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*	 wokół	Powstania	Styczniowego,
*	 policjanci	i	strażacy	podsumowali	miniony	rok,
*	 uroczystości	patriotyczne	w	Mroczkowie	i	na	Borze,
*	 cykl	zebrań	strażackich	zakończony,
*	 ratowali	„tonącego”	na	bliżyńskim	zalewie,
*	 zabawa	karnawałowa	z	TPD,
*	 udane	ferie	z	„Zameczkiem”,
*	 ważne	komunikaty	dla	przedsiębiorców	i	poborowych,
*	 rywalizowali	tenisiści	i	siatkarze.
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Szanowne Panie,
Mieszkanki 

Gminy Bliżyn!
W imieniu władz samo-

rządowych Gminy Bliżyn 
z okazji Dnia Kobiet skła-

damy Miłym Paniom najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszel-
kiej pomyślności.

Życzymy spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie 
oraz radości życia.

Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams

Dla babć i dziadków

Wśród	wielu	dni	w	kalendarzu,	 jeden	poświęcony	 jest	dla	Babć	
i	Dziadków.	 I	właśnie	z	 tej	okazji	1	 lutego	w	pięknie	udekorowanej	
sali	nr	6	w	Zespole	Szkół	w	Bliżynie	zebrali	się	zaproszeni	goście,	ko-
chane	 Babcie	 i	Dziadkowie	uczniów	klasy	 Ia,	których	 wychowawcą	
jest	Grażyna Kij.	

Czytaj na str. 13

Pamięci bohaterów 1863 roku
16	 marca	 1864	 roku	

w	 Bliżynie	 rozegrała	 się	
jedna	 z	 około	 1200	 bi-
tew	 i	 potyczek	 Powstania	
St yczniowego. 	 Bl i ż y n		
9	 lutego	 godnie	 upamięt-
nił	 150.	 rocznicę	 tamtych	

wydarzeń.	 Odprawiono	 Mszę	 św.	 w	 intencji	 Ojczyzny,	 odsłonięto	
pamiątkową	tablicę,	zorganizowana	została	sesja	naukowa	oraz	wi-
dowisko	 historyczne.	 Dzień	 wcześniej	 sesja	 popularno	 –	 naukowa	
odbyła	się	w	zespole	szkół.

Czytaj na str. 2-4
Fotorelacja na str. 16

„Bezpiecznie i zimą”
Pod	 tym	 tytułem	 Komenda	 Powiatowa	 Policji	 w	 Skarżysku-

Kamiennej	 w	 okresie	 ferii	 zimowych	 zorganizowała	 i	 przepro-
wadziła	 konkurs	 plastyczny	 dla	 uczniów	 szkół	 z	 terenu	 powiatu.	

Miło	 nam	 poinformować,	 że	 I	 miejsce	 zajęli	 uczniowie	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	im.	Henryka	Sienkiewicza	w	Odrowążku	przygotowa-
ni	przez	Małgorzatę Siek	 i	Danutę Zarzycką	oraz	mamę	uczniów,	
Justynę Jaślan.

Czytaj na str. 7
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Pamięci bohaterów 1863 roku
16	marca	1864	roku	w	Bliżynie	rozegrała	się	jedna	z	około	1200	

bitew	 i	 potyczek	 Powstania	 Styczniowego.	 Bliżyn	 9	 lutego	 godnie	
upamiętnił	150.	rocznicę	tamtych	wydarzeń.	Odprawiono	Mszę	św.	
w	 intencji	 Ojczyzny,	 odsłonięto	 pamiątkową	 tablicę,	 zorganizowa-
na	została	sesja	naukowa	oraz	widowisko	historyczne.	Dzień	wcze-
śniej	 sesja	popularno	–	naukowa	odbyła	się	w	zespole	szkół	 (czytaj		
na	str.	4).
O powstaniu naukowcy

-Zastanawiam	 się,	 co	 by	 się	
stało,	 gdyby	 zamach	 bliżyniani-
na	 Aleksandra	 Rylla	 na	 margra-
biego	 Aleksandra	 Wielopolskiego	
dokonany	 7	 sierpnia	 1862	 roku	
w	 Warszawie	 się	 powiódł?	 Czy	 po-
wstanie	mogło	wybuchnąć	już	wów-
czas?	–	zastanawiał	się	podczas	sesji	
naukowej	 prof.	 Wiesław Caban.	
–Nie	jest	to	wcale	wykluczone	–	do-
dał	profesor.

To	 właśnie	 od	 sesji	 naukowej	
w	 zespole	 szkół	 w	 Bliżynie	 roz-
poczęły	 się	 uroczyste	 obchody	

wybuchu	 walk	 powstańczych,	 na	 którą	 przybyły	 różne	 pokolenia	
naszych	 mieszkańców,	 z	 czego	 satysfakcji	 nie	 krył	 dyrektor	 szkoły	
Józef Nowak	 witając	 obecnych.	 Powitał	 również	 prelegentów	 oraz	
gości:	 parlamentarzystów	 Marię Zubę i	 Andrzeja Bętkowskiego,	
szefa	rady	powiatu	Eugeniusza Cichonia,	wicestarostę	Waldemara 
Mazura,	 członka	 zarządu	 powiatu	 Zenona Nowakowskiego,	 wój-
ta	 Mariusza Walachnię,	 grupę	 radnych	 z	 przewodniczącym	 rady	
gminy	 Jerzym Ramsem,	 wybitnego	 regionalistę	 i	 dokumentalistę	
powstania	Jerzego Kowalczyka,	kombatantów	Józefę Życińską	oraz	
Józefa Chyba.

Dalsze	 prowadzenie	 sesji,	 która	 przybrała	 charakter	 naukowo	
–	 literacko	 –	 muzyczny	 przejął	 główny	 inicjator	 i	 organizator	 uro-
czystości	 rocznicowych	 Roman Falarowski.	 „Człowiek instytucja, 
władczy, ale przesiąknięty dobrą tradycją”	–	jak	określił	go	dyrektor	
Józef Nowak.

Na	 początek	 utwór	 muzyczny	 wykonali	 uczniowie	 gimnazjum	
Damian Ołownia	oraz	Piotr Kępa.

Głównym	prelegentem	był	prof.	Wiesław Caban,	historyk	UJK	
w	Kielcach,	jeden	z	najwybitniejszych	znawców	powstania	w	naszym	
regionie,	od	ponad	30.	lat	zgłębiający	tę	tematykę.	Profesor	na	koniec	

odpowiedział	na	trzy	zasadnicze	pytania	nurtujące	historyków:	–Czy	
powstania	dało	się	uniknąć?	–Nie,	nie	dało.	–Czy	miało	szanse?	–Nie,	
bez	pomocy	państw	 zachodnich,	 było	 bez	 szans.	 –Czy	miało	 sens?	
–Tak,	bo	wzmocniło	tkankę	narodową.

Józef Nowak	dodał	kolejne	pytanie:	-Czy	współczesna	młodzież	
byłaby	zdolna	do	takiego	poświęcenia?	–Jestem	przekonany,	że	tak	–	
odpowiedział.

Stanisław Hadyna,	 doktorant	 Uniwersytetu	 Rzeszowskiego,	
przybliżył	sylwetkę	ks.	Stanisława	Kotkowskiego.	O	aspektach	mili-
tarnych	i	społecznych	działań	zbrojnych	w	Bliżynie	mówił	Grzegorz 
Świetlik.	 Ciekawy,	 nieznany	 dotychczas	 dokument	 z	 tamtych	 lat,	
przybliżył	Jerzy Kowalczyk	 (czytaj	na	str.	4),	a	Roman Falarowski 
omówił	miejsca	w	Bliżynie	związane	z	walkami	lub	tradycjami	po-
wstańczymi.

Prelekcje	 przeplatały	 się	 z	 wierszami	 i	 pieśniami	 w	 wykona-
niu	 uczniów	 szkoły	 przygotowanych	 przez	 Barbarę Falarowską,	
Grażynę Gębską	i	Agatę Adamczyk.

Sesję	 zakończył	 występ	 Zespołu	 Pieśni	 i	 Tańca	 „Sorbin”,	 który	
wykonał	między	innymi	„Pobudkę”,	pieśń	napisaną	w	1863	roku.	

–Miarą	wielkości	narodu,	jest	pamięć	o	tych,	co	walczyli	o	wol-
ność,	o	swych	przodkach	–	podsumował	sesję	Józef Nowak.
Tablica pamiątkowa ku pamięci bohaterów

Władze	 gminy	 oraz	 społeczność	 Bliżyna	 wydarzenia	 z	 marca	
1864	roku	postanowiły	uczcić	postawieniem	pamiątkowego	obelisku.	

Chwilę	 tę	 poprzedziła	 Msza	 św.	 w	 intencji	 Ojczyzny,	 którą	
w	 kościele	 parafialnym	 pod	 wezwaniem	 św.	 Ludwika	 odprawili	
ks.	 Tadeusz Mazur	 oraz	 kapelan	 grupy	 rekonstrukcji	 historycznej	
„Żuawi Śmierci”	z	Buska	–	Zdroju	ks.	Stanisław Strycharczyk.

Po	nabożeństwie	pieszy	i	konny	korowód	wojska,	chłopów,	hut-
ników,	kowali,	przemaszerował	na	plac	przed	„Zameczkiem”.	

Obok	obelisku	zaciągnięto	wartę	honorową,	pochyliły	się	sztan-

-Czy powstanie mógł wywołać 
bliżynianin? – zastanawiał się 

prof. Caban

Uczestnicy sesji naukowej

Sesję poprowadził Roman Falarowski. Obok prelegenci:  
od lewej Wiesław Caban, Stanisław Hadyna i Grzegorz Świetlik

Występ ZPiT „Sorbin”
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dary	gminy,	kombatanckie,	strażackie,	szkolne	i	strzeleckie.	Muzyczną	
oprawę	zapewnił	zespół	„Sorbin”.

Najpierw	wójt	Bliżyna	Mariusz Walachnia	i	przewodniczący	rady	
gminy	 Jerzy Rams	 odsłonili	 pamiątkową	 tablicę,	 poświęconą	 po-
wstańcom,	podkomendnym	pułkownika	Jana	Szymona	Rudowskiego,	
dowodzącego	atakiem	na	Bliżyn.	

Zespół	„Sorbin”	zaśpiewał	utwór	„Hej, strzelcy w las”	a	głos	zabrali	
parlamentarzyści Krzysztof Lipiec i	Andrzej Bętkowski.	-	Powstańcy	
udowodnili,	że	Polak	nigdy	nie	będzie	klęczał	na	kolanach,	nigdy	nie	
stanie	się	niewolnikiem	–	powiedział	Andrzej Bętkowski.

Atak na karczmę

Po	 oficjalnych	 uroczystościach	 odbyła	 się	 rekonstrukcja	 bitwy	
z	marca	1864	roku,	atak	na	karczmę.	

Z	 zachowanych	 źródeł	 wynika,	 że	 był	 to	 jeden	 z	 budynków	
w	 Bliżynie,	 który	 16	 marca	 1864	 roku	 zaatakowali	 powstańcy.	
Przygotowany	 przez	 Romana Falarowskiego	 scenariusz	 zakładał	

przedstawienie	 dziewięciu	
scen,	odegranych	dosłownie	
na	żywo,	bez	prób.

Oddział	 polskich	 po-
wstańców	 pod	 dowódz-
twem	 pułkownika	 Jana	
Szymona	 Rudowskiego	 (w	
tej	 roli	 Paweł Ciepiela	 ze	
Staszowa)	 zaatakował	 nocą	
wojska	 rosyjskie,	 stacjonu-
jące	w	żydowskiej	karczmie	
w	 Bliżynie	 (dowodził	 nimi	

płk	Kulgaczow),	podpalił	ją,	a	w	płomieniach	zginęło	wielu	żołnierzy.
Kilkudziesięciominutowa	rekonstrukcja	dobrze	oddała	cały	prze-

bieg	i	atmosferę	powstania	–	od	euforii	po	zwycięstwach,	jaka	udzie-
lała	się	bojownikom	oraz	pomagającym	im	mieszkańcom,	po	smutek,	
rozpacz	 po	 porażce,	 wywózki	 na	 Syberię.	 Również	 aura	 dopisała	 –	
śnieg,	niewielki	mróz,	ciemności.

Po	 zakończeniu	
rekonstrukcji	 oraz	
pokazów	 odbyło	 się	
spotkanie	 przy	 ogni-
sku.	 Mimo	 mroźnej	
pogody	na	placu	przed	
Zameczkiem	 zjawi-
ło	 się	 blisko	 trzystu	
mieszkańców,	 którzy	
z	 zainteresowaniem	

oglądali	plenerowe	widowisko.
Organizatorzy	 serdecznie	 dziękują	 Romanowi Falarowskiemu,	

Kieleckiemu	 Ochotniczemu	 Szwadronowi	 Kawalerii	 im.	 13.	 Pułku	
Ułanów	 Wileńskich,	 Grupie	 Rekonstrukcji	 Historycznej	 „Pułk 
Żuawów Śmierci”	z	Buska	Zdroju,	Grupie	Rekonstrukcji	Historycznej	
4	 Pułk	 Piechoty	 Legionów	 z	 Kielc,	 członkom	 Zespołu	 Pieśni	
i	Tańca	„SORBIN”,	uczniom	Zespołu	Szkół	Gimnazjum	im.	Generała	
Stanisława	Maczka	w	Bliżynie,	leśniczemu	Arturowi Milanowskiemu 
za	dostarczenie	drewna oraz	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	or-
ganizacji	uroczystości.

Jacenty Kita

Uroczystości kościelne

Plac przed „Zameczkiem”. 

Odsłonięcie obelisku

„Powstańcy” zbliżają się do karczmy

Walki trwają
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Wokó ł PoWstania 1863 roku

List z drogi na Syberię
W	„Notatniku Bliżyńskim”	z	1993	roku	zamieszczony	 jest	raport	

Szydłowieckiego	 Naczelnika	 Wojennego	 do	 Komisji	 Wojskowo	 –	
Sądowej	 w	 Radomiu	 z	 1866	 roku,	
w	 którym,	 w	 przypisie,	 czytamy	
m.in.:	„Pod datą 25 lipca 1865 roku 
felczer Henryk Gael (mieszkaniec 
wsi Blizin) uznany został jako prze-
stępca polityczny za to, że uczestni-
czył przy zbieraniu przysięgi od ludzi 
werbowanych do powstania i dostar-
czał powstańcom żywność i obuwie. 
Zasądzony został na 2 miesiące 
aresztu. 13 listopada uzyskał zwol-
nienie z aresztu za poręczeniem. 
Ale na podstawie decyzji naczelnika 
wojennego oddziału radomskiego 
z dnia 10 stycznia 1866 roku skazany 
został na roboty aresztanckie w głąb 
Rosji na 3 lata”.

Na	 sesji	 naukowej	 9	 lutego	 Jerzy Kowalczyk	 „odtajnił”	 po	 raz	
pierwszy	list	Aleksandra	Gaela	(w	którego	niedawno	wszedł	w	posia-
danie	–	red.)	do	brata	Adolfa,	wysłany	17	kwietnia	1866	roku	z	war-
szawskiej	Cytadeli,	w	którym	żegna	się,	gdyż	„wyjeżdża”	na	Syberię.	
To	kara	za	uczestnictwo	w	powstaniu.	Z	drogi	na	Syberię Aleksander 
nadesłał	jeszcze	dwa	listy	–	potem	jego	losy	są	nieznane.

(jaki)

Gimnazjalna sesja popularno – naukowa
W	nocy	z	22/23	stycznia	1863	roku	na	ziemiach	polskich	znajdu-

jących	się	pod	zabo-
rem	 rosyjskim	 roz-
począł	się	najdłużej	
trwający	 zryw	 po-
wstańczy.	 Obchody	
150.	 rocznicy	 wy-
buchu	 Powstania	
Styczniowego	 roz-
poczęły	się	w	naszej	
gminie	 już	8	 lutego	
sesją	 popularno		
–	naukową	zorgani-
zowaną	 w	 Zespole	
Szkół	 im.	 gen.		

S.	Maczka	w	Bliżynie.	–To	powstanie	było	jakby	przejściem	z	roman-
tycznych	wizji	walki	zbrojnej	do	pracy	pozytywistycznej	–	powiedział	
otwierając	sesję	dyrektor	szkoły	Józef Nowak.

Ławy	 publiczności	 licznie	 wypełniła	 młodzież	 szkolna,	 a	 także	
goście	 zaproszeni	 na	 tą	 ucztę	 historyczną.	 Na	 sesję	 przybyli	 Zenon 
Nowakowski,	członek	zarządu	powiatu,	Jerzy Rams	–	przewodniczą-
cy	 rady	 gminy,	 Barbara Stachera,	 sekretarz	 gminy	 oraz	 Honorowy	
Przewodniczący	 Stowarzyszenia	 Gmin	 Regionu	 Południowo	 –	
Zachodniego	Mazowsza	Grzegorz Świetlik.

Klimat	 XIX	 wiecznych	 ziem	 polskich	 oddawała	 przygotowana	
przez	 organizatorów	
scenografia.	 W	 pro-
gramie	 nie	 zabrakło	
elementów	 współcze-
snych,	 ale	 w	 perspek-
tywie	 odnoszących	 się	
do	 wydarzeń	 lat	 1863-
1864.	 Nie	 zabrakło	
także	elementów	regio-
nalnych.

Na	 sesję	 złożyły	
się	 referaty	 przygoto-
wane	 przez	 uczniów.	

Najpierw	 Roksana Durlik	 przedstawiła	 referat	 zatytułowany	
„Koncepcja walki powstańczej”.	Wystąpienie	zatytułowane	„Powstanie 
styczniowe” zaprezentował	Krzysztof Prościński.	Na	temat	organiza-
cji,	uzbrojenia	i	umundurowania	wojsk	powstańczych	mówił	Michał 
Pióro,	 a	 o	 bitwie	 rozegranej	 w	 Bliżynie	 16	 marca	 1864	 roku	 Piotr 

Stąpór.	 Natomiast	 sylwetki	
osób	 związanych	 z	 powsta-
niem	 w	 Bliżynie	 przybliżyła	
Katarzyna Zych.

Poszczególne	 referaty	
przeplatały	 się	 z	 wierszami	
patriotycznymi	 recytowa-
nymi	 przez	 Magdę Wydrę,	
Sandrę Mościńską,	Konrada 
Majosa	i	Paulinę Pietrzyk.

Na	 zakończenie	 utwór	
muzyczny,	 w	 stylu	 hip-
hopowym,	zaśpiewali	Damian Ołownia	oraz	Piotr Kępa.

Sesji	popularno	–	naukowej	w	gimnazjum	towarzyszyła	okoliczno-
ściowa	wystawa	przygotowana	przez	organizatorów,	a	byli	to:	Roman 
Falarowski,	 Barbara Falarowska,	 Agata Adamczyk	 i	 Grażyna 
Gębska.	Stroną	muzyczną	zajął	się	Łukasz Pietrzyk.

Jacenty Kita

Józef Nowak otworzył sesję gimnazjalną

Zebrani słuchają wystąpień uczniów

Damian Ołownia i Piotr Kępa

Występ młodzieży
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ak tualności

Policja podsumowuje i planuje
W	Centrum	Kształcenia	Praktycznego	w	Skarżysku	–	Kamiennej	

12	 lutego	odbyła	 się	odprawa	roczna,	podsumowująca	pracę	 skarży-
skich	policjantów	w	roku	2012.

Spotkanie	 rozpoczęło	 się	 od	 złożenia	 meldunku	 I	 Zastępcy	
Świętokrzyskiego	Komendanta	Wojewódzkiego	Policji	w	Kielcach	pod-
insp.	Rafałowi Derlatce	przez	I	Zastępcę	Komendanta	Powiatowego	
Policji	w	Skarżysku-Kamiennej	mł.	insp.	Piotra Kanię.

W	 spotkaniu	 udział	 wzięli:	 I	 Zastępca	 Świętokrzyskiego	
Komendanta	Wojewódzkiego	Policji	w	Kielcach	podinspektor	Rafał 
Derlatka,	starosta	skarżyski	Michał Jędrys,	włodarze	gmin	powiatu	
skarżyskiego,	w	tym	wójt	Mariusz Walachnia,	a	także	policjanci	i	po-
licjantki	KPP	w	Skarżysku-Kamiennej.

Komendant	 Powiatowy	 Policji	 w	 Skarżysku-Kamiennej	 Piotr 
Zalewski	 w	 pierwszej	
części	 spotkania	 pod-
sumował	 działania	 KPP	
w	 Skarżysku-Kamiennej.	
Wskazał	 przede	 wszyst-
kim	 fakt	 ograniczenia	
liczby	 przestępstw	 po-
pełnianych	 na	 terenie		
powiatu	 w	 roku	 2012	
zwracając	przy	 tym	uwa-
gę,	 że	 jest	 to	 skutkiem	
podjętych	 	 przez	 ko-

mendę	 w	 Skarżysku	 konkretnych	 działań.	 Wśród	 nich	 komendant	
wymienił	 m.in.	 wysyłanie	 wzmożonej	 liczby	 patroli	 policyjnych	
w	 teren,	 a	 także	 prowadzenie	 akcji	 profilaktycznych	 tj.	 „Bezpieczne 
wakacje”,	 „Bezpieczne ferie”,	 „Moja szkoła jest bezpieczna”,	 czy	 pod-
jęta	wspólnie	z	powiatem	skarżyski	akcja	„Bezpieczni, bo widoczni”.		

Komendant	Zalewski	podkreślił,	że	skarżyska	policja	bardzo	dobrze	
wykonuje	 swoją	 pracę,	 czego	 dowodem	 są	 wyniki	 uzyskane	 w	 2012	
roku.	 Zwrócił	 również	 uwagę	 na	 doskonałą	 współpracę	 z	 władzami	
samorządowymi,	prokuraturą	i	sądem,	za	co	serdecznie	podziękował	
przedstawicielom	tych	instytucji.

Na	zakończenie	spotkania	głos	zabrał		I	Zastępca	Świętokrzyskiego	
Komendanta	Wojewódzkiego	Policji	w	Kielcach	podinspektor	Rafał 
Derlatka,	który	przedstawił	priorytety	Komendanta	Głównego	Policji	
na	lata	2013-2015	tj.:	doskonalenie	obsługi	obywatela	poprzez	szybką	
i	skuteczną	reakcję	policji	na	zdarzenie,	działania	policji	skierowane	
na	 wzrost	 poziomu	 bezpieczeństwa	 na	 drogach,	 ochrona	 interesów	
obywatela,	 przedsiębiorcy	 i	 Skarbu	 Państwa	 poprzez	 skuteczniejszą	
walkę	z	przestępczością	gospodarczą,	zapewnienie	optymalnych	wa-
runków	pełnienia	służby/pracy	policjantom	i	pracownikom	cywilnym	
w	 celu	 doskonalenia	 jakości	 wykonywanych	 przez	 nich	 zadań	 oraz	
usprawnienie	pracy	policji	poprzez	wprowadzanie	i	wykorzystywanie	
nowoczesnych	rozwiązań	teleinformatycznych	i	finansowych.

(jaki)

Dokąd odjeżdża MKS?
Miejska	Komunikacja	Samochodowa	

sp.	 z	 o.o.	 w	 Skarżysku	 –	 Kamiennej	 na	
gwałt	szuka	dodatkowych	wpływów	lub	
oszczędności.	 Owych	 wpływów	 szuka	
w	gminach,	a	oszczędności	w	likwidacji	
kursów.	Dotyczy	to	także	naszej	gminy.

MKS	zażyczył	sobie	od	naszej	gminy	
dofinansowania	 komunikacji	 zbiorowej	
w	 2013	 roku	 na	 poziomie	 olbrzymiej	
sumy	 500.000	 złotych!	 Przykładowo	 od	
sąsiedniej	 gminy	 Skarżysko	 Kościelne	 300.000	 zł	 a	 od	 miasta…	 5	 mln!	
Inaczej	grozi	likwidacją	niektórych	linii.

Nasz	samorząd	był	w	stanie	wygospodarować	sporą	sumę,	150.000	zł	
na	dotację	dla	spółki.	To	dużo,	gdyż	wspomniane	już	Skarżysko	Kościelne	
jedynie	30.000	zł.	Mimo	tego,	MKS	zaproponował	likwidację	w	dni	robo-
cze	aż	30%	kursów.

Wójt,	w	miniony	piątek	15	lutego,	spotkał	się	z	prezesem	spółki	i	roz-
mawiał	 na	 te	 drażliwe,	 przede	 wszystkim	 dla	 mieszkańców	 problemy.	
Wstępnie	uzgodniono,	że	z	linii	„12”	zostaną	zlikwidowane	2,	cieszące	się	
najmniejszym	zainteresowaniem	kursy.	Sześć	kursów	„13”	do	Kucębowa	
MKS	chciał	skrócić	do	Sorbina,	na	co	gmina	się	nie	godzi.	Zaproponowano	
w	zamian	likwidację	jednego	kursu	oraz	ograniczenie	następnego	do	dni	
targowych.	W	związku	z	tym	rozmowy	nadal	będą	kontynuowane.

W	 Internecie	 pojawiły	 się	 żartobliwe	 sformułowania,	 że	 największe	
oszczędności	 spółce	 przyniosłaby	 likwidacja	 wszystkich	 kursów.	 Wtedy	
nie	ponosiłaby	żadnych	kosztów.

Jacenty Kita

Wystawa poplenerowa
Powiat	 Skarżyski,	 bliżyńskie	 Stowarzyszenie	 RDEST,	 Grupa	

Fotograficzna	 Co-Arto	 oraz	 MCK	 zapraszają	 na	 otwarcie	 poplenerowej	
wystawy	 fotograficznej	 „Powiat Skarżyski w obiektywie”.	 Na	 wystawie	
zaprezentowane	będą	prace	mieszkańców	powiatu	skarżyskiego,	uczest-
ników	 cyklicznego	 projektu	 plenerów-warsztatów	 fotograficznych	 pn.	
Powiat w obiektywie”,	 który	 realizowany	 był	 w	 roku	2012.	Na	150	 zdję-
ciach	 udokumentowane	 zostało	 piękno	 powiatu	 skarżyskiego	 –	 przyro-
da,	krajobraz,	architektura,	urbanistyka.	Na	wystawie	będzie	można	zo-
baczyć	 także	 fotografie	 artystyczne	 wykonane	 w	 technice	 czarno-białej,	
inspirowane	warsztatami	twórcy	Kieleckiej	Szkoły	Krajobrazu,	uznanego	
fotografa	Pawła Pierścińskiego.		

Otwarcie wystawy już 23 lutego 2013 r. o godz. 17.00 w Miejskim 
Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 25.

Dla	uczestników	wernisażu	przewidziana	jest	niespodzianka.		

„Zameczek” zaprasza
Kilka	interesujących	propozycji	na	najbliższy	miesiąc	przygotował	bli-

żyński	Gminny	Ośrodek	Kutury.
I	tak	już	w	najbliższą	sobotę,	23	lutego,	o	godz.	15.00	rozpocznie	się	

kolejne	 wspólne	 gotowanie	 w	 ramach	 Studia	 Dobrego	 Smaku	 pod	 ha-
słem	„Z kuchni Wójta”.	 Jego	uczestnicy	pod	okiem	Wójta	Gminy	Bliżyn	
Mariusza Walachni	 i	 jego	małżonki	Moniki	będą	przygotowywać	sushi	
oraz	banany	w	temperze.	Koszt	uczestnictwa	–	10,00	zł.

2	 marca	 GOK	 zaprasza	 na	 „Twórczą Wielkanoc”.	 –Zapraszamy	
wszystkich,	 którzy	 mają	 ochotę	 i	 umiejętność	 robienia	 w	 różnych	 tech-
nikach	ozdób	wielkanocnych,	pisanek,	palm.	Chcemy,	aby	z	pozostałymi	
osobami	podzieliły	się	swą	wiedzą	–	mówi	dyrektor	placówki	Katarzyna 
Skarus.	Początek	o	15.00.

Tydzień	później	o	godz.	18.00	rozpoczną	się	Zameczkowe	Spotkania	
Kameralne.	Katarzyna Połeć	śpiewać	będzie	utwory	Agnieszki Osieckiej.

Natomiast	23	marca	w	godz.	od	10.00	do	17.00	w	„Zameczku”	odbędzie	
się	kiermasz	ozdób	wielkanocnych.

(jaki)
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W hołdzie przodkom
Podniosła	 uro-

czystość	 w	 niedzielę		
3	 lutego	 stała	 się	 udzia-
łem	 m ie sz k a ńców	
Mroczkowa	 i	 okolicy	
oraz	zaproszonych	gości.	
Z	 inspiracji	 Genowefy 
Piotrowskiej,	 ży jącej	
krewnej	 zamordowa-
nych	 członków	 Janasów	
i	 Dobrowolskich	 oraz	

członków	Polskich	Drużyn	Strzeleckich	odbyły	się	uroczystości	upa-
miętniające	zamordowanie	przez	Niemców	w	dniu	1	lutego	1944	roku	
siedmiu	 członków	 tych	 rodzin,	 w	 tym	 zaledwie	 dwudziestoletniego	
żołnierza	 Armii	 Krajowej	 Feliksa	 Janasa	 „Sołtyka”	 (tablicę	 z	 epita-
fium	 ku	 Jego	 pamięci	
odsłonięto	w	2010	roku	
–	red.).

W	kościele	pod	we-
zwaniem	 Matki	 Bożej	
Nieustającej	 Pomocy	
w	 Mroczkowie	 od-
prawiona	 została	
uroczysta	 Msza	 św.	
w	intencji	pomordowa-
nych,	 w	 której	 wzięły	
udział	 poczty	 sztan-
darowe	kombatantów	i	młodzieży	szkolnej	oraz	członkowie	Polskich	
Drużyn	Strzeleckich,	Światowego	Związku	Żołnierzy	Armii	Krajowej	
i	Środowiska	Szaraków	ze	Skarżyska.

Na	Mszy	św.	obecny	był	również	poseł	Krzysztof Lipiec	oraz	wójt	
Gminy	Bliżyn	Mariusz 
Walachnia	 i	 licznie	
przybyli	 mieszkańcy	
parafii	Mroczków.	

Po	 mszy	 zapalono	
znicze	pamięci	i	złożo-
no	 wiązankę	 kwiatów	
pod	 tablicą	 upamięt-
niającą	 te	 tragiczne	
wydarzenia.	 Następnie	
goście,	którzy	uczestni-
czyli	w	uroczystościach	

zostali	podjęci	ciepłym	posiłkiem	w	remizie,	zorganizowanym	przez	
miejscową	społeczność.

(jaki)

Uroczystości patriotyczne na Borze

W	minioną	niedzielę	17	lutego	w	lesie	na	Borze	odbyły	się	uroczy-
stości	73.	rocznicy	rozstrzelania	przez	Niemców	około	360.	członków	

organizacji	„Orzeł Biały”.
Udział	 wzięli	 w	 nich	

parlamentarzyści,	 przed-
stawiciele	 władz	 miasta	
i	 powiatu,	 kombatanci,	
przedstawiciele	 młodzie-
ży.	 Nie	 zabrakło	 wójta	
gminy	 Bliżyn	 Mariusza 
Walachni	 oraz	 przewod-
niczącego	 rady	 gminy	
Jerzego Ramasa.	 W	 uro-
czystości	uczestniczyli	również	z	pocztem	sztandarowym	członkowie	
Związku	Strzeleckiego	z	Bliżyna.

Uroczystości	rozpoczęły	się	od	Mszy	św.	w	intencji	pomordowa-
nych	w	kościele	pw.	Matki	Bożej	Nieustającej	
Pomocy	 na	 osiedlu	 Bór,	 po	 czym	 kontynu-
owane	były	pod	mogiłą	pomordowanych.	

Tutaj,	 po	 odegraniu	 Hymnu	 głos	 za-
brał	 prezydent	 Skarżyska	 –	 Kamiennej	
Roman Wojcieszek	 przypominając	 tra-
giczne	 wydarzenia.	 Krótkie	 wystąpienia	
mieli	 również	 parlamentarzyści:	 Marzena 
Okła-Drewnowicz,	 Maria Zuba	 i	 Andrzej 
Bętkowski,	po	czym	nastąpiło	składanie	wią-
zanek	kwiatów.	

(jaki)
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„Bezpiecznie i zimą”

Pod	 tym	 tytułem	 Komenda	 Powiatowa	 Policji	 w	 Skarżysku-
Kamiennej	w	okresie	ferii	zimowych	zorganizowała	i	przeprowadziła	

konkurs	plastyczny	dla	uczniów	szkół	z	terenu	powiatu.	Miło	nam	po-
informować,	że	I	miejsce	zajęli	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	
Henryka	Sienkiewicza	w	Odrowążku	przygotowani	przez	Małgorzatę 
Siek	 i	 Danutę Zarzycką	 oraz	 mamę	 uczniów	 Justynę Jaślan.	 –Na	
konkurs	wpłynęło	łącznie	dziesięć	prac	zbiorowych,	ale	zdaniem	jury	
najpiękniejsze	wykonali	uczniowie	z	Odrowążka	oraz	Lipowego	Pola	

Skarbowego	 –	 powie-
działa	 podczas	 podsu-
mowania	 sierż.	 Anna 
Terlecka	 z	 Wydziału	
Prewencji	KP	Policji.

Ogłoszenie	 wyni-
ków	 i	 wręczenie	 na-
gród	 laureatom	 miało	
miejsce	 24	 stycznia	
w	 siedzibie	 Komendy	
Powiatowej	 Policji,	
a	obecni	byli	przy	tym	

starosta	 skarżyski	 Michał Jędrys,	 wójt	 gminy	 Mariusz Walachnia	
oraz	komendant	Komendy	Powiatowej	Policji	w		Skarżysku-Kamiennej	
Piotr Zalewski,	którzy	wręczyli	nagrody	laureatom.	Uczniom	naszej	
szkoły	towarzyszył	dyrektor	Mirosław Owczarek.

Wiodącym	 temat	 konkursu	 było	 zachowanie	 zasad	 bezpieczeń-
stwa	w	okresie	zimy.	Dzieci	musiały	wykazać	się	pomysłowością,	kre-
atywnością,	zdolnościami	plastycznymi,	a	także	umiejętnością	pracy	
w	grupie.	Z	racji	wysokiego	poziomu	konkursu	komisja	zdecydowała	
o	przyznaniu	dwóch	pierwszych	nagród	oraz	wyróżnienia.	

W	 skład	 zwycięskiego	 zespołu	 weszli:	 Magdalena Supierz,	

Milena Niewiadomska,	 Nikola Jaślan,	 Nikodem Jaślan,	 Szymon 
Mościński,	 Marysia Lisowska,	 Bartosz Siek,	 Aleksandra Bernat,	
Magdalena Jedynak.

Gratulacje	laureatom	złożyli	starosta,	komendant	powiatowy	oraz	
wójt	Mariusz Walachnia.

Konkurs	 „Bezpiecznie i zimą”	 zorganizowała	 Komenda	
Powiatowa	 Policji	 w	 Skarżysku-Kamiennej,	 Powiat	 Skarżyski	 oraz	
stowarzyszenie	 „Bezpieczny 
Powiat Skarżyski”.

Nagrody	 ufundo-
wał	 	 Powiat	 Skarżyski,	
Gmina	 Bliżyn	 oraz	
Komenda	Powiatowa	Policji	
w	Skarżysku-Kamiennej.	

Na	 dzieci	 czekały	 do-
datkowe	 atrakcje.	 Zwiedzili	
pomieszczenia	 komendy	

m.in.	stanowisko	dowodzenia,	pracownię	techników	policyjnych	czy	
też	 salę,	 gdzie	 prowa-
dzony	jest	nadzór	nad	
monitoringiem	 miej-
skim.	 Dzieci	 zostały	
także	 zaproszone	 na	
poczęstunek	 zorgani-
zowany	 przez	 „Dom 
Chleba”	w	Skarżysku-
Kamiennej,	 a	 na	 za-
kończenie	 obejrzały	
film	 edukacyjny	 na	
temat	 bezpiecznego	
korzystania	z	komputera	i	Internetu.

Jacenty Kita
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Cykl zebrań strażackich zakończony
Zakończył	 się	 trwający	 trzy	 tygodnie	 maraton	 zebrań	 sprawoz-

dawczych	w	jednostkach	OSP	na	terenie	gminy.	Nasze	jednostki	roz-
poczęły	 je	 jako	pierwsze	w	powiecie	 i	 jako	pierwsze	zakończyły.	We	
wszystkich	 zebraniach,	 na	 których	 odnotowaliśmy	 dobrą	 frekwen-
cję,	 uczestniczyli	 również	 wójt	 gminy	 Mariusz Walachnia,	 komen-
dant	gminny	OSP	Zdzisław Kuźdub	oraz	przedstawiciele	Komendy	
Powiatowej	 PSP	 ze	 Skarżyska	 –	 Kamiennej.	 W	 wielu	 z	 nich	 wzięli	
udział	 również	 prezes	 zarządu	 powiatowego	 OSP,	 poseł	 Andrzej 
Bętkowski,	 radna	 powiatowa	 Anna Leżańska	 oraz	 przewodniczący	
rady	gminy	Jerzy Rams.	Na	ogół	obecni	byli	miejscowi	radni	i	sołtysi.
Wołów

Jako	 pierwsi	 25	 stycznia	 wystartowali	 druhowie	 z	 najmniejszej	
jednostki	–	strażacy	z	Wołowa.

Zebranie	 otworzył	 prezes	 Piotr Zep	 a	 poprowadził	 Zdzisław 
Kuźdub.	 Jednostka	 liczy	 16.	 członków,	 w	 roku	 2012	 druhowie	 brali	
udział	w	dwóch	akcjach	gaśniczych,	wzięli	udział	w	gminnych	zawo-
dach	 pożarniczych,	 których	 byli	 współorganizatorem.	 W	 tym	 roku	
chcieliby	ocieplić	ścianę	w	garażu	oraz	wykonać	wylewki.

Za	rok	jednostka	OSP	Wołów	będzie	świętowała	jubileusz	50.	le-
cia	powstania.
Mroczków

Dzień	później	odbyło	się	zebranie	sprawozdawcze	OSP	Mroczków,	
które	 otworzył	 prezes	 Jan Sztab	 przekazując	 jego	 prowadzenie	
Bogdanowi Bąkowi.

Szczególnie	 godne	
podkreślenia	 jest	 w	 tym	
przypadku,	 jak	 na	 jed-
nostkę	 będącą	 poza	
Krajowym	 Systemem	
Ratowniczo	–	Gaśniczym,	
duża	liczba	akcji	ratowni-
czo	–	gaśniczych,	których	
w	2012	roku	było	aż	56!

Jednostka	zrzesza	44.	
członków,	w	tym	5.	hono-

rowych	i	14	kobiet!	Goście	właśnie	na	ten	fakt	zwracali	uwagę	oraz	na	
duże	uspołecznienie	strażaków	z	Mroczkowa.	–Pięknie	się	wpisujecie	

w	środowisko	lokalne,	a	w	waszym	przypadku	szczególnie	ważny	jest	
aspekt	pokoleniowy.	Tyle	kobiet,	jest	tylko	w	Lipowym	Polu	–	mówił	
poseł	Andrzej Bętkowski.
Bliżyn

W	dniu	2	 lutego	2013	r.	odbyło	się	walne	zebranie	 sprawozdaw-
cze	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Bliżynie.	W	zebraniu	udział	wzięło		
22.	członków	OSP	oraz	goście.

Zebranie	rozpoczęło	się	wręczeniem	druhom	odznak	za	wysługę	
lat,	m.in.	odznaką	XXX	lat	uhonorowano	Dariusza Mroza	 i	Marka 
Świata	a	odznaką	XXV	lat	Pawła Żaka.	

Na	 uwagę	 zasługuje	 fakt	 aż	 169.	 wyjazdów	 strażaków	 z	 Bliżyna	
do	akcji	ratowniczo	–	gaśniczych	w	2012	r.	Po	stronie	sukcesów	jed-
nostki	 należy	 zaliczyć	 III	 miejsce	 w	 gminnych	 zawodach	 sportowo	
pożarniczych.	Strażacy	z	Bliżyna	uczestniczyli	w	zabezpieczeniu	im-
prez	 sportowych,	 kulturalnych	 i	 patriotycznych	 organizowanych	 na	
terenie	 gminy	 Bliżyna.	 Byli	 gospodarzem	 VIII	 Mistrzostw	 Gminy	
Bliżyn	OSP	w	 tenisie	 stołowym	oraz	współgospodarzami	gminnych	
zawodów	sportowo-pożarniczych,	które	odbyły	się	w	dniu	3	czerwca	
na	boisku	w	Wołowie.	Wyremontowano	i	pomalowano	pomieszczenia	
garażowe	oraz	elewację	strażnicy	od	strony	ul.	Szkolnej.	Kilku	bliżyń-
skich	strażaków	ukończyło	kursy	kwalifikacyjne.	
Nowki

W	dniu	10	lutego	2013	r.	odbyło	się	walne	zebranie	sprawozdaw-
cze	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Nowkach.	W	zebraniu	w	Nowkach	
udział	wzięło	15.	członków	OSP,	prawie	100%	stanu	osobowego	jed-
nostki	(najlepsza	frekwencja	na	terenie	całej	gminy).

Na	wstępie	minutą	ciszy	strażacy	i	goście	uczcili	pamięć	zmarłego	
w	ubiegłym	roku	dha	Eugeniusza Nowka,	jednego	z	założycieli	i	bu-
downiczych	jednostki	w	Nowkach.	Dh	Karol Zygmunt	został	odzna-
czony	Brązowych	Medalem	„Za zasługi dla pożarnictwa”.	

Strażacy	z	Nowek	zwrócili	uwagę	na	konieczność	sprawdzenia	sta-
nu	technicznego	hydrantów,	natomiast	w	planie	działalności	na	2013	r.	
za	najważniejsze	zadania	przyjęto	odnowienie	i	pomalowanie	jednego	
z	pomieszczeń	przeznaczonego	na	działalność	sportową,	a	także	po-
prawę	wyposażenia	świetlicy	w	stoły	i	krzesła.	
Sorbin

Szczególnie	 podniosły	 charakter	 w	 tym	 roku	 miało	 zebranie	
druhów	 z	 jednostki	 OSP	 w	 Sorbinie,	 na	 które	 –	 poza	 wspomniany-
mi	na	wstępie	gośćmi	–	przybyli	również	księża	tj.	ks.	kanonik	Julian 
Olejarz oraz	ks.	proboszcz	Eugeniusz Siedlecki.

Zebranie	poprowadził	prezes	Józef Dąbrowski.
Miłym	 akcentem	

spotkania	 było	 wrę-
czenia	 medali	 i	 odzna-
czeń.	 Brązowym	 me-
dalem	 „Za zasługi dla 
pożarnictwa”	 uhono-
rowano	 dha	 Marcina 
Sieczkę a	 odznaką	
„Strażak Wzorowy”	
Pawła Bernatka	 oraz	
Piotra Nowka.

Ważnym	 akcentem	
zebrania	 było	 również	
przekazanie	na	stan	zaku-
pionej	pod	koniec	ubiegłe-
go	 roku	 wysokowydajnej	
motopompy,	 którą	 po-
święcił	ks.	proboszcz.

Jej	wartość	to	8200	zł,	
z	 tego	 6300	 to	 środki	 bu-
dżetu	gminy	a	1900	zł	do-
finansowanie	 z	 Zarządu	

Zebranie OSP Wołów

Zebranie OSP w Mroczkowie

Zebranie OSP w Sorbinie
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Największym	marzeniem	druhów	jest	naprawa	schodów	oraz	ocieple-
nie	budynku.
Pracowity rok 2013

Najbliższe	miesiące	będą	bardzo	pracowite	dla	naszych	strażaków.
Jeszcze	 w	 marcu	 rozegrany	 zostanie	 gminny	 turniej	 tenisowy	

oraz	 przeprowadzone	 eliminacje	 gminne	 Ogólnopolskiego	 Turnieju	
Wiedzy	 Pożarniczej.	 Maj	 to	 obchody	 gminne	 i	 powiatowe	 Dnia	
Strażaka,	w	czerwcu	czekają	nas	gminne	zawody	sportowo	–	pożarni-
cze	oraz	jubileusz	OSP	Sorbin,	a	we	wrześniu	zawody	powiatowe	i	wo-
jewódzkie	ćwiczenia	sprawności	bojowej,	które	przeprowadzone	będą	
na	bazie	zakładów	„Mesko”.

Za	naszym	pośrednictwem	władze	samorządowe	gminy	chcą	po-
dziękować	wszystkich	strażakom	za	pracę	wykonaną	w	2012	roku.

Jacenty Kita

u str a ż akóW

Wojewódzkiego	OSP	w	Kielcach.
OSP	Sorbin	to	największa	jednostka	w	gminie	–	liczy	51	członków,	

w	tym	18.	wspierających	i	4	kobiety.	Aktywnie	i	z	sukcesami	sportowy-
mi	działają	Młodzieżowe	
Drużyny	Pożarnicze.

OSP	 Sorbin	 cze-
ka	 w	 tym	 roku	 nie	 lada	
uroczystość	 –	 85-lecie	
jej	działania.
Nowy Odrowążek

Zebranie	 w	 Nowym	
Odrowążu	 odbyte	 16	
lutego	 zakończyło	 tego-
roczny	 cykl.	 Otworzył	
je	 prezes	 Czesław 
Olejarz	 a	 poprowadził	
Krzysztof Krzepkowski.

W	jednostce	Nowym	
Odrowążku	 działa	 28.	
druhów,	 w	 tym	 8.	 ho-
norowych.	 W	 ubiegłym	
roku	 uczestniczyli	 w	 aż	
32.	 akcjach	 gaśniczych	
i	 był	 to	 rekordowy	 rok	
w	historii	 jednostki.	Dla	
porównania	w	2011	roku	
wyjazdów	 było	 tylko	 14.	

Ćwiczenia na bliżyńskim zalewie
Pomimo,	 że	 w	 Polsce	 obowiązujące	 prawo	 zabrania	 wchodzenia	

na	zamarznięte	zbiorniki	wodne	-	to	nie	brakuje	chętnych	do	zabaw	
na	lodzie.	

Taka	zabawa	w	dniu	7	lutego	2013	r.	na	zalewie	w	Bliżynie	dla	Pana	
Zenona…	 zakończyła	
się	nieomal	tragicznie.	
Niespodziewanie	 za-
łamał	 się	 lód	 i	 trzeba	
było	 amatora	 lodo-
wych	 szaleństw	 rato-
wać.	 Właśnie	 w	 tym	
celu	 nad	 bliżyński	
zalew	 dojechali	 pra-
wie	 równocześnie	
strażacy	 z	 Jednostki	

Ratowniczo	 –	 Gaśniczej	
ze	 Skarżyska	 oraz	
Ochotnicze	 Straże	
Pożarne	 z	 Bliżyna	
i	 Sorbina.	 Tym	 razem	
były	 to	 tylko	zaplanowa-
ne	 strażackie	 ćwiczenia.	
Strażacy	spotkali	się,	aby	
doskonalić	sposoby	rato-
wania	i	udzielania	pomo-
cy	osobom,	które	wpadły	
do	wody	w	wyniku	zała-
mania	się	lodu.	Strażacy	ćwiczyli	techniki	ratownicze	z	użyciem	deski	

lodowej	 oraz	 drabin	
pożarniczych,	 a	 także	
doskonalili	 się	 w	 za-
kresie	 udzielania	 kwa-
lifikowanej	 pierwszej	
pomocy	 pod	 czujnym	
okiem	 Waldemara 
Madeja	 -	 zastępy	 do-
wódcy	JRG	i	ratownika	
medycznego	 Damiana 

Łukomskiego.	Ćwiczeniom	na	bliżyńskim	zalewie	bacznie	przyglądał	
się	Mariusz Walachnia	–	wójt	gminy	Bliżyn.	

Pomimo,	że	ćwiczenia	spełniły	zakładane	cele	szkoleniowe,	to	po-
traktujmy	je	także	jako	element	edukacji	społecznej	i	miejmy	na	uwa-
dze,	 że	 chodzenie	 po	 zmarzniętych	 akwenach	 nierzadko	 kończy	 się	
tragicznie.	Podstawą	profilaktyki	jest	w	tym	przypadku	świadomość	
zagrożenia	i	oby	tej	świadomości	nigdy	nam	nie	brakło.	

Zdzisław Kuźdub

Odznaczeni druhowie oraz zaproszeni goście

Nowy nabytek OSP Sorbin

Na zebraniu w Nowym Odrowążku
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W tPd

Zabawa karnawałowa z TPD

Od	 lat	 bliżyński	 Oddział	
Gminny	Towarzystwa	Przyjaciół	
Dzieci	dla	swych	podopiecznych	
organizuje	tradycyjne	bale	ostat-
kowe.	 Nie	 mogło	 być	 inaczej	
i	w	tym	roku,	kiedy	to	11	lutego	
w	 strażackiej	 remizie	 doskona-
le	 bawiło	 się	 około	 60.	 dziecia-
ków	z	Zespołu	Szkół	w	Bliżynie	
oraz	 ze	 szkół	 podstawowych	
w	Sorbinie	i	Odrowążu.	

-	 Jak	 na	 zapusty	 przystało	
były	 pączki,	 ciasta	 i	 ciasteczka,	
gorąca	 herbata	 i	 wiele	 nagród	
w	 postaci	 słodyczy	 dla	 dzieci,	
które	 pięknie	 śpiewały	 –	 mówi	
Grażyna Kij,	 prezes	 oddziału	
i	 główny	 organizator	 zabawy,	
która	 otworzyła	 zabawę	 i	 powi-
tała	gości	zaproszonych.

Wśród	 bawiących	 się	 z	 najmłodszymi	 znaleźli	 się	 wójt	 Mariusz 
Walachnia,	 przewodniczący	 rady	 gminy	 Jerzy Rams	 (dodajmy,	
że	 z	 pełną	 torbą	 słodyczy	 dla	 dzieci),	 dyrektor	 SP	 Sorbin	 Bożena 

Św ię s , 	 dy rek tor	
Mirosław Owczarek	
z	 SP	 Odrowążek,	 wi-
cedyrektor	 Grzegorz 
Jędrzejczyk	z	Zespołu	
Szkół	 w	 Bliżynie,	
radna	 Halina Fidor.	
Obecni	 byli	 opieku-
nowie	 dzieci:	 Anna 
Podolska,	 Grzegorz 

Smardzewski,	Agnieszka Więckowska,	Hanna Jakubowska,	Halina 
Fidor,	 Gabriela Król,	 Grażyna Kij.	 Nie	 zabrakło	 również	 rodzi-
ców	dzieci.

Doskonała	zabawa,	która	trwała	aż	trzy	godziny,	przeplatana	była	
słodkim	 poczęstunkiem	 przygotowanym	 przez	 niezawodne	 jak	 za-
wsze	Annę Gołębiewską	i	Lidię Bojek.

Za	 naszym	 pośrednictwem	 organizatorzy	 dziękują	 wszystkim,	
którzy	przyczynili	się	do	zorganizowania	zabawy	karnawałowej.

(jaki)
Zdjęcia: Milena Orynek
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Ferie  z  z amec zk iem

Udane ferie z „Zameczkiem”

-Tegoroczne	ferie	z	„Zameczkiem”	upłynęły	pod	hasłem	świetnej	
zabawy	dla	300.	uczestników.	Zajęcia	odbywały	się	zarówno	rano,	jak	
i	po	południu,	a	średnio	brało	w	nich	udział	piętnaście	osób	–	mówi	
Katarzyna Skarus,	dyrektor	placówki.

Faktycznie,	przygotowany	przez	organizatorów	program	zachwy-
cał	różnorodnością	i	zróżnicowaniem	oferty.	Dla	chętnych	nie	zabra-
kło	warsztatów	plastycznych:	wykonywania	biżuterii	(prowadzonych	
przez	 Wiolettę Wójcik),	 wokalnych	 (Sebastian Siudak)	 filcowania	
(Marzanna Godlewska),	 plastycznych	 (Katarzyna Skarus)	 czy	 ma-
lowania	z	wyobraźni	(Urszula Jędrzejczyk)	–	te	ostatnie	zakończone	
wystawą	prac.	

Podczas	zajęć	teatralnych	„Papierowe zoo- na podstawie Brzechwy”	
młodzi	aktorzy	wykonywali	stroje	do	przedstawienia,	którego	premie-
ra	odbyła	się	17	lutego.

Tym,	którzy	pragnęli	
spełnić	 się	 artystycznie	
zorganizowano	 spotka-
nia	 połączone	 z	 nauką	
gry	 na	 instrumentach	
etnicznych,	które	popro-
wadził	 Piotr Stefański.	
Ważna	 informacja	 dla	
osób,	 które	 chcą	 konty-
nuować	 naukę	 gry	 lub	
przystąpić	 do	 zespołu	 -	
zajęcia	 w	 każdy	 wtorek	
o	godz.	18.	tej	(odpłatność	10	zł	za	godz.).

II	Bliżyński	Muzyczny	Talent	wygrał	duet	Urszula Krzemińska	
i	 Paulina Pietrzyk	 brawurowo	 wykonując	 piosenkę	 „Długa droga 

w dół”.	 Kolejny	 konkurs	
to	 „Maski karnawało-
we”,	 również	te	wykony-
wane	 podczas	 spotkań		
w	 „Zameczku”,	 zostały	
poddane	ocenie	w	czasie	
Balu	 Maskowego	 trady-
cyjnie	 zorganizowane-
go	 na	 zakończenie	 ferii.	
W	 ocenie	 publiczności	
właścicielką	 najładniej-
szej	 maski	 okazała	 się	

Maja Kaluga.	Nie	zabrakło	konkursów,	wspólnych	zabaw	i	tańca	oraz	
śpiewania	najnowszych	przebojów.	

Równie	 udane	 było	 spotkanie	 pokoleń,	 czyli	 Dzień	 Babci.	
Rozpoczęło	 je	 pieczenie	 przez	 dzieci	 i	 dorosłych	 słodkich	 babeczek.	
Przypomnieliśmy	 so-
bie	 dawne	 gry	 i	 zabawy.	
Spotkaniu	 towarzyszył	
dobry	 humor	 i	 wspaniała,	
otwarta	postawa	babć	(tyl-
ko	 pozazdrościć),	 a	 także	
uśmiech	 dzieci	 (tak	 trzy-
mać)	-	na	zakończenie	po-
częstunek.	Było	SUPER!

Pomimo	 śnieżnej	 aury	
miłośnikom	 teatru	 zor-
ganizowano	 wyjazd	 do	
Teatru	KUBUŚ	w	Kielcach	
na	 spektakl	 „Królewna Śnieżka”.	 Po	 przedstawieniu	 czekała	 na	 nas	
miła	 niespodzianka	 -	 spotkanie	 ze	 Strażą	 Miejską	 i	 krótka	 lekcja	
o	bezpieczeństwie	oraz	upominek	dla	każdego	dziecka.

W	czasie	ferii	Biblioteka	Publiczna	zorganizowała	cykl	zajęć	pla-
stycznych	i	plastyczno	–	literackich.

Serdecznie	dziękujemy	za	udział	w	zajęciach,	za	uśmiechy	i	wspól-
nie	spędzony	czas.	Zapraszamy	za	rok.

Marzanna Godlewska
Jacenty Kita
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Bal Maskowy w „Zameczku”

Hucznie	i	zabawowo	dzieciaki	i	młodzież	z	Bliżyna	zakończyli	te-
goroczne	ferie	zimowe.	

W	„Zameczku”	25	stycznia	odbył	się	wielki	Bal	Maskowy,	na	który	
akcesoria	jego	uczestnicy	przygotowywali	podczas	zajęć	plastycznych.

Inwencji	 oraz	 pomysłowości	 uczestnikom	 balu	 nie	 zabrakło,	
o	czym	świadczą	ilustracje	fotograficzne	w	tym	tekście.

Zabawę	 poprowadzi-
ły	 Katarzyna Skarus	 oraz	
Marzanna Godlewska,	 które	
same	 również	 czynnie	 włączyły	
się	do	zabawy,	tańców	i	śpiewów.	

Nie	 tylko	 taniec	 domino-
wał	 tego	 dnia.	 Dla	 uczestników	
zabawy	 zorganizowane	 zostały	
konkursy	 i	 zabawy,	 każda	 z	 na-
grodami.	Ścigano	się	z	balonami,	
poszukiwano	 chmurki,	 bawiono	
się	w	węża.	Przeprowadzono	kon-
kurs	pękające	balony	oraz	gorąca	

łyżka,	jak	również	konkurs	karaoke.	

Oprawę	 muzyczną	 zapewnił	 Sebastian Siudak,	 a	 zabawa	 trwała	
ponad	trzy	godziny.

(jaki)

Sztuka filcowania. Odsłona trzecia

Już	 po	 raz	 trzeci	 grupa	 pań	 z	 Bliżyna	 uczestniczyła	 w	 warszta-
tach	 sztuki	 filcowania.	 Tym	 razem	 zajęcia	 poprowadziła	 Marzanna 
Godlewska,	a	było	to	filcowanie	na	sucho.	–Dziś	panie	przy	pomocy	
igły	na	gąbce	układały	aplikacje	ubrań	i	przyozdobień	–	powiedziała	
nam	prowadząca	zajęcia.

(jk)

Hej kolęda z Igraszką

Śmierć,	 diabły,	 ale	 oczywiście	 i	 anioły	 jako	 przeciwwaga,	 komi-
niarz,	bocian…	Tak,	tak,	do	bliżyńskiego	ośrodka	kultury	26	stycznia	
zawitali	kolędnicy,	aby	zaprezentować	program	artystyczny	pod	tym	
tytułem.	–Te	dziwne	stworzenia	przypomną	nam	staropolską,	piękną	
tradycję	–	powitała	zebranych	dyrektor	Katarzyna Skarus.

W	 rolę	 aktorów	 wcielili	 się	 studenci	 Uniwersytetu	 III	 Wieku	
działającego	 przy	 Miejskim	 Centrum	 Kultury	 w	 Skarżysku	 –	
Kamiennej.	 Reżyserem	 przedstawienia	 i	 kierownikiem	 zespołu	 jest	
Teresa Stańczuk.

To	już	kolejna	wi-
zyta	aktorów	–	senio-
rów	w	naszej	gminie,	
a	 występowali	 oni	
już	 w	 „Zameczku”,	
a	 także	 dla	 senio-
rów	 w	 Mroczkowie	
i	Bliżynie.

(jaki)
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W szko ł ach

Dla babć i dziadków
Wśród	wielu	dni	w	kalendarzu,	 jeden	poświęcony	 jest	dla	Babci	

i	 Dziadków.	 I	 właśnie	
z	 tej	 okazji	 1	 lutego	
w	 pięknie	 udekorowa-
nej	sali	nr	6	w	Zespole	
Szkół	 w	 Bliżynie	 ze-
brali	 się	 zaprosze-
ni	 goście,	 kochane	
Babcie	 i	 Dziadkowie	
uczniów	klasy	I	a,	któ-
rych	 wychowawcą	 jest	
Grażyna Kij.	

O	 godz.	 14.00	 przy	 płomieniach	 świec	 popłynęły	 dźwięki	 mu-
zyki	 i	 dzieci	 weszły	 do	 sali	 tanecznym	 krokiem	 poloneza.	 Po	 powi-

taniu	 wszystkich	
obecnych,	 recyto-
wały	 wiersze	 i	 śpie-
wały	 piosenki	 dla	
dziadków.	 „Niech 
od Bałtyku aż do 
stóp Tatr, żyją nam 
Babcie i Dziadkowie 
100 lat”	 -	 mówiły	
dzieci.	Swoim	wystę-
pem	 podziękowały	
Babciom	i	Dziadkom	

za	Ich	dobre	serce	oraz	wręczyły	samodzielnie	wykonane	laurki.	

Odbył	 się	 również	 konkurs	 zatytułowany	 „Mój portret”.	 Babcie	
i	dziadkowie	mieli	za	zadanie	znaleźć	swoją	podobiznę.	Prace	dzieci	
były	piękne	i	troszkę	śmieszne,	więc	było	przy	tym	dużo	śmiechu	i	ra-
dość.	W	oczach	gości	było	widać	wzruszenie	i	zadowolenie.	

Na	 wspólny	 poczęstunek	 zaprosiła	 Julka	 słowami:	 „Dlatego już 
teraz i dziś przygotowana herbatka, dla kochanej Babci i kochanego 
Dziadka”.	

Długo	 jeszcze	 w	 miłej	 atmosferze	 trwała	 zabawa	 z	 kochanymi	
dziadkami.	Były	to	niezapomniane	chwile	przeżyć	zarówno	dla	Gości	
jak	i	dla	dzieci	które	bardzo	się	starały,	aby	godnie	uczcić	ten	dzień.	
Jak	 zawsze	 pomogły	 kochane	 mamy,	 które	 popiekły	 pyszne	 ciasta.	
Wychowawczyni	 klasy	 dziękuje	 Babciom	 i	 Dziadkom	 za	 przybycie,	
a	Mamom	za	pomoc.	Podziękowania	należą	się	również	uczniom	za	
wielkie	zaangażowanie.

Jacenty Kita
Zdjęcia:	Milena Orynek
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Sprostowanie
Jedna	ze	stałych	Czytelniczek	w	nr	43	„Informatora Samorządowego Gminy Bliżyn” ze	stycznia	2013,	w	którym	to	zamieszczony	został	artykuł	

na	temat	pasowania	przedszkolaków	w	Bliżynie	zauważyła	szereg	nieścisłości.	
I	tak:	wystąpiły	dwie	grupy	przedszkolaków,	ale	ŻABKI	to	grupa	5.latków	a	KRASNALE	to	maluchy	(3	i	4.	latki).	Natomiast	jeżeli	chodzi	o	wy-

chowawczynie	to	Izabela Sierko	i	Ewelina Jedynak	są	od	grupy	młodszej	a	Magdalena Kozłowska	i	Izabela Olesińska	prowadzą	grupę	starszą.
Za	błędy	przepraszam,	a	Czytelniczce	bardzo	dziękuję.

Jacenty Kita

ZAPROSZENIE! BLIŻYN SKI 2013
Wszystkich	miłośników	białego	szaleństwa	zapraszamy	na	

biegi	narciarskie	które	odbędą	się	w	dniu	24	lutego	(niedziela)	
bieżącego	roku	o	godzinie	10.00.

Miejsce:	
Bliżyn	nad	zalewem.

Otwarte mistrzostwa Gminy Bliżyn  
w narciarstwie biegowym.

Kategorie:	
-	mężczyźni	do	40	lat
-	mężczyźni	powyżej	40	lat
-	kobiety	OPEN

Długość trasy:	
1	runda	wokół	zalewu,	około	3	km.
Dla	trzech	najlepszych	w	każdej	kategorii	czekają	puchary.
Na	 zakończenie	 dla	 zawodników:	 grill,	 kiełbaska	 i	 gorą-

ca	herbata.

ORGANIZATORZY:
Bliżyńskie	Towarzystwo	Cyklistów
Urząd	Gminy	Bliżyn

Serdecznie zapraszamy wszystkich. Niezależnie od wieku!!!

Marek Sorbian - Prezes Bliżyńskiego Towarzystwa 
Cyklistów

Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn

Turniej tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Bliżyn
1. Termin rozgrywek - 23.02.2013r. sobota godz. 9.00 (zmia-

na terminu).

2.	 Miejsce	 turnieju	 –	 sala	
gimnastyczna	przy	Zespole	
Szkół	w	Bliżynie.

3.	 Kategorie	 wiekowe:	 męż-
czyźni	16-40	 lat,	ponad	40	
lat,	kobiety	open.

4.	 Nagrody	dla	czołowej	trój-
ki	 w	 poszczególnych	 kate-
goriach.

5.	 Zapisy	w	dniu	turnieju.

6.	 Prawo	udziału	mają	mieszkańcy	z	terenu	Gminy	Bliżyn.

7.	 System	 rozgrywek;	 każdy	 z	 każdym	 lub	 mecze	 w	 grupach	
w	zależności	od	liczby	uczestników.

8.	 Sprzęt	własny.

9.		 Zapraszamy	do	udziału	w	turnieju.

Organizatorzy
Damian i Sławomir Młodawscy

Andrzej Banaszewski
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Podsumowanie Szachowego Grand 
Prix 2012

Aż	 68.	 zawodników	 rywalizowało	 w	 roku	 ubiegłym	 w	 turnie-
ju	Szachowe	Grand	Prix	2012.	Do	Bliżyna	przyjeżdżali	oni	nie	 tyl-

ko	 z	 naszej	 gminy,	 ale	
również	 z	 Szydłowca,	
Skarżyska	 –	 Kamiennej,	
Zagnańska,	 Jędrzejowa	
czy	Buska	Zdroju.	W	nie-
dzielę	 17	 grudnia	 doko-
nano	 podsumowania	 ca-
łorocznej	rywalizacji.

Podsumowania	 tur-
nieju	 dokonał	 prezes	

Kordiana	Bliżyn	Adam Łukomski	dziękując	zawodnikom	za	udział	
w	 zawodach,	 a	 dyrek-
cji	 GOK-u	 i	 władzom	
samorządowym	 gmi-
ny	 za	 pomoc,	 życzli-
wość	 i	 ufundowanie	
pucharów	 i	 nagród.	
Ich	 wręczenia	 doko-
nali	 wójt	 Mariusz 
Walachnia	 oraz	 dy-
rektor	 „Zameczka”	
Katarzyna Skarus.

W	 kategorii	 senio-
rów	bezkonkurencyjny	okazał	się	Łukasz Łukomski,	który	wyprze-
dził	 Adama Łukomskiego,	 a	 trzeci	 był Zdzisław Sztykiel.	 Kolejne	
nagradzane	 miejsca	 zajęli:	 Kamil Romańczuk,	 Marian Frąk,	
Wojciech Bednarczyk,	Leon Misiak	i	Wiesław Wiśniewski.

Organizatorzy	postanowili	również	nagrodzić	najmłodszych	za-
wodników.	 Tutaj	 najlepsze	 było	 trio	 Żaków	 z	 Szydłowca	 (choć	 ko-
rzenie	jednego	z	rodziców	są	z	Zagórza):	Oskar,	Cezary	i	Karolina.

Silne	więzy	łączą	na-
szych	 szachistów	 z	 kole-
gami	 z	 Szydłowca.	 Stąd	
za	 taką	ciepłą	współpra-
cę	 podziękował,	 prezes	
Wieży	 Marian Frąk.	
Podziękował	 dedykując	
kilka	 fraszek	 szacho-
wych.	Najbardziej	ciepło	zabrzmiały	ostatnie	z	nich:	

Podziękowanie

Dzięki Wam Bliżynianie
- za szachy. Szydłowianie.
oraz		

Propozycja 

Na Otwarte Mistrzostwa Bliżyna
Przyjechałaby niejedna drużyna.

Godne	rozważnie,	może	rangi	wojewódzkiej?
Jacenty Kita

Ferie na sportowo
Podczas	 minionych	 ferii	 zimowych	 bliżyński	 „Zameczek”	 dla	

wszystkich	chętnych	zorganizował	dwa	turnieje	sportowe.
W	 turnieju	 	 tenisa	 stołowego	 w	 kategorii	 szkoły	 podstawowe	

najlepsza	była	Oliwia Sońta,	a	w	kategorii	gimnazjum	–	dziewczę-
ta	 kolejność	 była	 na-
stępująca:	 I	 miejsce	
–	 Patrycja Wanat,	 II	
–	 Wiktoria Tarka,	 III	
–	Emilia Włodarczyk.	
Natomiast	 wśród	
chłopców	 –	 gimna-
zjalistów	 zwyciężył	
Adrian Ożarek,	drugi	

był	Michał Płatek a	trzeci	Kacper Bojek.
Rozegrany	został	także	Otwarty	Zimowy	Turniej	Piłki	Siatkowej,	

do	 którego	 przystąpiło	 sześć	 drużyn.	 I	 miejsce	 zajęła	 drużyna	
„KKK”	 z	 Brześcia	 w	 składzie:	 Wiktor Król,	 Maciej Król,	 Damian 
Młodawski,	Tomasz Karnecki.	Na	kolejnych	miejscach	uplasowali	
się	 Nauczyciele	 z	 Bliżyna	 oraz	 zespół	 Turbo	 Ścisk,	 czyli	 połączone	
ekipy	z	Mroczkowa	i	Odrowążka.

(jaki)
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