chcesz wypromować z nami swoją firmę?
Poszukujesz partnera biznesowego z Polski Wschodniej?
Chcesz sprzedać nieruchomość?

Nie musisz już błądzić,
już dziś zrób to BEZPŁATNIE na

435912otbr-A.qxd:172x114  12/18/12  1:13 PM  Page 1

Ze Starego Pamiętnika – Bliżyński 
epizod z Powstania 

Skąd wziąłem ten pamiętnik? Znalazłem go 
w starej szafie, którą okazyjnie kupiłem od jednego 
z pijaczków z Bliżyna. Była zaniedbana, brudna 
i rozchybotana. Powyciągałem szkło z drzwi, spraw-
dziłem nogi, w środku pod spodnią deską dębową 
znalazłem kilka fotografii, brulion i listy miłosne pi-
sane pięknym językiem i pismem. Fotografie przed-
stawiały ludzi nieznanych, listy były piękne, ale naj-
ciekawszy był brulion. Było w nim wiele zapisków 
z różnych okresów, np. ktoś prowadził tam buchal-
terię jakiejś wytwórni zabawek w okresie międzywo-
jennym, 
na innych 

stronach były przepisy kulinarne 
z początku XX wieku, był także 
rodzaj pamiętnika patriotyczne-
go, dotyczący miejscowości Bliżyn 
i Powstania Styczniowego.

Poniżej chciałbym przedsta-
wić, chociaż jeden z ciekawych 
zapisków nieznanego pamiętni-
karza. Pisownię pozostawiam oryginalną.

Radosław Nowek
http://www.poszukiwania.pl/portal/modules.php?name=News&file-

=print&sid=522
***
14 marca 1864
W tym czasie gdy powstańce juże schodzili z pola walki ponosząc klę-

ski, rozegrała się ostatnia bitwa w Sandomierskiem. Rudowski zaatakował 
w Bliżynie Kulgaczowa i pobił go ze znacznemi straty. W dniu 7 marca 
Kulgaczow doszczętnie rozbił oddział Malinowskiego. Postępując dalej, 
Kulgaczow rusza do Iłży, lecz nigdzie nie spotyka powstańcy. Przeszedł 
przez Wąchock i lasy samsonowskie. Dowiedziawszy się, że Rudowski – 
dowódca pułku opoczyńskiego ruszył do Suchedniowa, stanął tam dnia 
14 marca. Z Suchedniowa Kulgaczow pomaszerował do Bliżyna, skąd wy-
słał rotmistrza von Wahla na podjazd ku Odrowążowi. Wahl w okolicach 
tego miasteczka wykrył obozowisko Rudowskiego, ale samych powstańcy 
nie było. Udało się Wahlowi trafić na ślad Rudowskiego, ale zaskoczony 
dżdżystą i ciemną nocą marcową, zatrzymał się w Odrowążu na nocleg. 
Rychło też wysłał umyślnego do Kulgaczowa z wiadomością o swoich od-
kryciach. Ten zamierzał zaraz nazajutrz połączyć się z von Wahlem i ści-
gać Rudowskiego, gdy tymczasem ten ostatni uprzedził go i napadł w nocy 

dnia 16 marca w Bliżynie. 
Rudowski poprzez swoich zwiadowczych dokładnie orientował się 

w manewrach wojsk rosyjskich. Dwaj włościanie Jan Jurzyński i Benedykt 
Przygoda dotarli do Rudowskiego z wieścią, że w Bliżynie zatrzymał się 
Kulgaczow z dwiema sotniami kozaków. One wieści przekazane były od 
kierownika fabryki żelaznej w Bliżynie Wincentego Stereckiego. Jedna 
sotnia zajęła karczmę, druga dwór, z zamiarem spędzenia tam nocy.

Rudowski wezwał natychmiast wachmistrza Wojciechowskiego i po-
lecił mu udać się do obozu majora Bezkiszkina, aby ten przed nocą sta-
nął z oddziałem w lesie olszynowym, okalającym staw w Bliżynie. Siły 
ich wspólne wynosiły około 150. ludzi i 40. kawalerii. Siły rosyjskie były 
znacznie większe, ale przewagę tę miały równoważyć zaskoczenie i nocna 
pora. Wspominał mi Wojciechowski – nie wolno było palić, ani rozmów 
głośnych także surowo zabroniono, tylko spokój i cisza, aby nikt we wsi 
nie dowiedział się o naszej bytności w olszynach. Męki straszne przecho-
dzilim, z zimna zęby szczękały. Tylko od czasu do czasu trzeba było pić 
wódkę i zagryzać chlebem z surową słoniną. 

Po zapadnięciu nocy można było rozpocząć przygotowanie do akcji. 
Stosownie do rozmieszczenia nieprzyjaciela Rudowski rozmieścił swe siły.

Napad na dwór powierzył Bezkiszkinowi, który stanął na czele kom-
panii kapitana Wacława Ciepłego. W skład kompanii wchodziło 68. strzel-
ców. Sam Rudowski stanął przy Bezkiszkinie, a swą eskortę przydzielił 
Rząśnickiemu. 

Wspomina Wojciechowski - przed wielką stajnią dworską stał kozak 
na warcie, który nas zobaczył jak dojeżdżaliśmy i zawołal ochrypłym 
głosem – „Kto idiot?”. Na co odpowiedział nasz porucznik Minety dosko-
nałym akcentem – „swój”. Kozak przyglądał się, a że byliśmy o krok od 
niego, więc poznał i wszczął alarm, ale na więcej nie miał czasu, bo Minety 
jednym ciosem pałasza położył go na miejscu. Wówczas kapitan podzielił 
swą kompanię na trzy części, dwie rozstawił na szosie, a trzecia kompa-
nia otoczyła karczmę, zatarasowała okna i drzwi oraz podpaliła karczmę. 
Część co trzeźwiejszych Kozaków, przez dach skakali trafiając na nasze 
bagnety i ginęła, a reszta upiekła się w ogniu. Z koni, które wyprowadzi-
liśmy z karczmy, wiele w popłochu rozleciało się, ale pozostało nam w rę-
kach pięćdziesiąt kilka. Nasza więc wyprawa na karczmę powiodła się. 

Mniejszy sukces osiągnął Bezkiszkin. Wobec czujniejszych wart 
i wcześniejszego alarmu, niż w karczmie, udało się kozakom kwaterują-
cym przy pałacu, uratować się ucieczką ze stratą jednego oficera i paru 
szeregowych. Pomogła im w tym pomyłka strzelców Bezkiszkina, którzy 
w ciemnościach wzięli własną jazdę za kozaków i ostrzelali. Lecz i tak stra-
ty nieprzyjaciela wynosiły około 50. zabitych i spalonych oraz 20. rannych. 
Powstańce zdobyli nieco broni i 52 konie. W szeregach powstańczych było 
dwóch poległych i trzech rannych. 

24 maj 1864
Dziś dotarła do mnie straszliwa wieść, oto bowiem Matwiej 

Bezkiszkin nie żyje. Był to syn Polki i oficera carskiego. Sam w młodo-
ści służył w wojsku rosyjskim w stopniu kapitana. Dlaczego 
przeszedł na stronę powstańców? Nie wiem. Wyszkolił i prze-
kazał Langiewiczowi 300. powstańców. W powstaniu dowo-
dził pierwszym batalionem strzelców w pułku Rudowskiego. 
Batalion ten walczył pod Suchedniowem i Bliżynem.  
27 kwietnia władze carskie schwytały Matwieja Bezkiszkina, 
który bronił się strzelając z dwóch rewolwerów. Ujęcie go 
żywcem uznano za sukces tak wielki, że wystąpiono o naj-
wyższe odznaczenie dla żołnierzy, którzy tego dokonali. 

W dniu 16 mają 1864 roku sąd polowy w Radomiu ska-
zał majora Bezkiszkina na karę śmierci przez rozstrzelanie. 
Zapytany dlaczego zdradził swój carski mundur odrzekł: 
„Zrodzony z matki Polki, czułem się zobowiązany do pomsz-
czenia krzywd jej synów i braci”. Zelżony za tę odpowiedź, 
został spoliczkowany przez prezesa sądu. 

W odwecie zawisł na szubienicy. Szczegóły procesu prze-
kazał mi w tajnym piśmie nasz człowiek pan Jakimowicz. 

O Matwieju Bezkiszkinie szumią teraz tylko bliżyń-
skie lasy.

To tylko dwa z bardzo ciekawych zapisków znajdujących 
się w pożółkłym brulionie. Ale te lokalne historie o zapo-
mnianych bohaterach są najciekawsze.
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Aktywność szansą na przyszłość. 
Podsumowanie projektu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie w 2012 
roku realizowało projekt  w ramach POKL Działanie 9.5 „Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” pod nazwą „Aktywna 
wieś szansą na lepsze jutro”. Jego podsumowanie miało miejsce 16 
grudnia 2012 roku w miejscowej szkole podstawowej.

Uczestników imprezy podsumowującej powitała koordynator 
projektu Halina Fidor. Wśród nich byli wójt Mariusz Walachnia, 

dyrektor szkoły Bożena Święs, prezes Towarzystwa Monika Solarz 
wraz z członkami zarządu, prezes TPD Grażyna Kij, prezes OSP 
Józef Dąbrowski, uczestnicy projektu, członkowie ZPiT „Sorbin” 
oraz goście z Kozienic – zespół „Relax”.

Na początek H. Fidor poinformowała o podejmowanych 
w ramach projektu działaniach, co można było zobaczyć na przy-
gotowanych wystawach i w postaci dokumentacji fotograficznej. 
Przedstawiła również część II publikacji kulinarnej „Kuchnia regio-

nalna znad Kuźniczki”, w której zamieszczono 32 przepisy na potra-
wy wykonane z darów lasu, ziół oraz roślin dziko rosnących. 

Podsumowanie uświetnił gościnny występ zespołu „Relaks” pod 
kierunkiem Mirosławy Wójcickiej. Zaprosiła ona zespół „Sorbin” 

na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Biesiadnej, który we wrześniu 
odbędzie się w Kozienicach. Występowi zespołu towarzyszyli soli-

ści: Mirosława Wójcicka, Zofia 
Zielińska i Zbigniew Janowski, 
a uświetniły go wiersze i monologi 
w wykonaniu Honoraty Iluzickiej.

W drugiej części spotkania 
odbyło się wspólne kolędowanie 
z Zespołem Pieśni i Tańca „Sorbin”. 
Degustowano również potrawy 

i napoje przygotowane przez uczestników projektu.
Wartość projektu to 43.700 zł. Sfinansowany został ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ze ŚBRR 
w Kielcach.

Jacenty Kita
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08.02.2013 r. (piątek - budynek Zespołu Szkół im. Generała Stanisława Maczka  w Bliżynie, górny hol)

godz. 1020  – Gimnazjalna Sesja Popularno – Naukowa
                          -  zwiedzanie wystawy „Powstanie styczniowe”

09.02.2013 r. (sobota - budynek Zespołu Szkół im. Generała Stanisława Maczka w Bliżynie,  górny hol):

godz. 1030  – Sesja Naukowa:
• Powstanie styczniowe w Górach Świętokrzyskich – prof. zw. dr hab. Wiesław Caban, wykładowca Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Aspekty militarne i społeczne przebiegu działań zbrojnych w Bliżynie i okolicy – mgr Grzegorz Świetlik, Honorowy 

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza
• Ślady pamięci o powstaniu styczniowym w gminie Bliżyn - mgr Roman Falarowski, nauczyciel Zespołu Szkół im. 

Generała Stanisława Maczka w Bliżynie
 - zwiedzanie wystawy „Powstanie styczniowe”

godz. 1600 – Msza św. w kościele św. Ludwika w Bliżynie
godz. 1645 – Przemarsz na Plac Broel – Platerów (Zameczek w Bliżynie)

godz. 1700 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej dotyczącej zwycięskiej bitwy stoczonej w dniu  
16.03.1864  r. w Bliżynie przez oddział ppłk Jana Szymona Rudowskiego z wojskami carskimi dowodzonymi  
przez płk. Kulgaczowa.

godz. 1715 – Widowisko historyczne upamiętniające zwycięską bitwę stoczoną w dniu 16.03.1864 r. 
w Bliżynie przez oddział ppłk. Jana Szymona Rudowskiego z wojskami carskimi dowodzonymi przez płk. Kulga-
czowa, przygotowane  przez Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska Zdroju, Zespół Pieśni i Tańca „SORBIN” oraz uczniów 
Zespołu Szkół Gimnazjum im. Generała Stanisława Maczka w Bliżynie.

 – pokazy grup rekonstrukcyjnych 
 – ognisko i pieśni patriotyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „SORBIN”


