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* NOWE, NIŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI!
* DEKLARACJE ŚMIECIOWE – do końca maja,
* zebrania wiejskie na finiszu,
* gabinet stomatologiczny w Zespole Szkół dla wszystkich dzieci,
* zapraszamy na obchody 3 Maja,
* „Zameczek” zaprasza,
* pamiętają o swym Patronie,
* nasze bezpieczeństwo,
* kluby seniora w każdej parafii,
* wydarzenia sportowe: piłka nożna, kolarstwo i tenis.

Zmagania młodych recytatorów

Gminny Ośrodek Kultury 17 kwietnia przeprowadził elimi-
nacje gminne XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
W dwóch kategoriach wiekowych o nominację do szczebla rejono-
wego rywalizowało 22. młodych adeptów poezji.

czytaj na str. 8

Razem możemy uratować Ziemię!
„Apelujemy do wszystkich dorosłych, młodzieży i dzieci, aby 

zostawili nam czysty kawałek świata. Niech coś jeszcze zostanie 
dla tych, co będą potem.

Ratujmy nasz 
świat od klęsk ludz-
kich plag. Na ziemi, 
w powietrzu i w wo-
dzie stwórzmy bratni 
krąg z czystych serc 
i rąk” – z takim ape-
lem do Wszystkich 
zwrócili się ucznio-
wie klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej w Bliżynie w trakcie akademii z okazji Dnia 
Ziemi.             czytaj na str. 2

Mocna grupa z Bliżyna na targach 
agroturystycznych

W Kielcach od 5 
do 7 kwietnia już po 
raz V odbyła się jedna 
z największych imprez 
turystycznych w Pol-
sce - Międzynarodo-
we Targi Turystyki 
Wiejskiej i Agrotury-
styki AGROTRAVEL. 
Gminę Bliżyn w ra-
mach stoiska Lokal-
nej Grupy Działania 
„U Źródeł” na targach 

reprezentowali  Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz Leokadia Okła.
czytaj na str. 10

Będą patrole rowerowe nad zalewem
Zgodnie z zapowie-

dzią Gmina Bliżyn sfi-
nansowała zakup dla 
skarżyskiej policji spe-
cjalistycznych rowerów, 
które będą wykorzysty-
wane w codziennej pra-
cy m.in. przez naszych 
dzielnicowych Pawła 
Jelonka i Emila Sadzę. 
Będą one wykorzystywa-
ne nie tylko do patrolowania otoczenia bliżyńskiego zalewu.

czytaj na str. 3

Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym
Cykliści BSC Bliżyn za udany mogą uznać start w Mistrzostwach 

Polski w Kolar-
stwie Przełajowym 
„Masters”. Zawody 
24 marca przepro-
wadzone zostały 
na nowej trasie wy-
tyczonej wokół bli-
żyńskiego zalewu. 

Mistrzem Pol-
ski została Justy-
na Reguła a na III 
miejscu uplasował 

się Marek Sorbian w kategorii 50 „B”.
czytaj na str.14   fotorelacja na str. 16
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Ekologia

Razem możemy uratować Ziemię!
„Apelujemy do wszystkich do-

rosłych, młodzieży i dzieci, aby zo-
stawili nam czysty kawałek świata. 
Niech coś jeszcze zostanie dla tych, co 
będą potem.

Ratujmy nasz świat od klęsk 
ludzkich plag. Na ziemi, w powie-
trzu i w wodzie stwórzmy bratni 
krąg z czystych serc i rąk” – z takim 
apelem do Wszystkich zwrócili się 
uczniowie klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej w Bliżynie w trakcie 
akademii z okazji Dnia Ziemi.

Tego dnia dla całej społeczności 

szkolnej oraz zapro-
szonych gości przed-
stawili program 
okolicznościowy za-
tytułowany „Razem 
możemy uratować 
Ziemię!”, który wraz 
z uczniami przygo-
towały wychowaw-
czynie Dorota Ber-
nas i Grażyna Kij.

Kilka zdań tytułem wstępu powiedział dyrektor szkoły Józef 
Nowak: -Ziemia według współczesnej wiedzy jest jedynym miej-
scem, gdzie istnieje życie. Przesłaniem tej akademii jest troska o zie-

mię, środowisko przyrodnicze, powietrze, wodę, zdrową żywność.
Dyrektor powitał zgromadzoną młodzież, ich licznie przybyłych 

rodziców oraz gości: wójta Mariusza Walachnię oraz radnych: Alek-
sandrę Milanowską i Wiesława Gregiela.

Ubrani w ekologiczne stroje, z dominującą zielenią, dzieci zapre-
zentowały montaż słowno 
– muzyczny. „Choć eko-
lodzy z nas jeszcze mali, 
ekologii uczyć będziemy 
wandali” – przestrzega-
li. Występ pierwszaków 
wzbogaciły uczennice 
klasy czwartej wykonując 
piękną piosenkę zatytuło-
waną „Czysta woda, zdro-
wa woda”.

Na zakończenie uczniom oraz wychowawcom za interesujący 
program podziękowali dyrektor szkoły i wójt Mariusz Walachnia.

Można było również obejrzeć wystawę tematyczną, którą przygo-
towały Agnieszka Skowron i Dorota Lisowska.

Jacenty Kita
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Tematyka „śmieciowa” zdominowała 
zebrania wiejskie

Tradycyjnie wiosną każdego roku we wszystkich sołectwach 
przeprowadzane są zebrania wiejskie, na których władze samorzą-
dowe spotykają się z mieszkańcami, aby dyskutować na temat naj-

ważniejszych zagadnień dotyczących poszczególnych sołectw. W tym 
roku jednak dominował jeden, gorący temat – kwestia wysokości 
opłat za wywóz odpadów, które obowiązywać będą od 1 lipca tego 
roku w związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących usta-
wę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiele miejsca 
w dyskusji poświęcano także powszechnemu na wiosnę bałaganowi 
i dzikim wysypiskom śmieci. To zresztą jest norma w całej Polsce, 
a właśnie założenia nowych przepisów są takie, aby z tym stanem rze-
czy skończyć.

W zebraniach brali udział wójt Mariusz Walachnia, przewod-
niczący rady Jerzy Rams, miejscowi radni, sołtysi oraz duża liczba 
mieszkańców. Wniosek nasuwa się jeden: zdaniem wielu dyskutantów 

uchwalone w grud-
niu 2012 roku stawki 
były za wysokie, są 
zbyt dużym obcią-
żeniem dla rodzin 
wieloosobowych. –
Wniosek generalnie 
nasuwa się jeden. 
Ludzie są świadomi 
swoich obowiązków, 
ale patrząc na lokal-
ne uwarunkowania 

społeczne i niezbyt zasobne społeczeństwo, stawki były zbyt wysokie, 
przeważnie dla rodzin wielodzietnych, choć i tak nie uwzględniają 
realnych kosztów wywozu odpadów od lipca – mówi wójt Mariusz 
Walachnia. Stąd, uwzględniając te odczucia i po wsłuchaniu się 
w głos społeczeństwa, rada na sesji 26 kwietnia zdecydowała o zróż-
nicowaniu stawek w zależności od liczby osób zamieszkujących po-
sesję oraz obniżyła stawki za śmieci segregowane. Ale miejmy też 
świadomość, że 1 zł obniżki to koszt ok. 100.000 złotych dla gminy 
– uzupełnia wójt.

Dodać trzeba koniecznie, iż możliwość zróżnicowania stawek 
możliwa była dopiero po 5 marca tego roku, po nowelizacji tej usta-
wy. Przepisy nowelizacji ustawy dopuściły też możliwość wyznacze-
nia inkasentów do poboru opłaty (będą nimi sołtysi pod warunkiem, 
że wyrażą na to zgodę). Ludzie nie będą musieli się fatygować cztery 
razy w roku do urzędu, aby uiścić opłatę.

Jacenty Kita
Na zdjęciach: zebranie w sołectwie Brzeście

Nowe, niższe stawki za śmieci segregowane
Rada Gminy na sesji w dniu 26 kwietnia uwzględniając wnioski 

napływające z zebrań wiejskich podjęła uchwałę uwzględniającą niż-
sze stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowany-
mi oraz liczbę osób zamieszkujących daną posesję.
Za śmieci zmieszane (bez segregacji) stawki wynosić będą:

-  10,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa domowego składającego 
się z 1 osoby,

-  20,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa domowego składającego 
się z 2 osób,

-  30,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa domowego składającego 
się z 3 osób,

-  40,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa domowego składającego 
się z 4 i więcej osób,

Natomiast za śmieci segregowane opłata wynosić będzie:
-  5,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa domowego składającego 

się z 1 osoby,
-  10,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa domowego składającego 

się z 2 osób,
-  15,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa domowego składającego 

się z 3 osób,
-  20,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa domowego składającego 

się z 4 i więcej osób.
Zbiórka selektywna odbywać się będzie na podstawie wymagań 

określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku.
Nowe deklaracje „śmieciowe” należy złożyć do końca maja!
Przy wypełnianiu deklaracji należy zwrócić uwagę na punkt piąty: 

5.1 dotyczy nieruchomości z jednym gospodarstwem, natomiast 5.2 
z więcej niż jednym gospodarstwem domowym (bloki, domy wielo-
rodzinne). 

Będą patrole rowerowe nad zalewem
Zgodnie z zapowiedzią Gmina Bliżyn sfinansowała zakup dla 

skarżyskiej policji specjalistycznych rowerów, które będą wykorzysty-
wane w codziennej pracy m.in. 
przez naszych dzielnicowych 
Pawła Jelonka i Emila Sadzę. 
Będą one wykorzystywane nie 
tylko w patrolowaniu otoczenia 
bliżyńskiego zalewu.

Oficjalnego przekazania 
oznakowanego już sprzętu na 
ręce komendanta skarżyskiej 
policji kom. Piotra Zalewskiego dokonali w dniu 3 kwietnia wójt Ma-
riusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams podczas 
konferencji dotyczącej bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu 
drogowego. Dwa rowery marki Goliat są warte około 6.000 zł. Ko-
mendant Zalewski zapewnił, że będą one wykorzystane przez policję 
w innych działaniach np. podczas zabezpieczenia rajdów rowerowych 
i pieszych, czy też patroli po terenach wiejskich.

(jaki)

Przystanek szpeci
Za sprawą niespełnionych „arty-

stów” mało estetycznie wygląda przy-
stanek na Bugaju tuż za przejazdem 
kolejowym. Problem ten na ostatniej 
sesji zgłosiła radna Aleksandra Mila-
nowska, prosząc gminę o interwencję 
w tej sprawie. 

Wójt zapewnił, że malowanie przystanku zostanie wykonane 
z chwilą zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

(jaki)
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Jedyny taki gabinet w powiecie

Od kilku tygodni w Zespole Szkół w Bliżynie czynny jest pierw-
szy w powiecie gabinet stomatologiczny przeznaczony dla wszystkich 
uczniów z terenu naszej 
gminy. –To była inicjatywa 
dyrektor SPZOZ w Bliży-
nie Anny Jaros – Urbaniak 
– mówi dyrektor szkoły Jó-
zef Nowak.

O tym, że gabinet ten 
był bardzo potrzebny świad-
czy liczba pacjentów, którzy 
na swój sposób pani dok-

tor Iwonie Wiśniewskiej 
już przekazują swe dowody 
wdzięczności (co widać na 
pierwszym zdjęciu).

Na potrzeby gabinetu 
zagospodarowane zostało 
pomieszczenie na parterze, 
w którym kiedyś był pokój 
nauczycielski, a później gabi-
net logopedy. Szkoła na wła-

sny koszt przystosowała i adaptowała lokal na potrzeby gabinetu. Jest 
przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Całe wyposaże-
nie zakupił SPZOZ w Bliżynie. Rada Rodziców z własnych środków 
sfinansowała zakup lodówko – chłodziarki, za co dyrektor pragnie 
podziękować zarządowi: Grażynie Flisiak, Dorocie Mastalerz i Ma-
riuszowi Jędrzejczykowi.

(jaki)

Świętokrzyski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

wypełnia wnioski o dopłaty obszarowe 
i rolnośrodowiskowe

w Urzędzie Gminy Bliżyn  w czwartki
w godz. 8.00-14.00 do 15.05.2013

Odpłatność wg cennika ŚODR

W pozostałe dni tygodnia po uzgodnieniu telefonicznym- 
507 111 240  lub w biurze PZD Skarżysko-Kamienna ul. Sikor-
skiego 20 p. 244. tel. 41 25 23 366.

Pamiętają o swoim patronie
Kwiecień to tradycyjnie Miesiąc Pamięci Narodowej, a Zespół 

Szkół w Bliżynie należy do tych placówek, które kultywują pamięć 
swych bohaterskich 
przodków, w tym patro-
na szkoły gen. Stanisła-
wa Maczka.

Na wstępie wprowa-
dzono poczet sztandaro-
wy oraz odegrany został 
Mazurek Dąbrowskiego, 
a obecnych na akademii 

powitał dyrektor szkoły 
Józef Nowak. –Pamięć 
o tamtych dniach jest 
zawsze żywa w naszej 
pamięci – powiedział.

Program artystycz-
ny przygotowany z mło-
dzieżą przez Agnieszkę 
Paszkiel odnosił się 
nie tylko do patrona. 

Uwzględniał heroizm Polaków w latach II wojny światowej, pamięć 
o ofiarach zbrodni katyńskiej, ale młodzi artyści oddali również hołd 
ofiarom katastrofy smoleńskiej.

W akademii, poza młodzieżą szkolną i pedagogami, udział wzię-
li sekretarz gminy Barbara Stachera, przewodniczący rady gminy 
Jerzy Rams, radni: Aleksandra Milanowska, Tadeusz Łyjak i Wie-
sław Gregiel.

(jaki)
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Policyjny „Rok pieszego”
Z policyjnych danych i statystyk wynika, że w województwie 

świętokrzyskim co 2. dzień na drodze ginie człowiek, co 5. dzień ofia-
rą wypadków są piesi. Z dostępnych informacji wynika, że w latach 
2002- 2012 na terenie całego woje-
wództwa świętokrzyskiego odnoto-
wano ponad 20 tysięcy wypadków 
drogowych, w których zginęło 2400 
osób, w tym 981 pieszych!

Te porażające statystyki spra-
wiły, że Świętokrzyska Komenda 
Wojewódzka Policji w Kielcach wy-
szła z nową inicjatywą i rok bieżący 
ogłosiła „Rokiem Pieszego”. To nie 
tylko szeroka akcja informacyjna 
i prewencyjna, ale również represyjna, o czym można się było 

w ostatnich tygodniach przekonać, gdyż policja nasiliła patrole 
w okolicach przejść dla pieszych. Często owa represja to… 50. złotowy 
mandat, o czym przekonali się również mieszkańcy Bliżyna.

W dniu 3 kwietnia w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skar-
żysku-Kamiennej odbyła się debata 
społeczna z mieszkańcami powiatu, 
w której uczestniczyli przedstawiciele 
służb mundurowych, samorządowcy, 
przedstawiciele Stowarzyszenie Bez-
pieczny Powiat, młodzież z III LO 
w Skarżysku – Kamiennej. Gminę Su-
chedniów reprezentowali wójt gminy 
Mariusz Walachnia oraz przewodni-
czący rady gminy Jerzy Rams. 

Gospodarzami spotkania byli 
Starosta Skarżyski Michał Jędrys 

oraz Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej kom. 
Piotr Zalewski. Na wstępie komendant Zalewski przywitał serdecznie 
zaproszonych gości i korzystając z okazji przedstawił oficjalnie swo-
jego nowego zastępcę. Od 2 kwietnia funkcję wiceszefa skarżyskiej 
komendy pełni 38. letni podkom. Piotr Janik, pracujący w policji od 
18. lat, ostatnio pełniący funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Na początek moderatorzy spotkania –  sierż. Anna Terlecka i  asp. 
Mariusz Sokołowski – zapoznali zebranych z porządkiem spotkania.

Później policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Kielcach podinsp. Anna Zielińska-Brudek, asp. 
Artur Putowski i sierż. szt. Paweł Zawadzki na prezentacji multime-
dialnej przedstawili dane dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych. Zaczęli swe wystąpienie w sposób dość oryginalny, przywo-
łując słowa Jana Pawła II: „Czasy, w których żyjemy, są niewymownie 

trudne i niespokojne… A prócz tego – tylu ludzi ginie niewinnie. Choćby 
i w tym kraju, w którym żyjemy”.

Zaprezentowano także spoty społeczne zrealizowane w naszym 
województwie przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Kielcach 
przy wsparciu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-

wego. Ich przesłaniem jest propagowanie bezpiecznych zachowań 
pieszych. Wykorzystano także nagrania z policyjnych wideorejestra-
torów ukazujące brawurę i lekkomyślność kierowców. W spotach 
wystąpili znani aktorzy: Krzysztof Globisz, Rafał Królikowski czy 
Zbigniew Zamachowski.

Z zaprezentowanych danych wynika, że liczba ofiar śmiertelnych 
na świętokrzyskich drogach z roku na rok maleje, jednak w dalszym 
ciągu utrzymuje się na niebezpiecznie wysokim poziomie. W 2022 
roku na 298 ofiar śmiertelnych na świętokrzyskich drogach aż 121 
stanowili piesi, w 2012 roku proporcje te wynosiły odpowiednio 134-
63. Przyczyny wypadków to – zdaniem policjantów – szybkość, bra-
wura, przecenianie własnych umiejętności, brak rozsądku i kultury 
jazdy. A recepta na poprawę sytuacji? Poza akcjami profilaktycznymi, 
ze szczególnym naciskiem na szkoły - kaskadowe kontrole prędkości, 
patrole nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami, okazjo-
nalne, ale częste akcje np. „Trzeźwy poranek”, „Truck-Bus”.

W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
skarżyskiej komendy asp. Mariusz Sokołowski przedstawił statystykę 
w odniesieniu do powiatu skarżyskiego. W roku 2012 r. na skarżyskich 
drogach zginęło 6 osób, z czego aż 5 to piesi. Łącznie odnotowano 77 
wypadków drogowych. Następnie sierż. szt. Anna Terlecka omówiła 
działania profilaktyczne prowadzone przez skarżyskich funkcjona-
riuszy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat oraz 
wskazała kolejne działania, które zostały zaplanowane do realizacji 
w ramach Roku Pieszego.

W czasie debaty wskazano na dalszą potrzebę prowadzenia przez 
świętokrzyskich policjantów akcji kontrolno-pomiarowych, działań 
profilaktycznych oraz współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
z lokalnymi samorządami i instytucjami. Podkreślono również, po-
trzebę noszenia odblasków przez wszystkich pieszych, nie tylko tych 
najmłodszych, ale również starszych.

W dyskusji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz partnerów w realizacji działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na terenie naszego powiatu. 

Wójt Mariusz Walachnia odniósł się do zagadnień, poruszonych 
na ostatniej sesji rady gminy dotyczących m.in. ostatnich akcji policji 
oraz problemy z odśnieżaniem chodników przy drodze krajowej, gdyż 
zalegający śnieg powoduje, iż ludzie często muszą chodzić drogą stwa-
rzając tym samym zagrożenie dla siebie i kierowców.

Konferencja była kontynuacją cyklu spotkań z mieszkańcami, 
które odbywają się również na terenie innych powiatów wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

Jacenty Kita
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O bezpieczeństwie na sesji
Choć od 1 grudnia 2012 roku przestał funkcjonować posterunek 

policji w Bliżynie, to jak na razie sprawdzają się zapowiedzi policjan-
tów, że mimo tego, funkcjonariusze będą bardziej widoczni, gdyż pa-
trole będą całą dobę. Z danych statystycznych wynika, że od lat prze-

stępczość w gminie maleje. Potwierdzają 
to dane zaprezentowane przez dzielnico-
wego Emila Sadzę na ostatniej sesji rady 
gminy, w trakcie której jednym z tema-
tów była kwestia bezpieczeństwa i ładu 
publicznego na naszym terenie.

Zdaniem policji w 2012 roku było 
mniej pijanych kierowców (zatrzymano 
43. wobec 101 w 2011 roku) oraz nastąpił 
spadek liczby zdarzeń najbardziej spo-
łecznie dokuczliwych: kradzieży mienia, 
kradzieży z włamaniem i rozbojów. –To 
efekt między innymi działań prewen-
cyjnych wobec właścicieli posesji i osób 

starszych, współpracy z samorządem, szkołami, parafiami, sołtysami, 
ośrodkiem pomocy społecznej – mówił dzielnicowy Sadza. Ale także 
nasilonych działań patrolowych, legitymowania dużej liczby osób, ob-
jęcie w godzinach nocnych patrolowaniem w szczególności Bliżyna, 
Brześcia, Wojtyniowa, Sołtykowa, Mroczkowa, Górek i Płaczkowa, 
a więc miejsc najbardziej niebezpiecznych.

Dane statystyczne obrazowo pokazują pracę funkcjonariuszy 
w 2012 roku: 3796 legitymowań, 1244 interwencje, 379 nałożonych 
mandatów, 291 wniosków do sądu, 101 spotkań z mieszkańcami. 

Jakie przestępstwa występują najczęściej? To kradzieże (48), znę-
canie się nad członkami rodziny (10), kradzież drewna (8), uszkodze-
nie mienia (8), włamania (5), uszkodzenia ciała (5), rozboje (2).

W 2013 roku szczególny nacisk będzie położony na kontynuację 
działań prewencyjno – edukacyjnych i dążenie do ograniczenia do 
minimum podstawowych kategorii przestępstw.

Odnosząc się do tej informacji wójt Mariusz Walachnia powie-
dział: -Były poważne obawy związane z likwidacją posterunku, ale się 
one na szczęście nie sprawdziły. Komendant słowa dotrzymał. Funk-
cjonariusze są widoczni. 

Wójt przypomniał zarazem jedną z nie zrealizowanych dotych-
czas obietnic tj. służbę trzeciego dzielnicowego. Jest jeszcze problem 
budynku po posterunku. Gmina wystąpiła do Komendy Wojewódz-
kiej i chce go przejąć z przeznaczeniem na archiwum urzędu oraz 
punkt przyjęć interesantów przez dzielnicowych. 

Radni pod adresem policjantów skierowali kilka pytań i wniosków 
m.in. związanych z możliwością zatrzymywania się aut na przystan-
ku w Bliżynie, zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych na wysokości 
urzędu gminy czy też kwestii poruszania się rowerzystów po chodni-
kach i… uciążliwego patrolu drogówki w jednej z bram na Brześciu. 
Kilka dni temu zauważyliśmy, że patrol się przeniósł. Kilka bram da-
lej, w kierunku Bliżyna…                 Jacenty Kita

Duży problem. Wysokie bezrobocie
1168 osób pozostawało bez pracy w Gminie Bliżyn na koniec 2012 

roku. Tak wielu nie było od lat. Ledwie w ciągu ostatniego półrocza 
minionego roku liczba ta wzrosła o 100 osób. 

–Tak złych danych nie było od dawna, gdyż przez ostatnie lata, 
choć powoli, to jednak bezrobocie spadało. Niestety. Gmina ma ogra-
niczone możliwości i niewiele sama może zrobić. Ratują nas staże ab-
solwentów oraz roboty publiczne – mówił wójt Mariusz Walachnia 

podczas ostatniej sesji 
rady gminy, na której 
dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy Roman 
Białek przedstawiał sy-
tuację na rynku pracy 
w naszej gminie.

Na Bliżyn przypa-
da 15,28% wszystkich 
bezrobotnych zareje-
strowanych w powiecie 

skarżyskim. Pod koniec roku prawo do zasiłku miało tylko 190 osób 
tj. 16,27%. Dominują osoby w wieku 45-55 lat (26,86%) oraz 25-34 lata 
(24,38%), z wykształceniem zawodowym (36,73%), długotrwale bez-
robotni (aż 742 osoby). Kobiety stanowią 48,29% osób pozostających 
bez pracy. 

Cała nadzieja w tym, że PUP na ten rok ma znacznie większe środ-
ki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych. Jednak bez poprawy 
ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, na radykalny spadek bezrobo-
cia nie ma co liczyć.

Wcześniej gość sesji zachęcał do wspierania ekonomii społecznej, 
a konkretnie do tworzenia i popierania spółdzielni socjalnych (pierw-
sza w powiecie już powstała, druga jest na etapie tworzenia – red.). 

Jacenty Kita

Szanowni Klienci
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informu-

jemy, że z dniem 6 maja 2013r. ulegają zmianie godziny pracy 
Oddziału Banku w Bliżynie.

Bank będzie czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek - 8.10 do 16.00
Wtorek - 8.10 do 15.00
Środa - 8.10 do 15.00
Czwartek - 8.10 do 15.00
Piątek - 8.40 do 17.00
Sobota - Nieczynne
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Klub Seniora już w każdej parafii
-No to mamy obecnie kluby 

seniora we wszystkich parafiach 
– zauważył wójt Mariusz Wa-
lachnia podczas spotkania wiel-
kanocnego, które było pierwszą 
inicjatywą powstałego niedawno 
Klubu Seniora w Sorbinie. Senio-
rzy, wzorem swych rówieśników 
z Bliżyna, Mroczkowa i Odro-
wążka, postanowili się zjedno-
czyć, aby wspólnie realizować 
swe pasje, zainteresowania, ak-
tywnie spędzać wolny czas.

Inicjatorkami pierwszego 
spotkania organizacyjnego, na 
które przyszło ok. 25 osób, były 
Elżbieta Boruń i Bożena Kopeć. 
–Pomyślałyśmy, że może byśmy 

coś razem zrobili, wzięły się i chłopów z domu wyciągnęły – mówi Bo-
żena Kopeć. A Elżbieta Boruń dodaje: - mamy swoje lata, wychowa-
liśmy dzieci, pomogliśmy wychować wnuki. Przecież  nam też coś się 
jeszcze od życia należy. Mamy ambitne plany, a chęci przede wszyst-
kim.

Obie panie powitały uczestników spotkania do jakiego doszło 
3 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sorbinie. Choć zimna aura spra-
wiła, że nie wszyscy członkowie klubu mogli przybyć, to jednak wielu 

z nich dotarło, a wśród nich licznie przybyli goście, których obie pa-
nie powitały. Przybyli więc księża – ks. kanonik Julian Olejarz, rodak 
Sorbina oraz proboszcz Eugeniusz Siedlecki. Dotarł wójt Mariusz 

Walachnia, Zofia Nowak – Walachnia, kierownik GOPS-u wraz 
z opiekunką klubów Moniką Łukomską. Obecni byli dzielnicowi Pa-
weł Jelonek i Emil Sadza, radni Halina Fidor i Kazimierz Boruń, 
dyrektor szkoły Bożena Święs, a także sołtyski Monika Solarz, Beata 
Żak, Zuzanna Krzepkowska i prezes Stowarzyszenia Trzeźwości „Ju-
trzenka” Jan Kopeć. 

Po krótkiej modlitwie i pobłogosławieniu posiłku skosztowano 
pysznego „żuru”, a sukcesów w pracy klubu życzyli wójt, kierownik 
GOPS-u oraz dzielnicowy Emil Sadza.

Jacenty Kita
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Zmagania młodych recytatorów
Gminny Ośrodek Kultury 17 kwietnia przeprowadził eliminacje 

gminne XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W dwóch 

kategoriach wiekowych 
o nominację do szczebla 
rejonowego rywalizo-
wało 22 młodych adep-
tów poezji.

Popisy recytator-
skie oceniała komisja 
konkursowa, w skład 
której wchodzili: Kata-

rzyna Skarus, Marzanna Godlewska, Justyna Reguła oraz „młody 
narybek”, objaw stopniowej zmiany pokoleniowej – Magda Wydra 

i Ula Krzemińska, które 
w przeszłości były laure-
atkami tego konkursu. 
Każdy z uczestników re-
cytował dwa wiersze m.in. 
Wandy Chotomskiej, Ju-
liana Tuwima, Jana Brze-
chwy, Władysława Bełzy 
czy Marii Konopnickiej 
a nawet Wisławy Szym-
borskiej. 

Podczas gdy jury uda-
ło się na obrady, młodzież 
mogła skorzystać z po-
częstunku zapewnionego 
przez organizatorów.

W kategorii klas I-III pierwsze miejsce jury przyznało Natalii 
Rożek (SP Sorbin), drugie Kindze Jończyk (SP Odrowążek), a trzecie 
Łukaszowi Stępień (SP Odrowążek). Wyróżnienia otrzymała Maja 
Kaluga z SP Bliżyn. Natomiast w grupie uczniów klas IV-VI jury przy-
znało trzy nominacje (bez wskazywania miejsca) dla Oliwi Sońta (SP 
Bliżyn), Michała Włodarczyka (SP Bliżyn) i Michaliny Okła (SP Sor-
bin). Ogłaszając wyniki Katarzyna Skarus wskazywała uwagi prak-
tyczne na przyszłość, deklarując zarazem pomoc w przygotowaniu do 
dalszych szczebli eliminacji.

Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele poszczególnych 
szkół: SP Bliżyn – Elżbieta Dzierzęcka – Żak, Grażyna Kij, Elżbie-
ta Nowakowska, Agnieszka Szkurłat, Ewa Kabała; SP Odrowążek 
– Hanna Jakubowska, Teresa Garczyk, Bożena Kalarus i Adela Gęb-
ska; SP Sorbin – Halina Fidor i Agnieszka Boczek.

Jacenty Kita
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Indyjskie klimaty i smaki
Tym razem kuchnia indyjska 

dominowała podczas Studia Do-
brego Smaku, które miało miej-
sce  20 kwietnia w bliżyńskim 
„Zameczku”. Uczestników studia 
powitała dyrektor placówki Kata-
rzyna Skarus.

Słuchając indyjskiej muzyki 
na początek Mariusz Kosmalski 
przedstawił zebranym multime-
dialną podróż do Indii. Na pre-
zentowanych fotografiach (także 
trójwymiarowych) można było 
zobaczyć ogromne bogactwo, ale 
równocześnie zróżnicowanie tego 
pięknego kraju. Pierwsze co rzuca 
się w oczy po przybyciu na miej-
sce to – zdaniem pana Mariusza – śmieci, zapach, powszechny hałas 
i tumult.

W międzyczasie panie Danuta Gliwicz i Ewa Skowerska – Ko-
smalska zaparzyły zgodną z indyjską recepturą herbatę masala czaj. 
Później obie panie wspomagane przez Andrzeja Górskiego przystą-
pili do przygotowania indyjskich potraw: indyjski dal, chapali (chleb), 
samosa, oraz koftę.

(jaki)

Wystawa prac Pawła Osóbki
Do 5 maja w BWA 

w Kielcach w Galerii Na 
Piętrze można oglądać in-
dywidualną wystawę prac 
Pawła Osóbki, autora po-
mnika Jagiełły, osoby zwią-
zanej z Bliżynem. 

Paweł Osóbka urodził 
się 26.08 1979r. w Kielcach.

Ukończył studia na wy-
dziale Malarstwa i Rzeźby, 
kierunek Rzeźba na Aka-
demii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu w latach 1999-
2008. Dyplom z zakresu 
Rzeźby w 2008r.

Uprawiane dyscypliny: 
rzeźba, rysunek, malar-
stwo, grafika, instalacje.

W lata 2000-2013  zre-
alizował liczne formy rzeź-
biarskie w różnych mate-

riałach (głównie piaskowiec i brąz) min. tablice liternicze, fontanny 
z piaskowca (Warszawa, Białystok, Lublin, Nieciecza k/Tarnowa), 
elewacje, portale na elewacjach (Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Wro-
cław, Kielce) renowacja obiektów zabytkowych, małe formy rzeźbiar-
skie (statuetki z brązu Koło, Stryszów ,Bliżyn), medale z brązu (Bliżyn, 
Wrocław), kilka realizacji w przestrzeni miejskiej Wrocławia, elemen-
ty małej architektury, rzeźba nagrobna (Wrocław, Kielce, Warszawa). 
Brał udział w konkursach i plenerach rzeźbiarskich. 

(jk)

Wacław Pejas wyśpiewał I miejsce

Nasz lokalny „kul-
turalny produkt eks-
portowy” znów nie 
zawiódł. Wacław Pejas 
zajął I miejsce w kate-
gorii „Pieśń – Piosenka 
Solo” podczas odby-
wającego się w dniach 
20-21 kwietnia w Bia-
łobrzegach XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni – Piosenki Patrio-
tycznej, Ludowej i Tańca Ludowego.

Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Kulturalno – 
Oświatowo – Estradowe „Konar”.

(jaki)

Maj w „Zameczku”
• 10 maja, godz. 17.00 – wystawa obrazów i fotografii Pauliny 

Krzysiak – Niegodzkiej.
• 25 maja, godz. 15.00 – „Dobre, bo nasze”, czyli kolejne Studio 

Dobrego Smaku. Tym razem jego uczestnicy w ramach rajdu 
rodzinnego do Sorbina udadzą się pieszo, gdzie wspólnie z Jani-
ną Kołek oraz zespołem „Sorbin” będą przygotowywać potrawy 
z naszej kuchni regionalnej.

• 1 czerwiec – godz. 15.00-19.00 – Festyn Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka na placu przed „Zameczkiem”. Dla najmłodszych Park 
Rozrywki (za darmo!), liczne konkursy z nagrodami, widowi-
sko artystyczne, żywa Myszka Miki, a o 19.00 zagra zespół di-
sco polo.

Zapraszamy!
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Mocna grupa z Bliżyna na targach 
agroturystycznych

W Kielcach od 5 do 7 kwietnia już po raz V odbyła się jedna z naj-
większych imprez turystycznych w Polsce - Międzynarodowe Targi 
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. 

Gminę Bliżyn w ramach stoiska Lokalnej Grupy Działania „U Źró-
deł” na targach reprezentował  Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz Le-
okadia Okła, znana tkaczka.

AGROTRAVEL to największe targi agroturystyki w tej części Eu-
ropy i wielkie wydarzenie dla całego województwa świętokrzyskiego. 
W zeszłym roku zaprezentowało się na nich ponad 140. wystawców 
z różnych państw i regionów Polski. W tym roku jest ich jeszcze wię-

cej, a wrażenie robi przede 
wszystkim liczba wystaw-
ców spoza naszego kraju. 
Swoje oferty promują m.in. 
Egipt, Angola, Chorwacja, 
Turcja czy Gruzja. 

- Witamy w magicznym 
regionie, jakim jest woje-
wództwo świętokrzyskie. 
Doczekaliśmy się w tym 
roku małego jubileuszu tej 
wspaniałej imprezy, która 
kończy 5 lat - powiedział 
prezes Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej Jacek 
Kowalczyk podczas otwar-
cia targów.

Zaproszeni goście oraz 
właściciele gospodarstw 
agroturystycznych wzięli udział w specjalnej konferencji, podczas 
której omawiane były aspekty finansowe, gospodarcze, organizacyjne 
i promocyjne agroturystyki.

Gości wabiły swojskie smaki, barwne kostiumy czy piękne deko-
racje. Nie zabrakło również tańców i muzyki. To co najlepsze w swoich 
regionach promowali producenci rolni, gospodarstwa agroturystycz-
ne czy lokalne grupy działaniach.

Jedną z atrakcji targów był zorganizowany na terenie obiektów 
Geocaching, czyli zabawa polegająca na poszukiwaniu ukrytych skar-
bów przy wykorzystaniu urządzeń GPS.

(jaki)
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Są w Klubie Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka to program edukacyjny, przygotowa-

ny przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głów-

nej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który pomaga dzieciom 
poznać zasady bez-
pieczeństwa obo-
wiązujące w domu, 
w drodze do szkoły 
oraz w szkole. 

W drugim se-
mestrze bieżącego 
roku szkolnego do 
programu przystą-
piły klasy pierwsze 
Szkoły Podstawo-
wej w Bliżynie. Re-
alizując program 
dzieci odwiedziły 
jednostkę OSP w Bliżynie, gdzie przyjął ich Zbigniew Jedliński. Dzie-
ci zapoznały się m.in. z wyposażeniem wozu bojowego i z codzienną 
pracą strażaków – ochotników.

(jaki)

Sukces Huberta
Hubert Zygmunt zajął III miejsce w kategorii gimnazjum  w eli-

minacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej. 

W piątek, 5 kwietnia, w budynku Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbył się Turniej Wie-
dzy Pożarniczej dla uczniów ze szkół z terenu powiatu skarżyskiego. 
W konkursie wzięło udział blisko 40 uczennic i uczniów podzielonych 
na trzy grupy wiekowe (podstawówka, gimnazjum, szkoły ponadgim-
nazjalne). 

Rywalizującą młodzież powitał oraz zapoznał z zasadami elimi-
nacji st. kpt. Michał Ślusarczyk. Uczestnicy rozwiązując test musieli 
wykazać się wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy oraz prze-
pisami o ochronie przeciwpożarowej. 

Po zmaganiach uczestnicy konkursu zostali poczęstowani słod-
kościami. A w oczekiwaniu na wyniki, strażacy przygotowali pokaz 
pierwszej pomocy. 

Główna nagrodą w każdej z trzech kategorii był rower. Nagrody 

zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe, a wręczone przez 
starostę Michała Jędrysa oraz komendanta PSP Sylwestra Hame-
rę. Starostę bardzo ucieszyło, że młodzi ludzie przywiązują wagę do 
bezpieczeństwa ppoż. oraz że biorą udział w tego typu konkursach. 
Stwierdził też, że „nie sztuką jest umieć ugasić pożar, sztuką jest umieć 
mu zapobiec”. 

Celem turnieju jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej 
wśród dzieci i młodzieży, zasad i reguł postępowania na wypadek po-
żaru, przedstawienie historii pożarnictwa ochotniczego oraz ukaza-
nie zakresu działań straży pożarnej. 

Jacenty Kita

Sprostowanie
Pisząc w poprzednim wydaniu gazety o wynikach eliminacji 

gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zniekształ-
cone zostało nazwisko osoby, która zajęła II miejsce w kategorii gim-
nazjum. Miejsce to zajął Karol Urban.

Zainteresowanego przepraszam.
Jacenty Kita
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O tradycjach kolejarskich w Bliżynie (część I)
***

List do redakcji
Szanowny Panie,
jestem dziennikarzem, ale w sercu... kolejarzem. Stąd liczne pu-

blikacje w obronie kolei, a w szczególności linii Sandomierz-Skar-
żysko-Tomaszów-Łódź. (Pochodzę ze Skarżyska). Nad odcinkiem 
Skarżysko-Tomaszów wciąż czarne chmury się zbierają i bez nacisku 
społeczno-medialnego nie uratujemy tej linii.

Na początku marca politycy coś tam się tym zajmowali, ale teraz 
są -  jak widać- pilniejsze sprawy, a to związki partnerskie, a to nowe  
podatki, bo budżet sie wali na łeb na szyje... I pod tą przykrywką  mogą 
zlikwidować ten odcinek kolei, jakże ważny gospodarczo, społecznie 
i turystycznie dla Bliżyna! 11 marca w TSK24.pl był mój reportaż, pt. 
„Stacyja”, jest to fragment  książki „O czym Jagiełło śnił w Bliżynie”. Ma 
ten reportaż jednak dodatkowy krótki, ale treściwy wstęp (książka  nie 
ma) oraz dopiski (PS), których książka rzecz jasna też nie ma. A  w tych 
dopiskach jest też sporo informacji i opinii, które poniżej przesyłam.

Ryszard Bilski
***

Pod koniec maja 
2009 roku wybrałem 
się do Bliżyna. Podróż 
z Warszawy do Skar-
żyska upłynęła mi na 
skarżyską i bliżyńską 
nutę. Wsiadłem bo-
wiem do przedziału, 
w którym, po służbie, 
powracali kolejarze... 
Jeden z Bliżyna, dru-
gi spod Skarżyska, 
obaj prowadzili nocne pociągi ze Skarżyska do Warszawy, trzeci był 
z Gadki, prowadzi pociągi w węźle mazowieckim. Do pracy dojeżdża 
aż z Gadki. Czego ja się od nich nie dowiedziałem... Rozpaczali nad 
losem Polskich Kolei Państwowych, mówili o marnotrawstwie, o zło-
dziejstwie, a nade wszystko — bo to ich najbardziej smuciło — o upad-
ku prestiżu zawodu kolejarza, a w szczególności maszynistów. Jeden 
z maszynistów miał na sobie elegancki granatowy mundur, na klapach 
i na kołnierzu złote naszywki, na czapce złote paski, kieszonkowy ze-
garek na długiej dewizce. Ostatni Mohikanin PKP spod Skarżyska! 
Przypominał mi moich wujków, kolejarzy! Panów Kolejarzy!
Stacyjka 

- Tu stacja Bliżyn. Pociąg przyspieszony, sezonowy, z Krakowa do 
Ustki, z kuszetkami i wagonami sypialnymi na początku składu, gotów 
do odjazdu!

- Pociąg przyspieszony relacji: Warszawa-Zakopane wjeżdża na 
stację Bliżyn. Podróżnych prosimy, by w trosce o bezpieczeństwo, od-
sunęli się od toru.

- Tu stacja Bliżyn. Odjazd pociągu z Lublina do Poznania, przez 
Tomaszów-Koluszki!

- Pociąg bezpośredni, przyspieszony z Łodzi do Zagórza, przez Skar-
żysko - Sandomierz - Rzeszów - Strzyżów - Jasło - Sanok, wjeżdża na 
stację, prosimy o zachowanie ostrożności.

1. To nie fikcja literacka! To nie kolorowy sen! Tak było! Pewnie 
tylko zapowiedzi pociągów były nieco inaczej zredagowane, ale tak 
właśnie wspominają je dziś najstarsi mieszkańcy Bliżyna. Potwier-
dzają to dyżurni ruchu stacji PKP trzeciej klasy w Bliżynie: Marzena 
Kopeć i Sławomir Młodawski. Ja, relacjonujący te wspomnienia, je-
chałem „Zagórzem” wiele razy ze Skarżyska do Rzeszowa, gdzie pół 
wieku temu pracowałem w „Nowinach Rzeszowskich”, a w Skarżysku 
odwiedzałem rodziców. Wcześniej zaś, jeszcze jako uczeń szkoły pod-
stawowej, jeździłem „Lublinem”, z moim ojcem, Pawłem, najlepszym 

krawcem w Skarżysku oraz z wujkiem Adamem Mańkowskim, jed-
nym z bardziej znanych stolarzy, do Poznania na targi międzynarodo-
we. Oczywiście przez Bliżyn! Najkrótszą drogą. Często celem podróży 
był też Ostrów Wielkopolski, w pobliżu tego miasta mieszkał bowiem 
brat ojca, stryjek Ludwik Bilski, jechaliśmy wówczas też przez Bliżyn, 
z jedną, jedyną przesiadką w Łodzi.

Gdyby nie kryzys lat trzydziestych, a potem wybuch II wojny świa-
towej, to zagubiona dziś stacyjka Bliżyn nie byłaby wcale taką zagu-
bioną. Kto wie, czy nie nie usłyszelibyśmy następującej zapowiedzi i to 
w kilku językach: - Tu stacja Bliżyn. Ty stacja Bliżyn. Międzynarodowy 
Express Olimpijski „Modrzew”, z Paryża przez Berlin-Poznań-Kolusz-
ki, wjeżdża na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg składa się 
wyłącznie z wagonów sypialnych oraz platform z samochodami podróż-
nych. Prosimy oczekujących o zachowanie szczególnej ostrożności pod-
czas wjazdu pociągu na stację. Pociąg kończy bieg w Bliżynie”.

Nie jest to znowu mrzonka. Nie... Posłuchajmy...
- Uroczyska i pomniki przyrody, przepiękne lasy i rezerwaty, rzeki 

i rwące strumyki, rozlewiska, wzniesienia i doliny, a nade wszystko 
czyste, zdrowe powietrze, te walory legły u podstaw śmiałego projektu 
- który narodził się w okresie międzywojennym - budowy luksuso-
wego i największego w Polsce bliżyńskiego ośrodka klimatyczno-uz-
drowiskowego oraz sportów zimowych i letnich. Autorzy tego śmia-
łego pomysłu zamierzali przystosować to „sportowe uzdrowisko” do 
norm olimpijskich i w niezbyt odległej perspektywie urządzić igrzy-
ska - mówi z dumą, ale i z żalem, że nic z tego nie wyszło, Roman 
Falarowski, nauczyciel historii i nauki o społeczeństwie w miejsco-
wym gimnazjum. Ponieważ rozwiązania architektoniczno-urbani-
styczne miały być wzorowane na paryskich, na tak zwanym „planie 
kołowym”, więc tereny i obiekty olimpijskie, znajdujące się m.in. za 
Wojtyniowem, idąc w kierunku Skarżyska, po dziś dzień nazywane 
są Paryżem... Zaś o realności powyższych zamierzeń niech świadczy 
choćby to, że wielu mieszkańców Warszawy kupiło przed wojną dział-
ki w tych stronach - dodaje pan Roman.

Projekt „olimpijskiego uzdrowiska” był dziełem znanego przed 
wojną architekta, Andrzeja Boniego.

W ogłoszeniu reklamowym Eksploatacji Terenów „Bliżyn”, które 
odnalazł w swoich bogatych szufladach pan Roman, wymieniane są 
między innymi następujące inwestycje, które miały powstać w wokół 
Bliżyna: uzdrowisko ze schodami tarasowymi, pawilon do toru sa-
neczkowego o długości 1000 metrów, stadion dla igrzysk olimpijskich, 
pawilony dla treningu lekkoatletycznego, boisko futbolowe, basen 
do pływania oraz do treningów regatowych, dwie ujeżdżalnie (kryta 
i otwarta) dla konnej jazdy, korty tenisowe z trybunami, treningowe 
korty tenisowe, hala sportowa i pawilon „Lekkoatletyka”, „Mety” dla 
toru saneczkowego, gmach półotwarty dla igrzysk kolarskich, strzel-
nica dla różnego rodzaju broni, hale dla floretu i szabli, zakład ką-
pielowy z basenem do pływania. Ponadto: gmach wytwórni filmowej, 
gmach wypoczynkowy dla inwalidów i legionistów polskich, teatr od-
kryty dla przedstawień klasycznych i teatr kryty.

Dzięki temu cały potencjał uzdrowiska sportowo-klimatycznego 
byłby w pełni wykorzystany nie tylko w okresie imprez sportowych, 
ale także w tzw. „martwym sezonie”.

Niestety, „Modrzew” nigdy na stację w Bliżynie nie wjechał, 
a dziadkowie i babcie mogą swoim wnukom opowiadać jedynie to, jak 
to za ich młodości, można było z tej stacyjki, bez jednej nawet prze-
siadki, dojechać na drugi koniec Polski, a dziś najwyżej do Skarżyska 
lub Tomaszowa, i to tylko dwa razy na dobę.

- Jak już mnie tak na te wspominki wzięło - kontynuuje po chwili 
pan Roman - to odnalazłem w starych szufladach dokumenty sprzed 
wojny, świadczące o tym, że Gmina Bliżyn, która wówczas sięgała po 
Milicę, Młodzawy i Pogorzałe, toczyła spór z Gminą Skarżysko o te 
właśnie tereny. Niestety, przegraliśmy i Fabryka Amunicji, późniejsze 
„Mesko”, znalazło się w granicach skarżyskiej gminy, a nie naszej.

c.d.n.
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III kolejka – 3 maj - Bliżyn
Bad Boys - pauza

Alpaga Gilów Sorbin g. 15.00
Ubyszów Sołtyków g. 16.00
Płaczków Kucębów g. 17.00

L5R Mroczków ZELKO g. 18.00
Kordian Odrowążek g. 19.00

IV kolejka – 5 maj – Mroczków
Kucębów - pauza

L5R Mroczków Sorbin g. 15.00
ZELKO Sołtyków g. 16.00
Kordian Aplaga Gilów g. 17.00
Ubyszów Płaczków g. 18.00
Bad Boys Odrowążek g. 19.00

 V kolejka – 12 maj - Bliżyn
Ubyszów - pauza

Odrowążek Sołtyków g. 15.00
Bad Boys Sorbin g. 16.00
ZELKO Kucębów g. 17.00

L5R Mroczków Alpaga Gilów g. 18.00
Płaczków Kordian g. 19.00

VI kolejka – 19 maj - Mroczków
Alpaga Gilów - pauza

Sołtyków Bad Boys g. 15.00
Odrowążek Płaczków g. 16.00

Ubyszów Kordian g. 17.00
Sorbin ZELKO g. 18.00

Kucębów L5R Mroczków g. 19.00
VII kolejka – 26 maj - Bliżyn

Sołtyków - pauza
Płaczków Alpaga Gilów g. 15.00
Kordian Sorbin g. 16.00
Ubyszów Kucabów g. 17.00

L5R Mroczków Odrowążek g. 18.00
ZELKO Bad Boys g. 19.00

VIII kolejka – 2 czerwiec - Mroczków
ZELKO pauza
Sorbin Kucabów g. 15.00

Sołtyków Alpaga Gilów g. 16.00
Bad Boys Kordian g. 17.00
Płaczków L5R Mroczków g. 18.00

Odrowążek Ubyszów g. 19.00
IX kolejka – 9 czerwiec – Bliżyn

Sorbin - pauza
Płaczków Bad Boys g. 15.00
Sołtyków L5R Mroczków g. 16.00

Odrowążek ZELKO g. 17.00
Alpaga Gilów Ubyszów g. 18.00

Kucębów Kordian g. 19.00
X kolejka – 16 czerwiec - Mroczków

Kordian - pauza
Płaczków Sołtyków g. 15.00

Alpaga Gilów ZELKO g. 16.00
Kucębów Bad Boys g. 17.00
Ubyszów L5R Mroczków g. 18.00

Sorbin Odrowążek g. 19.00

L5R Mroczków - pauza
Kucębów Sołtyków g. 15.00

Alpaga Gilów Odrowążek g. 16.00
Sorbin Płaczków g. 17.00

Kordian ZELKO g. 18.00
Ubyszów Bad Boys g. 19.00

Terminarz rozgrywek rundy wiosennej Ruszyły rozgrywki gminnej ligi piłkarskiej
21 kwietnia 11 

zespołów rozpoczęło 
rywalizację w ramach 
kolejnej edycji roz-
grywek Gminnej Ligi 
Piłki Nożnej. W pierw-
szej kolejce padły 52. 
bramki. 

Wyniki: Sorbin – Ubyszów 4:7 (bramki: Bartosz Żak – 3, Janusz 
Bartosz – Damian Rafalski – 3, Karol Karpeta, Marek Osóbka, Woj-
ciech Stępień, Arkadiusz 
Szmidt); ZELKO – Płacz-
ków 4:1 (Robert Jurkiewicz 
– 2, Damian Młodawski, 
samobójcza – Patryk Ma-
stalerz); Bad Boys – L5R 
Mroczków 6:3 (Artur Bar-
tosik – 2 Paweł Dąbrowa 
– 2, Kamil Rut -2 – Albert 
Jurczyk, Maciej Mastalerz, 
samobójcza); Sołtyków – Kordian 2:7 (Bartosz Baśkiewicz, samobój-
cza – Marcin Borowiec, Jacek Cukrowski, Michał Dudek, Andrzej 
Durlik, Rafał Krakowiak, Grzegorz Trzebiński, Norbert Witkow-
ski); Kucębów – Alpaga Gilów 5:3 (Dariusz Janik – 2, Paweł Berna-
tem, Artur Głowala, Adrian Salwa – Paweł Grabusiński – 2, Jacek 
Bilski); Odrowążek – pauza.

Tabela po I kolejce:

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Bramki Bilans
1. Kordian 1 3 7:2 + 5
2. Ubyszów 1 3 7:4 + 3
3. Bad Boys 1 3 6:3 + 3
4. ZELKO 1 3 4:1 + 3
5. Kucębów 1 3 5:3 + 2
6. Gilów 1 0 3:5 - 2
7. Sorbin 1 0 4:7 - 3
8. Mrocz-

ków
1 0 3:6 - 3

9. Płaczków 1 0 1:4 - 3
10. Sołtyków 1 0 2:7 - 5
- Odrową-

żek
- - - -

Po pierwszej kolejce do najlepszych strzelców należą: 3 - Damian 
Rafalski (Ubyszów) i Bartosz Żak (Sorbin); 2 – Artur Bartosik (Bad 
Boys), Paweł Dąbrowa (Bad Boys), Dariusz Janik (Kucębów), Dariusz 
Janik (Kucębów), Robert Jurkiewicz (ZELKO), Paweł Grabusiński 
(Alpaga Gilów), Kamil Rut (Bad Boys).

(jaki)
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Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym
Przełajowcy BSC Bliżyn w Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Prze-

łajowym „Masters”, które 24 marca przeprowadzone zostały na nowej 
trasie wytyczonej wokół 
bliżyńskiego zalewu, start 
uznać mogą za udany. 
Mistrzem Polski została 
Justyna Reguła a na III 
miejscu uplasował się Ma-
rek Sorbian w kategorii 
50 „B”.

Trzeba być naprawdę 
fanem kolarstwa przeła-
jowego, aby mimo siar-
czystego mrozu, zarwanej nocy (zawodnicy przyjechali np. ze Słubic, 
Przemyśla, Gdańska, Szczecina, Wrocławia, Poznania) i trudów po-
dróży przyjechać do Bliżyna, zmagać się z oblodzonym torem i po kil-
ku godzinach ponownie udać się w drogę powrotną. 

W imprezie wzięło udział zgodnie z prze-
pisami PZKol. 70. zawodników z całej Polski, 
w tym również kilku z powiatu skarżyskiego. 

Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego ofi-
cjalnego otwarcia zawodów dokonali wójt Ma-
riusz Walachnia, starosta skarżyski Michał Ję-
drys oraz prezes BSC Marek Sorbian.

Przy kilkustopniowym mrozie, po zmrożo-
nej ziemi zawodnicy musieli pokonać przygotowaną przez organiza-
torów trasę przy zalewie. 

Mistrzami Polski w poszczególnych kategoriach zostali: Ma-
sters 70 B (Mężczyźni) - Roman Pląsek, STC Skarżysko-Kamienna,  
00:15:41; Masters 70 A (Mężczyźni) - Edmund Grabowski, NAFTO-
KOR Gdańsk, 00:12:38; Masters 60 
B (Mężczyźni) - Zbigniew Krzeszo-
wiec, Dobre Sklepy Rowerowe AU-
THOR, 00:25:50; Masters 60 A (Męż-
czyźni) - Waldemar Banasiński, MG 
LKS Błękitni Koziegłowy, 00:24:42; 
Masters 50 B (Mężczyźni) - Wojciech 
Kwiecień, LMGKK WIBATECH Zie-
mia Brzeska, 00:26:13; Masters 50 
A (Mężczyźni) - Jacek Brzózka, JBG-
2 Professional MTB Team, 00:24:10; 
Masters 40 B (Mężczyźni) – Sławo-
mir Frejowski, MG LKS Olimpijczyk 
Szczekociny, 00:34:40; Masters 40 
A (Mężczyźni) – Grzegorz Tomasiak, KS MAYDAY Team, 00:33:55;  
Masters 30 (Mężczyźni) - Mirosław Bieniasz, KCP EZZAT REGA-
MET BIENIASZ TEAM, 00:34:27; Cyklosport (16-29 lat) (Mężczyźni) 
– Rafał Bartyzel,  niezrzeszony, 00:38:42; Masters (Kobiety) - Justy-

na Reguła, BSC Bliżyn 
00:13:36; Cyklosport 
(16-29 lat) (Kobiety) 
- Magdalena Che-
chelska, KTC Kielce, 
00:20:56.

Organizatorami za-
wodów było Bliżyńskie 
Stowarzyszenie Cy-
klistów, Urząd Gminy 
Bliżyn oraz Starostwo 
Powiatowe w Skarży-

sku-Kamiennej. Mistrzostwa Polski w Bliżynie zostały oficjalnie wpi-
sane w kalendarz Polskiego Związku Kolarskiego, a o ich organizację 
ubiegało się kilka miast, jednak 
działacze BSC okazali się skutecz-
niejsi w staraniach! 

Zwycięzcy otrzymali od or-
ganizatorów nagrody, puchary 
i medale, a mistrzowie Polski 
w poszczególnych kategoriach do-
stali oficjalne koszulki Mistrzów 
Polski, które ufundowało Staro-
stwo Powiatowe. Zawodnikom 
kibicowali również organizatorzy, 
w tym Wójt Gminy Bliżyn Ma-
riusz Walachnia, przewodniczą-
cy rady gminy Jerzy Rams, radna 
powiatowa Anna Leżańska oraz 
starosta skarżyski Michał Jędrys. 
Zawody sędziował Dawid Sobura, 
kwestiami gastronomicznymi i organizacyjnymi zajęły się Anna Go-
łębiewska i Justyna Reguła, grill obsługiwał Jarosław Zbroja, a nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci Paweł Jelonek i Pa-
weł Wodziński oraz załoga karetki pogotowia. Ta ostatnia jak się oka-

zało była potrzebna, gdyż jeden 
z zawodników z Wrocławia nie-
szczęśliwie upadł doznając zła-
mania nogi. Został przewieziony 
do szpitala. 

-Sezon kolarski dopiero się 
zaczyna i zapewne dostarczymy 
jeszcze dużo informacji z tras 
kolarskich. Myślę, że treningi 
prowadzone przez okres zimy 
zaowocują w całym tegorocznym 
sezonie – mówi prezes BSC Ma-
rek Sorbian.

Jacenty Kita
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Strażacy rywalizowali w tenisie stołowym
Mistrzostwa Gmi-

ny Bliżyn Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
w tenisie stołowym na 
stałe weszły do kalen-
darza strażackich im-
prez. W dniu 24 marca 
2013 r. strażacy rywali-
zowali już po raz dzie-
wiąty o tytuły najlep-
szych w gminie. 

W zawodach udział wzięła rekordowa ilość 36. uczestników, co 
świadczy o wielkim zapotrzebowaniu na tego typu imprezy sporto-

we. Najliczniej repre-
zentowane były: OSP 
Mroczków – 12 osób, 
OSP Sorbin, OSP Nowy 
Odrowążek i OSP Bli-
żyn – po 8 uczestni-
ków. Na starcie stanęły 
także 4 kobiety. Go-
spodarzem zawodów 
była Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bliżynie. 
Nad sprawnym prze-

biegiem zawodów pieczę sprawował Zdzisław Kuźdub – Komendant 
Gminny OSP, 
który jednocze-
śnie pełnił funk-
cję sędziego głów-
nego.

Liczny udział 
zawodników 
sprawił, że trze-
ba było rozgry-
wać dwie tury 
spotkań elimi-
nacyjnych systemem przegrywający odpada, na podstawie których 

wyłoniono po 4 fi-
nalistów w każdej 
kategorii. Finaliści 
systemem każdy 
z każdym rywali-
zowali o miejsca na 
podium. 

Zwycięscy za-
wodów w poszcze-

gólnych kategoriach wiekowych są następujący:

Kobiety
1. Magdalena Kopeć – OSP Sorbin
2. Anna Pierzchalska – OSP Mroczków
3. Karolina Kołek – OSP Sorbin
4. Karina Chrzanowska – OSP Mroczków

Mężczyźni – do lat 18
1. Arkadiusz Sokołowski – OSP Mroczków
2. Andrzej Lisowski – OSP Sorbin
3. Paweł Bernatek – OSP Nowy Odrowążek 
4. Paweł Kołodziej – OSP Sorbin

Mężczyźni – od 19 do 39 lat
1. Adrian Gołębiewski – OSP Bliżyn
2. Dawid Sztukiecki – OSP Mroczków
3. Maciej Mastalerz – OSP Mroczków
4. Mariusz Dąbrowa – OSP Mroczków

Mężczyźni – 40 lat i więcej
1. Krzysztof Krzepkowski – OSP Nowy Odrowążek
2. Szymon Żak – OSP Sorbin
3. Wojciech Gołębiewski – OSP Bliżyn
4. Krzysztof Olesiński– OSP Bliżyn

Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplo-
mami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci 
sprzętu turystyczno-sportowego, 
które ufundował Urząd Gminy 
w Bliżynie. W podsumowaniu i za-
kończeniu mistrzostw wziął udział 
Jerzy Rams – Przewodniczący Rady 
Gminy w Bliżynie, który osobiście 
wręczał zwycięzcom nagrody. Po-
mimo, że rywalizacja była bardzo 
zacięta, to turniej przebiegał w miłej 
i sportowej atmosferze, a uczestnicy 
zawodów wyrazili chęć spotkania się za rok podczas kolejnych jubi-
leuszowych X mistrzostw. 

Zdzisław Kuźdub 
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