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*  relacja z sesji rady gminy,
*  zapraszamy na Dzień Dziecka, Dzień mamy i studium kuli-

narne do Sorbina,
*  Powiatowy Marszobieg Wiosenny z Bliżyna na Świnią Górę,
*  obchody Dnia Strażaka w powiecie,
*  85-leie OSP Sorbin, 
*  sukces zespołu Sorbin i Uli Jędrzejczyk,
*  nasi uczniowie górą,
*  „Zmień swoje życia”, kolejna edycja,
*  działki nad zalewem do kupienia, 
*  gminna liga piłki nożnej oraz pozostałe aktualne informacje 

z życia gminy.

Wędkarze po 11. latach powrócili nad bliżyński zalew

Około 4 kilogramowe karpie, jaź mierzący 45 cm, do tego kara-
sie, okonie i płocie. Rekordzista złowił niemal 9 kg ryb, które później 
trafiły… z powrotem do wody. Po 11. latach na bliżyńskim zalewie 
rozegrano pierwsze zawody wędkarskie.

Czytaj na str. 15

Ekologia od najmłodszych lat

Zachowań ekologicznych trzeba uczyć od najmłodszych lat. Ten 
kierunek działań realizuje bliżyński oddział Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, którego wychowankowie w towarzystwie leśników, rodziców 
i opiekunów w Leśnictwie Dalejów posadzili 200 młodych sadzonek.

Czytaj na str. 10

IV Piknik Kawaleryjski za nami
Pierwszego kwietnia 

1940 roku pod Rosocha-
mi między Wydzielonym 
Oddziałem Wojska Pol-
skiego pod dowództwem 
mjr. Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala” a żołnie-
rzami niemieckimi sto-
czona została ostatnia 

bitwa oddziału. 27 kwietnia 2013 r. odbył się, poprzedzony Mszą św., 
IV Piknik Kawaleryjski 2013 upamiętniający tamte wydarzenia.

Czytaj na str. 8-9
Fotorelacja na str. 16

Wiwat Maj!

Mieszkańcy Bliżyna, poczty sztandarowe, władze samorządowe, 
delegacje kombatantów, szkół, strażaków, organizacji strzeleckiej 
uczcili 222. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasad-
niczej – Konstytucji 3 Maja.

Czytaj na str. 2
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Gminy Bliżyn, strażaków, Związku Strzeleckiego, kombatantów, Ka-
tolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i szkół przeszła 
pod pomnik przy ul. Ko-
ściuszki, gdzie sztandary 
oddały hołd bohaterom 
walk o niepodległość. Na-
stępnie delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów, zapalo-
ne zostały znicze pamięci.

Po odegraniu Mazurka 
Dąbrowskiego refleksją na 

temat wydarzeń sprzed 222. lat podzielił się w kilku zdaniach wójt 
gminy Mariusz Walachnia.

Ostatnim elemen-
tem obchodów rocz-
nicowych był koncert 
trzeciomajowy w bli-
żyńskim „Zameczku”. 
Wystąpił w nim zespół 
ludowy „Sobótka”, a tak-
że recytatorzy Gminne-
go Ośrodka Kultury.

Jacenty Kita
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wiwat Ma j!

Rocznica uchwalenia Konstytucji Majowej
„Maj – rocznica pięknych serc!
Maj – rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają, ci co przyszli.
Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg,
Lecz z przeszłości czerpał siły”.

Mimo niesprzyjającej aury miesz-
kańcy Gminy Bliżyn licznie wzięli udział 
w obchodach 222. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 
Punktualnie o godz. 10.00 do zebranych pod kościołem pocz-

tów sztandarowych i delegacji wyszli bliżyńscy kapłani, po czym 
wprowadzili do świątyni uczestników uroczystości. Tutaj Mszę św. 

w intencji Ojczyzny 
i obrońców jej wol-
ności celebrował ks. 
proboszcz Stanisław 
Wlazło. 

Po uroczysto-
ściach kościelnych 
zwarta kolumna po-
przedzona poczta-
mi sztandarowymi 
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ak tualności

Medal dla dyrektora
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Odro-
wążku Mirosław Owcza-
rek uhonorowany został 
Brązowym Medalem 
„Za zasługi dla pożar-
nictwa”. Uroczyste wrę-
czenie medalu miało 
miejsce na ostatniej sesji 
rady gminy, a dokonali 

tego komendant powiatowy 
PSP Sylwester Hamera oraz 
komendant gminny OSP Zdzi-
sław Kuźdub. –To zaczyn do 
dalszej działalności na tym 
polu – powiedział dyrektor 
Owczarek, a gratulacje złożyli 
mu wójt Mariusz Walachnia 
i przewodniczący rady gminy 
Jerzy Rams.

(jaki)

INFORMACJA
Informuję, że w dniu 31 maja 2013 roku (piątek)  Urząd Gminy 

w Bliżynie będzie nieczynny.
Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu  25 maja 2013 roku 

(sobota) w godz. od 730-1530.
Wójt Gminy

Mariusz Walachnia

Gmina liderem w zakresie inwestycji
Bliżyna znalazł się w zaszczyt-

nym gronie 30. samorządów w Pol-
sce, które uzyskały zaszczytny tytuł 
„Lidera w zakresie inwestycji” przy-
znawany przez gazetę „Profile”, naj-
starszą w Polsce gazetę zajmującą 
się tematyką budownictwa. 

Certyfikat potwierdzający 
przyznany tytuł wójt gminy Ma-
riusz Walachnia otrzymał pod-
czas odbywających się w kwietniu 
w Krakowie 41. Krakowskich Tar-
gów Budowlanych. –To bardzo duże 
wyróżnienie dla naszego samorzą-
du – mówi wójt.

(jaki)

Festyn z okazji Dnia Dziecka
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie 

zaprasza 1 czerwca 2013 roku od godz. 
15.00 na Festyn z okazji Dnia Dziecka.

W programie:
*  działający przy GOK młodzieżowy 

zespół wokalno – instrumentalny 
„Bright Side” z Bliżyna,

*  teatrzyk dziecięcy „Przygoda Baj-
kowa” z przedstawieniem „Oto na-
sza Bajka”,

*  blok artystyczny – Scena JUNO z Lublina: NASZ KOLOROWY 
BAJKOWY ŚWIAT, gry, konkursy, zabawy, zespół muzyczny, za-
bawy z chustą imitacyjną, klauni, szczudlarz i żywe pluszowe ma-
skotki,

*  pokaz karate – Kielecki Klub Karate „Kyokushin”,
*  roztańczone czarownice,
*  zespół wokalno – instrumentalny „MILKI BOYS”, czyli dzieci gra-

jące przeboje na maksa.
Na zakończenie zabawa dla każdego w wykonaniu zespołu  

„PLAYERS”.
Ponadto za darmo: park rozrywki, słodycze, nagrody.
Dzień Dziecka wspierają: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, 

Firma „ZELKO” Jarosław Kowalczyk.
WSPÓŁORGANIZATORAMI SĄ: WÓJT I RADA GMINY  

BLIŻYN
ZAPRASZAMY NA PLAC PRZED ZAMECZKIEM!

Deklaracje „śmieciowe” do końca maja!
Przypominamy mieszkańcom Gminy Bliżyn, iż w nieprzekraczal-

nym terminie do końca miesiąca maja 2013 roku należy złożyć dekla-
rację określającą sposób oddawania śmieci od 1 lipca br. W szczegól-
ności jest to istotne dla osób deklarujących segregację odpadów. Brak 
złożenia deklaracji spowoduje, że gmina wyda decyzję administracyj-
ną o pobieraniu opłaty za śmieci niesegregowane, które są droższe.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej gminy, uzy-
skać w Urzędzie Gminy lub u sołtysów.

Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim obecnym oraz 
byłym Pracownikom Samorządowym – urzędnikom, radnym 
pracownikom kultury, szkół, przedszkoli, pracownikom spo-
łecznym, jednostkom organizacyjnym, życzymy pomyślności 
w reprezentowaniu i realizacji interesów oraz potrzeb miesz-
kańców Gminy Bliżyn a także satysfakcji z pracy na rzecz 
społeczności lokalnej. 

Pragniemy serdecznie podziękować Wam w dniu Waszego 
święta za trud i poświęcenie, z jakim służycie naszemu społe-
czeństwu i życzyć samych sukcesów tak, aby Wasze wysiłki 

były zawsze zauważone i doceniane przez mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy

Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Rams

„Zameczek” zaprasza
W czerwcu bliżyński GOK zaprasza na następujące imprezy:

-  11 czerwca, godz. 10.00 - wystawa fotografii, rysunku i rękodzieła 
Anity Banaś i Sebastiana Kabały - uczniów gimnazjum w Bliży-
nie,

-  12 czerwca, godz. 10.00 - Gminny Konkurs Mistrz Pięknego Czy-
tania,

-  15 czerwca godz. 17.00 - wernisaż i spotkanie z autorką wierszy 
Pauliną Knyziak Niezgodzką,

-  23 czerwca, godz. 22.00 - Widowisko Noc świętojańska - obrzędy 
Nocy Kupały nad zalewem w Bliżynie w ramach imprezy „Przy-
stań Bliżyn”.
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Relacja z sesji rady gminy
26 kwietnia odbyła się XXVIII w bieżącej kadencji sesja rady 

gminy, którą otworzył i której przewodniczył Jerzy Rams. Powitał 
obecnych na sesji radnych, pracowników urzędu, sołtysów oraz gości: 
członka zarządu powiatu Zenona Nowakowskiego, radną powiatową 
Annę Leżańską, a także komendanta powiatowego straży pożarnej 
Sylwestra Hamerę i komendanta gminnego OSP Zdzisława Kuźdu-
ba.

Po przyjęciu bez uwag porządku obrad wójt Mariusz Walachnia 
przedłożył sprawozdanie ze swej pracy w okresie między sesjami. Do-
tyczyło ono spraw związanych z budżetem gminy, oświatą, realizacją 
uchwał wcześniej podjętych przez radę oraz kwestii remontowo-bu-
dowlanych. W ciągu ostatniego miesiąca wykonano remonty oświe-
tlenia drogowego w miejscowości Drożdżów, Płaczków – Pięty, wybu-
dowano oświetlenie drogowe w Mroczkowie w kierunku cmentarza 
i za torem w Górkach. Opracowano mapy do celów projektowych pod 
planowaną budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów, 
a w  dniu 19 kwietnia  został złożony wniosek o dofinansowanie do 
RPOWŚ na budowę drogi gminnej Zagórze I (ul. Południowa) z ter-
minem realizacji w 2014r.

Po tej informacji radni zgłaszali interpelacje i zapytania. Jacek 
Krzepkowski pytał o wiosenne remonty dróg gminnych. Tadeusz 
Łyjak poruszył ciągnącą się od 30. lat sprawę dojazdu do posesji z ul. 
Langiewicza w kierunku Gilowa. –To temat trudny, ale musimy się 
z nim wreszcie zmierzyć – stwierdził radny.

T. Łyjak poinformował zarazem, że nad bliżyński zalew przylecia-
ły łabędzie i zasugerował… wybudowanie dla nich domków lęgowych 
na wyspie.

Zbigniew Ślę-
zak prosił o in-
formację na temat 
zaprzestania dzia-
łalności chóru „Lut-
nia”. Aleksandra 
Milanowska prosi-
ła, aby o planowany 
objazd dróg popro-
sić sołtysów, gdyż 
oni najlepiej znają 
problemy swego sołectwa.

Ewa Łukomska zwróciła uwagę na to, że w Gilowie remonty dróg 
się zaczęły, ale nie są one kompleksowe. Halina Fidor poruszyła kwe-
stię dużej liczby śmieci w rowach i na poboczach dróg. Bogusław Bąk 
pytał o termin uruchomienia pieniędzy z funduszu sołeckiego, a Ka-
zimierz Boruń zgłosił potrzebę naprawy przepustu na drodze do ga-
jówki.

Odpowiadając na powyższe wójt powiedział, że drogi będą kom-

pleksowo remontowane, ale stopniowo. Kwestia dojazdu do owych kil-
ku posesji to w dużej mierze wina samych mieszkańców, którzy kilka 
lat temu oprotestowali projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a bez jego zmiany nie jest możliwe wytyczenie drogi. 
Jedyne rozwiązanie, to próba porozumienia się z GDDKiA i zrobienie 
dojazdu z drogi krajowej, ale w tym przypadku na przeszkodzie mogą 
stanąć przepisy. Chór „Lutnia” zaprzestał działalności samoczynnie 
po 2010 roku. Fundusz sołecki będzie uruchomiony lada moment, 
a pobocza i rowy posprzątane z chwilą pojawienia się grupy interwen-
cyjnej.

O stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2012 roku 
szczegółowo mówił komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub. –Był 
rokiem wyjątkowym pod względem liczby wyjazdów, a takie sprawoz-
dania składam już od 21. lat. Nasze jednostki wyjeżdżały aż 243 razy 
tj. o 70% więcej niż rok wcześniej. Ze 197. pożarów, aż 185 to podpale-
nia, w większości traw i nieużytków – mówił komendant przytaczając 
dokładne dane. Poinformował również o działaniach szkoleniowych, 
działalności społeczno – kulturalnej oraz o pracach remontowych 
w strażnicach. Podziękował władzom gminy za zapewnienie odpo-
wiedniej ilości środków finansowych na działalność jednostek oraz 
przybliżył planowa-
ne działania w tym 
roku. Odnosząc się 
do tej informacji 
i dziękując za pracę 
strażaków wójt po-
wiedział, że najważ-
niejsze priorytety to 
remont remizy w Bli-
żynie oraz skuteczne 
rozwiązanie proble-
mu wiosennego wy-
palania traw. 

Sytuację pożarową na terenie powiatu przybliżył z kolei komen-
dant powiatowy PSP Sylwester Hamera.

W dalszej części obrad o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w 2012 roku mówiła kierownik ośrodka Zofia Nowak-
Walachnia. 

Ze sprawozdania wynika, iż rzeczywista liczba osób i rodzin obję-
tych pomocą społeczną w ramach zadań zleconych i zadań własnych, 
którym przyznano decyzją świadczenie to 659, a liczba osób  w rodzi-
nach to 1251. W wykonywaniu swoich zadań Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Bliżynie współpracuje ze szkołą, kuratorem sądowym, 
policją, służbą zdrowia, urzędem gminy. Na pozytywną ocenę zasłu-
guje współpraca ze szkołą i policją, w szczególności z dzielnicowymi 
Emilem Sadzą i Pawłem Jelonkiem, współpraca dotycząca rodzin pa-
tologicznych, bezradności w sprawach wychowawczych i problemów 
alkoholowych, w procedurze Niebieskiej Karty.

Pracownicy socjalni nadal realizują projekt systemowy dla ośrod-
ków pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, pt. 
„Zmień swoje życie”. W ramach aktywizacji 12 osób otrzymało wspar-
cie doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty oraz ukończyło kur-
sy – kucharz z minimum sanitarnym, kierowca wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa rodzinnego dla pielęgniarek. Koordynują oni działalność Klubu 
Seniora Emeryt w Bliżynie wraz z filią w Mroczkowie, filia w Nowym 
Odrowążku zawiesiła działalność z powodu zbyt niskiej frekwencji.

W ostatniej części sesji radni podjęli uchwały dotyczące m.in. 
metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (pisaliśmy o tym miesiąc temu), emisji 
obligacji komunalnych, zmian regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy oraz ustalenia stawki opłaty za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie gminy.

Jacenty Kita

Interpelację składa Tadeusz Łyjak

Aleksandra Milanowska interpeluje w sprawie 
objazdu dróg

O sytuacji pożarowej w powiecie mówił  
S. Hamera
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Święto Konstytucji również w Skarżysku
Mieszkańcy 

Skarżyska obcho-
dy 222. rocznicy 
uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja 
rozpoczęli od uro-
czystej Mszy Świę-
tej odprawionej 
w Sanktuarium 
Matki Bożej Ostro-
bramskiej.

Po Mszy Świę-
tej zaproszono wszystkich do oddania hołdu twórcom konstytucji 

pod Pomnikiem Bo-
jowników o Wolność 
i Niepodległość. 
Tam - po obejrzeniu 
montażu słowno-
muzycznego (w wy-
konaniu młodzieży 
z II Liceum Ogólno-
kształcącego im. A. 
Mickiewicza w Skar-
żysku-Kamiennej) 
i wysłuchaniu wy-
stąpień okoliczno-
ściowych - przedsta-
wiciele samorządu, 
politycy, przedstawi-

ciele różnych grup zawodowych i mieszkańcy miasta złożyli wiązanki 
i kwiaty. Była wśród nich radna powiatowa Anna Leżańska.

(jaki)

Wspieramy młodych pianistów
Już od 31. lat skarżyska Szkoła Muzyczna 

I stopnia im. Z. Noskowskiego jest gospoda-
rzem i organizatorem Konkurs Młodych Piani-
stów „Nad Kamienną”. Przez dwa dni Skarży-
sko-Kamienna staje się stolicą pianistów. 

Gmina Bliżyn od lat wspiera młode talenty, 
fundując nagrody dla najlepszych.

W dniu 22 kwietnia przesłuchano 17. 
uczestników grupy I – klasa III i IV ze szkół 
muzycznych I stopnia, a 22-23  kwietnia prze-
słuchano 19. uczestników grupy II – klasa V 
i VI ze szkół muzycznych I stopnia. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie z następujących 
szkół: Będzina, Bytomia, Chrzanowa, Gliwic, Nowego Sącza, Olesna, 

Nowego Targu –Filia 
Rabka-Zdrój, Radomia, 
Wadowic, Warszawy, 
Wodzisławia  Śląskiego, 
Skarżyska-Kamiennej. 
W tym roku młodych 
artystów oceniało jury 
pod przewodnictwem 
Jerzego Jacka Tosika.

W koncercie fina-
łowym i gali wręczenia 

nagród w dniu 23 kwietnia udział wzięli wójt Mariusz Walachnia 
i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams wręczając laureatom nagro-
dy.

Koncert poprowadziła dyrektor szkoły Elżbieta Rokita.
(jaki)

Przybył kolejny „Orlik” w powiecie
26 kwietnia ofi-

cjalnie otwarto kom-
pleks boisk sporto-
wych „Moje Boisko 
– Orlik 2012”. Na te-
renie Zespołu Szkół 
Technicznych w Skar-
żysku-Kamiennej po-
jawili się parlamenta-
rzyści, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, 

Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, władze 
powiatowe i miejskie, 
delegacje ze szkół 
ponadgimnazjalnych 
z terenu naszego po-
wiatu. Obecna była 
również nasza radna 
powiatowa Anna Le-
żańska.

Po części oficjal-
nej na nowym boisku 
rozegrano mecz, w którym zmierzyli się Księża (w składzie grał ks. 
Marcin Zieliński z parafii z Bliżynie) i Samorządowcy Powiatu Skar-
żyskiego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 8:3 dla samorządowców. 

(jaki)
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Uroczyste obchody 222. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w zespole szkół

Młodzież Zespołu Szkół w Bliżynie wzięła udział w uroczystej 
akademii poświęconej 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Przybyłych na obcho-
dy powitał zastępca dy-
rektor gimnazjum Grze-
gorz Jędrzejczyk, wśród 
nich przewodniczące-
go rady gminy Jerzego 
Ramsa, uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli z ks. Ta-
deuszem Mazurem.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem „Bogurodzicy” – pierwszego 
hymnu polskiego. Lektor przybliżył okoliczności uchwalenia ustawy, 
podkreślając jej znaczenie cytując słowa Jana Pawła II: „Zadziwiała 
ona swą dojrzałością”.

Na koniec młodzieży i nauczycielom za lekcję patriotyzmu po-
dziękował Jerzy Rams.

Akademię wraz z uczniami przygotowali: Elżbieta Dzierzęcka – 
Żak, Elżbieta Kowalik – Szpiech, Anna Chwastowska, Tomasz Dur-
lik a opiekę muzyczną zapewnił Łukasz Pietrzyk. Dekoracje wykona-
ła Dorota Lisowska.

Jacenty Kita

Zmieniają swoje życie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 24 kwietnia 

2013 roku  rozpoczął realizację kolejnej, już V edycji projektu sys-
temowego pt: „Zmień swoje życie” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działa-
nie 7.1. 

Całkowita wartość projektu wynosi 246.045,00 zł w tym udział 
własny gminy 25.834,00 zł. 

Pomoc otrzyma 18 osób, 12 kobiet i 6. mężczyzn, mieszkań-
ców gminy, bezrobotnych, korzystających z pomocy ośrodka. 
Dofinansowanie obejmuje aktywizację społeczną i zawodową,  
3. dniowy wyjazd integracyjny w góry oraz kursy zawodowe pod-
noszące kwalifikacje uczestników. Aktywizacja społeczna i zawo-
dowa prowadzona będzie w Klubie Integracji Społecznej działają-
cym w strukturach GOPS. Zajęcia tego typu były już prowadzone 
w latach 2010 i 2011r., cieszyły się zainteresowaniem beneficjentów, 
więc pracownicy socjalni zdecydowali wrócić do sprawdzonych 
metod aktywizacji klientów ośrodka.

W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2013 roku  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie odbyło się 
spotkanie organizacyjne pracowników socjalnych z Beneficjenta-
mi Ostatecznymi, zakwalifikowanymi do udziału w projekcie sys-
temowym PO KL pt: „Zmień swoje życie”.

Kierownik GOPS - Zofia Nowak - Walachnia przedstawiła 
zebranym cele projektu. Głównym zadaniem  jest podniesienie 
kompetencji społecznych uczestników projektu poprzez stworze-
nie kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrud-
nienie. Klienci ośrodka otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, 
psychologa, terapeuty rodzinnego oraz otrzymają minimum po 
jednym z wybranych przez siebie kursów zawodowych.

Pracownik socjalny, Beata Żak, prowadząca z kierowniczką 
koordynację projektu zapoznała uczestników z zasadami kontrak-
tu socjalnego oraz szczegółowo omówiła regulamin uczestnictwa 
w projekcie. Pierwsze zajęcia odbędą się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Bliżynie około 10 maja, po wyborze najkorzystniejszej 
oferty na zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą.

Zofia Nowak – Walachnia
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u Str a Ż aków

Powiatowe obchody Dnia Strażaka
Grupa naszych dru-

hów podczas powiatowych 
obchodów Dnia Strażaka 
otrzymała medale i odzna-
czenia. Uroczystości od-
były się 9 maja w Skarży-
sku - Kamiennej, a wzięli 
w nich udział również wójt 
Mariusz Walachnia i prze-
wodniczący rady gminy 

Jerzy Rams oraz przedstawiciele naszych jednostek OSP z poczta-
mi sztandarowymi.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji strażaków i ich ro-
dzin, którą w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej sprawował 
powiatowy kapelan strażaków ks. Jerzy Karbownik.

Po nabożeństwie strażacy oraz goście przejechali do Komendy Po-
wiatowej PSP. Tam złożono meldunek na ręce komendanta wojewódz-

twie gen. Zbigniewa 
Muszczaka i przywita-
no gości.  Wśród nich 
byli m.in. posłowie 
Maria Zuba i Andrzej 
Bętkowski, przedsta-
wiciele władz powiato-
wych i gminnych, firm 
współpracujących ze 
strażą, służb munduro-
wych.

Następnie wręczono medale, odznaczenia oraz akty nominacyjne 
na wyższe stopnie służbowe.  Minister Spraw Wewnętrznych postano-
wieniem nr 1/ OP/ 2012 z dnia 9 maja 2012 r. nadał Brązową Odznakę 
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, którą otrzymali Stani-
sław Niziołek i Jan Sztab. Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniło 
Złotym Znakiem Związku dh. Marka Grzyba.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Po-
żarnej Rzeczypospolitej wyróżniło Medalem Chomicza dh Zdzisława 
Kuźduba. 

Uroczystości zakończyło tradycyjne spotkanie koleżeńskie.
Jacenty Kita

Jubileusz 85-lecia OSP Sorbin
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie i Zarząd Od-

działu Gminnego OSP w Bliżynie zapraszają na gminne obchody 
Dnia Strażaka i Jubileusz 85-lecia działalności OSP Sorbin, które 
odbędą się 8 czerwca.
Program uroczystości:

13.00 – zbiórka uczestników na placu OSP Sorbin
14.00 – Msza Święta – plac przy Szkole Podstawowej w Sorbinie
15.00 – otwarcie uroczystości

-  złożenie meldunku,
-  wciągnięcie flagi państwowej,
-  przywitanie gości,
-  wręczenie medali i odznaczeń,
-  wbijanie pamiątkowych gwoździ,
-  wystąpienia gości,

16.20 – część artystyczna
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składający się głównie z uczniów Zespołu Szkół, trasą Bliżyn – Ja-
strzębia – Świnia Góra – Rosochy – pomnik koło Rogowego Słupa. 
Godzinę później ruszył rajd rowerowy zorganizowany przez Bliżyń-

skie Stowarzyszenie Cyklistów na trasie Bliżyn – Drożdżów – Sorbin 
–Odrowążek – Szałas – Rosochy – pomnik koło Rogowego Słupa oraz 
„gwiaździsty” rajd konny. Jeźdźcy, często w historycznych mundurach, 

jechali z Bliżyna, Kielc, Suchedniowa. 
Z tej ostatniej miejscowości dotarła 

grupa członków Związku Strzeleckiego 
z pocztem sztandarowym na czele z preze-
sem Danielem Wosiem.

W południe wszyscy spotkali się pod 
pomnikiem upamiętniającym historyczną 
bitwę. Tutaj ksiądz Tadeusz Mazur – wi-
kariusz parafii pw. Św. Ludwika wspól-
nie z ks. Stanisławem Strycharczykiem 
– kapelanem Kieleckiego Ochotniczego 
Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Uła-
nów Wileńskich odprawili Mszę Świętą 
polową w intencji poległych. W homilii 

ks. Strycharczyk mówił: 
-Major „Hubal” kochał 
Ojczyznę, mundur i ko-
nie. Córka Krystyna we 
wspomnieniach mówi-
ła, że nie pamięta ojca, 
ale pamięta jego zapach. 
Właśnie zapach koni. 
W kwietniu 1940 roku 
zginął żołnierz, który 

Pik nik k awaleryjSk i

73. rocznica bitwy pod Rosochami
Leśne dróżki i ostępy wiosną 1940 roku przemierzali żołnierze od-

działu pierwszego partyzanta II wojny światowej – mjr. Henryka Do-

brzańskiego „Hu-
bala”, Szalonego 
Majora, jak nazy-
wali go Niemcy. 
Przez pół roku od 
ustania działań 
wojny obronnej 
1939 roku hitle-
rowcy nie potra-
fili pokonać jego 
oddziału, który 
po kampanii 

wrześniowej nie zło-
żył mundurów żoł-
nierza polskiego.

1 kwietnia 1940 
roku pod Rosochami 
koło Rogowego Słu-
pa żołnierze „Huba-
la” stoczyli ostatnią 
swą bitwę. Kilka dni 
później Hubal już nie 
żył, oddział poszedł 

w rozsypkę.
Od czterech lat 

dla upamiętniania 
tamtych wydarzeń 
w miejscu tragicznej 
potyczki organizo-
wane są uroczystości 
patriotyczne przypo-
minające tamte wyda-
rzenia.

27 kwietnia tego roku od wczesnych godzin porannych leśne 
ścieżki wypełniły się 
osobami, zmierza-
jącymi pod Rogowy 
Słup. Docierali tam 
pieszo, na rowerach, 
konno, autami. 

Już o godz. 8.00 
z Bliżyna wyruszył  
poprowadzony przez 
Romana Falarow-
skiego rajd pieszy 



Samorządowy Informator Gminy Bliżync zerwiec 2013 9

Pik nik k awaleryjSk i

swej żołnierskiej przysięgi nie złamał i honoru żołnierza polskiego 
nie splamił.

Po zakończeniu nabożeństwa 
delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów i zapaliły znicze.

Oprawę muzyczną zapewnił 
Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, 
a w nabożeństwie wzięli udział: 
poseł na Sejm RP- Andrzej Bęt-
kowski, władze samorządowe 
Gminy Bliżyn: Wójt Gminy - 
Mariusz Walachnia, Przewodni-
czący Rady Gminy Jerzy Rams, 
Radni Rady Gminy, przedsta-
wiciele Rady Miasta i Gminy 

Suchedniów z wiceprzewodniczącym Sławomirem Dziekanem, 
pracownicy Nadleśnictwa Suchedniów. Po Mszy Świętej odśpiewano 

pieśń „Boże coś Polskę”.
Druga część IV Pikniku Ka-

waleryjskiego odbyła się na po-
lanie obok leśniczówki Świnia 
Góra. O godz. 14.00 rozpoczęto 
rekonstrukcję bitwy pod Roso-
chami w wykonaniu Kieleckiego 
Ochotniczego Szwadronu Kawa-
lerii im. 13. Pułku Ułanów Wi-
leńskich oraz członków Zespołu 
Pieśni i Tańca Sorbin, którzy 
wcielili się w rolę ludności pol-
skiej.   

Na leśnej polanie kilkaset 
osób oglądało zmagania grup re-
konstrukcyjnych.

W dalszej części pikniku 

można było zobaczyć popisy władania 
szablą, pokaz musztry, pokaz szarży 
kawaleryjskiej oraz wyposażenia kawa-
leryjskiego XX wieku i pokazy sprawno-
ści wojskowej. 

Ostatnim elementem była wspólna 
biesiada przy ognisku. Na wszystkich 
uczestników imprezy czekała gorąca 
grochówka (której 180 litrów ugotowa-
li Anna i Józef Leżańscy, a dostarczył 
Tomasz Pela) oraz wspólne śpiewanie 
piosenek przy ognisku z Wacławem 
Pejasem oraz  Zespołem Pieśni i Tańca 
„Sorbin”. 

Przypomnijmy, że pomnik upa-
miętniający bitwę stoczoną dnia 1 
kwietnia 1940 r. pod Rogowym Słu-
pem między Wydzielonym Oddzia-
łem Wojska Polskiego pod dowódz-
twem majora Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” a Niemcami wybudowa-
no w 1972 r. (tablicę zamontowano 
w 1974 r.) z inicjatywy Stefana Na-
dolskiego z Szałasu – Zapuścia i Sta-
nisława Barańskiego z Bliżyna. Prace 
murarskie i kamieniarskie wykonali 
Marian Gałecki z Szałasu- Zapuścia 
i Stanisław Stefański z Tumlina. Uro-
czyste jego odsłonięcie nastąpiło do-
piero 31 marca 1974 roku.

Organizatorzy serdecznie dziękują za okazaną pomoc: Janu-
szowi Paczesnemu - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Suchedniów, 
Janowi Harabinowi - Prezesowi Koła 
Łowieckiego „Przepiórka”, Romanowi 
Falarowskiemu, Rodzinie Paszkielów 
i Królow z Brześcia , Firmie BATMAR ze 
Skarżyska-Kamiennej, Zespołowi Pieśni 
i Tańca „Sorbin”, wszystkim uczestnikom 
rekonstrukcji, w szczególności Rober-
towi Mazurowi - Dowódcy Kieleckiego 
Ochotniczego Szwadronu Kawalerii, pa-
tronom medialnym: Radio Kielce, Echo 
dnia, Tygodnik Skarżyski, skarzysko24.
pl, TSK24.pl oraz wszystkim którzy przy-
czynili się do organizacji imprezy.

Jacenty Kita
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Zbiórka szkła i makulatury
Urząd Gminy informuje, że w dniu 28 maja na terenie gminy bę-

dzie przeprowadzona bezpłatna zbiórka opakowań szklanych (butelki 
i słoiki) i makulatury.

Odbierane będą wyłącznie butelki i słoiki bez zawartości, czyste, 
niepotłuczone bez nakrętek.

Opakowania szklane segregujemy osobno szkło bezbarwne i osob-
no szkło kolorowe.

Makulaturę pakujemy do kartonów bądź obwiązujemy sznurkiem 
lub owijamy taśmą.

(W przypadku deszczu makulaturę dodatkowo należy spakować 
w worek foliowy).

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnej akcji jest aktualna umowa 
na odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz posiada-
nie dowodów opłat za te usługi! Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów 
wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bli-
żyn!!!

Worki na odpady szklane są dostępne u sołtysów poszczególnych 
miejscowości, jak również są do pobrania w Urzędzie Gminy.

Worki z odpadami prosimy składać  w dniu 28 maja br . do godz. 
900 w wyznaczonych punktach zbiórki w poszczególnych miejscowo-
ściach.

Wójt Gminy
Mariusz Walachnia

Ekologia od najmłodszych lat
Zachowań ekologicznych trzeba uczyć od najmłodszych lat. Ten 

kierunek działań realizuje bliżyński oddział Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, którego wycho-
wankowie w towarzystwie 
leśników, rodziców i opie-
kunów w Leśnictwie Da-
lejów posadzili 200 mło-
dych sadzonek.

Łącznie zaangażowa-
nych było 25. dzieciaków 
klas Ia i IIIa SP w Bliżynie 
pod opieką Grażyny Kij 
i Grzegorza Smardzew-

skiego oraz leśnicy: Witold Ożóg, Maciej Orynek i Milena Ory-
nek. Akcję przeprowadzono na okoliczność obchodów Światowego 
Dnia Ziemi.

Czynności praktycz-
ne połączono z doskona-
łą zabawą i edukacją. Na 
miejscu leśnicy poin-
formowali dzieci o tym, 
w jaki sposób prawi-
dłowo sadzić drzewka, 
dlaczego tak ważne są 
nasadzenia. Pytali rów-
nież o zagrożenia, jakie 
dla lasu płyną ze strony.

Część praktyczna nie była łatwa, niektórzy mieli na początku pro-
blemy, ale ostatecznie drzewka zostały posadzone. Później przyszedł 

czas na zabawę. Zapłonęło ognisko, 
na którym pieczono kiełbaski, a pięk-
na pogoda sprzyjała zabawie na świe-
żym powietrzu.

-Składam wszystkim zaangażo-
wanym w tą cenną inicjatywę. Była to 

nie tylko ważna lekcja edukacyjna i wychowawcza, ale mająca aspekt 

praktyczny, przyjazny dla środowiska naturalnego. Mamy nadzieję, że 
drzewka się przyjmą – mówi Grażyna Kij.

Jacenty Kita
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kultur a

Nasi artyści rozbawili skarżyską publiczność
Kilkuset uczestników, 16 

zespołów i kapel ludowych, 
doskonała zabawa przy pięk-
nej pogodzie. A do tego we-
sołe miasteczko dla najmłod-
szych, stoiska gastronomiczne 
i rękodzieła ludowego. Takie 
atrakcje czekały 19 maja na 

uczestników V 
Prezentacji Kapel 
i Zespołów Lu-
dowych połączo-
nych w tym roku 
z Jubileuszem 
10. lecia zespołu 
„Grzybowianki”. 

Wśród arty-
stów goszczących 
w Skarżysku Ko-

ścielnym był nasz „hit eksportowy” Wacław Pejas wraz z zespołem 
„Sobótka” oraz kapela „Bliżej serca” z Bliżyna.

(jaki)

„Gra” Uli Jędrzejczyk jedną ze 108
6 maja 2013 roku w Centralnym 

Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 
otwarto 14 Międzynarodowe Triennale 
Tkaniny. Triennale to wystawa o cha-
rakterze konkursu, prezentująca osią-
gnięcia artystów sztuki włókna z całe-
go świata. W tegorocznej edycji udział 
bierze 132. artystów z 50. krajów. Na 
wystawie prezentowane są prace bardzo 
różnorodne, klasyczne gobeliny,  ażuro-
we przestrzenne abstrakcje i formy figu-
ralne. Łódzkie triennale jest najstarszą, 

największą i najbardziej prestiżową na świecie wystawą promującą 
współczesną tkaninę. Polska sztuka włókna cieszy się w pełni zasłużo-
nym uznaniem i zainteresowaniem na całym świecie. 

14 Międzynarodowemu Trienna-
le Tkaniny towarzyszy 10 Ogólnopolska 
Wystawa Miniatury Tkackiej czynna od 6 
maja do 1 września 2013 r. Ogólnopolskie 
Jury wybrało 155 mini-dzieł, autorstwa 108 
twórców, między innymi miniaturę Urszu-
li Jędrzejczyk „Gra”. Technika wykonania 
to tkanina nicielnicowa wykonana na mu-
zealnych krosnach poziomych z Domku 
Tkaczki, montaż, klejenie, bawełna, paski 
tkanin i dzianin, tektura. Wymiary to 15,5 
x 15,5 x 15,5 cm.  Wydany do wystawy 
katalog zawiera biogramy i wypowiedzi 
artystów oraz obszerny wybór ilustracji. 
Triennale Tkaniny oraz wystawy towarzyszące można oglądać w Cen-
tralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi do 1 listopada 2013 roku. 
Więcej na stronie http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/

Pani Urszuli serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych sukce-
sów.

Marzanna Jeżewska - Boczek

Promocja na Węgrzech
Książka artystyczna au-

torstwa Urszuli Jędrzejczyk 
pt. „64 Widoki Jednego Drze-
wa” z angielskim tytułem 
„64 Views of One Tree” razem 
z książkami innych twórców 
będzie reprezentować Polskę 
na Fifth International Artists 
Book Exhibition, organizowa-
nym przez The King St. Ste-
phen Museum we współpracy 
z  City Gallery Deák Collection 

w Székesfehérvár na Węgrzech.
Wernisaż odbył się 18 maja 2013 roku w  The King St. Stephen 

Museum w Székesfehérvár, a po zakończeniu wystawy książka pozo-
stanie w kolekcji muzeum. W Polsce książka pokazana była widzom 
podczas prestiżowego 11 Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztu-
ki w Ostrowcu Świętokrzyskim w październiku 2012 roku.

Urszula Jędrzejczyk zajmuje się książką artystyczną od 2002 roku. 
Jej prace „Jednostronność”, „Jednostronność w czasie teraźniejszym” 
i „Opowieść Drzewa”, prezentowane były w wielu galeriach w Polsce, 
Irlandii i Niemczech podczas 

8 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki „Czas” w latach 
2006 – 2008.

Książki „Dom” i „Pamięć” uczestniczyły w cyklu wystaw Pol-
ska Książka Artystyczna XX i XXI wieku w prestiżowych galeriach 
w Polsce w latach 2009 – 2010. Aktualnie książki „Dialog na Stosie”, 
„Patrzeć”, „Siedzieć” biorą udział w 9 Międzynarodowym Festiwalu 
Sztuki Książki „Korespondencja” podczas którego otrzymały nomina-
cję do nagrody.

Pani Urszuli Jędrzejczyk gratulujemy , życzymy dalszych wspa-
niałych  pomysłów i sukcesów.

Marzanna Jeżewska - Boczek

„Islandia” w Zameczku 
26 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury otwarta została wy-

stawa fotografii Włodzimierza Płanety pt. „Islandia”. Wystawa jest 
zapisem IX Wyprawy fotograficznej organizowanej przez autora pod 
patronatem Konsula Generalnego Islandii w Gdańsku i Konsula Ge-
neralnego w Polsce.

Autor wystawy fotografią zajmuje się zawodowo od 1986 r. Ulu-
bione tematy: krajobraz, portret charakterystyczny, akt i Kraków. Brał 
udział w ok. 120. wystawach, otrzymał ponad 50 nagród i wyróżnień. 

(jk)
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Bezpieczni w ruchu drogowym
W Gimnazjum Nr 3 przy ulicy Akacjowej w Skarżysku, odbył się 

turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, w którym wystarto-
wało pięć drużyn gimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego.

Klasyfikacja drużyn po konkursie po I etapie konkursu była na-
stępująca:

I miejsce – Gimnazjum Bliżyn
II miejsce – Gimnazjum Nr 3
III miejsce – Gimnazjum  Nr 1
IV miejsce – Zespół Szkół w Łącznej 
V miejsce – Zespół Szkół Publicznych Nr 4
Zwycięska drużyna z Bliżyna będzie reprezentowała Powiat Skar-

żyski w Finale Wojewódzkim BRD już w maju br. we Włoszczowie
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działa-

nie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:popularyzowanie 
przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształto-
wanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, po-
pularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka 
transportu, a także rekreacji i sportu.

(jk)

Festiwal Piosenki o Zdrowiu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej 

przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury zorganizował VI Powiato-
wy Festiwal Piosenki o Zdrowiu w ramach obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia. Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Michał 
Jędrys oraz Prezydent Miasta Roman Wojcieszek. 

Teksty przedstawionych piosenek były autorskie – przygotowane przez 
dzieci i ich opiekunów, natomiast muzyka własna lub zapożyczona. Tema-
tyka piosenek dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności 
aktualnego Hasła Roku 2013 „Healthy Heart Beat- zdrowe bicie serca”.

Festiwal odbył się w trzech kategoriach: przedszkolnym, szkoły pod-
stawowe oraz szkoły gimnazjalne. Jury w składzie: Monika Walczak - na-
uczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skarżysku, Członek 
- Waldemar Mazur - Wicestarosta powiatu skarżyskiego, Sylwia Nad-
grodkiewicz - wokalistka, Anna Terlecka - Komenda Powiatowa Policji 
miało trudny orzech do zgryzienia. Przewodnicząca komisji konkursowej 
Monika Walczak ogłaszając wyniki wyróżniła wszystkich wokalistów 
i każdy z nich otrzymał upominek..

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Sorbinie z wokalistą Łukaszem Supierz w piosence „Bolące serduszko” 
(opiekunem była Agnieszka Boczek i Łukasz Pietrzyk). 

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich opieku-
nów tematyką zdrowia, aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkol-
nych w zakresie działań prozdrowotnych.

(jk)

Pierwszaki na komendzie
Przeszło 30 uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół w Bliżynie 

wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym w Komendzie Powiatowej 
Policji w Skarżysku - Kamiennej. Na początku policjanci zaprezento-
wali dzieciom krótki film na temat bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Potem przystąpiono do zwiedzania budynku komendy. Dzieci 
obejrzały z bliska jak wygląda policyjny areszt, pomieszczenie moni-
toringu miejskiego oraz stanowisko dowodzenia. 

Pierwszoklasiści mogli sprawdzić przez chwilę jak wygląda kore-
spondencja dyżurnego komendy z policyjnymi patrolami prowadzo-
na za pomocą środków łączności oraz jak wygląda i do czego służy 
alkomat. Następnie dzieci zwiedziły pokój techników kryminalisty-
ki, w którym uczyły się ściągać odbitki palców, by następnie móc je 
obejrzeć przez specjalny mikroskop. Niewątpliwie dużą atrakcją dla 
zwiedzających było obejrzenie z bliska radiowozu oraz policyjnego 
motocykla, na którym dzieci chętnie robiły sobie zdjęcia. 

Spotkanie było pierwszą wizytą dzieci w tutejszej komendzie. 
Na zakończenie wizyty wszyscy otrzymali od policjantów elementy 
odblaskowe, natomiast funkcjonariusze serdeczne podziękowanie za 
zorganizowanie spotkania. Na tę okazję dzieci zrobiły specjalną laur-
kę, którą wręczyły stróżom prawa.

DSz

ZSSU w Skarżysku – Kamiennej zaprasza
Już od wielu lat gimnazjaliści z naszej gminy chętnie wybierają na 

kolejny etap nauki Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarży-
sku-Kamiennej popularnie nazywany Samochodówką. Ta znajdująca się 
w samym centrum miasta placówka, w pobliżu dworca PKP, przystanków 
busów i autobusów, pozwala uczniom szybko dotrzeć do szkoły. Samo-
chodówka oferuje możliwość kształcenia się w technikum w zawodach : 
technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fry-
zjerskich, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastro-
nomicznych, kelner, technik procesów drukowania, technik cyfrowych 
procesów graficznych lub zasadniczej szkole zawodowej w zawodach : 
kucharz, sprzedawca, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samo-
chodowych, blacharz samochodowy, fryzjer, piekarz, cukiernik, ślusarz, 
krawiec, tapicer, obuwnik, wędliniarz, stolarz. 

Gruntownie wyremontowana szkoła (wykonana termomodernizacja 
z wymianą okien, wymiana hydrauliki, CO, podłóg, malowanie ścian, 
wymiana mebli szkolnych), czysta i bezpieczna, z nowocześnie wyposażo-
nymi pracowniami zawodowymi (pracownie gastronomiczna, fryzjerska, 
samochodowa, komputerowe) gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Ta 
szkoła wspiera uczniów w przygotowaniach do egzaminów maturalnych 
i zawodowych, a nauczyciele chętnie pracują z nimi indywidualnie pod-
czas zajęć dodatkowych. Praktyki zawodowe mogą odbywać się również 
za granicą (np. w Grecji na wyspach Rodos, Kos, Kreta i w Egipcie).  Po-
nadto młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę 
poprzez udział w licznych konkursach szkolnych (gastronomicznym, fry-
zjerskim, recytatorskim, fotograficznym, samochodowym, plastycznym) 
oraz różnego rodzaju kołach zainteresowań. Uczniowie i nauczyciele 
bardzo chętnie angażują się też w wolontariat, pomagają w Domu Opie-
ki Społecznej, uczestniczą w Szlachetnej Paczce i Polach Nadziei na rzecz 
skarżyskiego hospicjum. 

Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych jest jedyną w Skarżysku 
szkołą, w której funkcjonuje aż pięć różnych stypendiów dla uczniów 
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej: stypendium Oseta ufundo-
wane przez Pana Mieczysława Wasilewskiego (brata Patrona szkoły) dla 
Najlepszego Ucznia, stypendium nauczycielskie dla Ucznia z Klasą, sty-
pendium dla Ucznia z Przyszłością ufundowane przez Komendanta Huf-
ca OHP w Skarżysku –Kamiennej, stypendium dla Solidnego Mechanika 
ufundowane przez absolwentów szkoły oraz stypendium dla Kreatywnego 
Informatyka ufundowane przez Portal Internetowy www.skarżysko24.pl  
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Gminna liga po VI rundzie
VI runda Gminnej Ligi Piłki Nożnej rozegrana została 19 maja, 

a padły w niej następujące wyniki:
Sołtyków – Bad Boys 0:5, bramki: Artur Bartosik, Adrian Okła, 

Kamil Rut, Grzegorz Siudek, samobójcza; Odrowążek – Płaczków 
0:2, Patryk Mastalerz, Łukasz Pierzchalski; Ubyszów – Kordian 2:4, 
Robert Minda, Arkadiusz Szmidt – Michał Dudek, Andrzej Durlik 2, 
Rafał Krakowiak; Sorbin – ZELKO 7:1, Marcin Kowalik 2, Dariusz 
Mastalerz 2, Damian Sepioło, Bartosz Żak, Emil Żak – Sebastian Mło-
dawski; Kucębów – L5R Mroczków 2:3, Dariusz Janik 2, Rafał Kopeć 
2, Maciej Mastalerz; pauzowała Alpaga Gilów.

Tabela po VI kolejce
Lp. Drużyna Mecze Pkt Bramki Bilans
1. Kordian 6 18 40:9 + 31
2. Bad Boys 5 15 22:10 + 12
3. Kucębów 5 12 26:9 + 17
4. ZELKO 6 10 15:17 - 2
5. Sołtyków 6 7 13:20 - 7
6. Sorbin 6 6 20:20 0
7. Ubyszów 5 6 18:20 - 2
8. Gilów 5 6 12:17 - 5
9. L5R Mrocz-

ków
6 6 11:27 - 16

10. Płaczków 5 3 10:21 - 11
11. Odrowążek 5 0 6:21 - 15

Strzelcy po V kolejce

Nazwisko Imię Drużyna Bramki
Dudek Michał Kordian 13
Bernatek Paweł Kucębów 8
Janik Dariusz Kucębów 8
Durlik Sebastian Kordian 6
Mastalerz Dariusz Sorbin 6
Rut Kamil Bad Boys 6
Zdziech Konrad Bad Boys 6
Durlik Andrzej Kordian 5
Mastalerz Patryk Płaczków 5
Minda Robert Ubyszów 5

(jaki)

Łukasz Fidor zwyciężył w Szydłowcu

V Turniej Szachowy „Ziemi Odrowążów” odbył się 20 i 21 kwietnia 
br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Tur-
niej uroczyście otworzyli starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlic-
ki i prezes Klubu Szachowego „Wieża” Marian Frąk.

W tym roku w turnieju uczestniczyła rekordowa liczba 85. gra-
czy z terenu powiatów: szydłowieckiego, koneckiego, opoczyńskiego, 
przysuskiego, skarżyskiego a także z Radomia, Kozienic, Skaryszewa.

W grupie B rywalizowało 28. graczy. Byli to zawodnicy bez kate-
gorii szachowych oraz posiadający najniższą kategorię V. Grali tem-
pem 30 minut na zawodnika na partię, na dystansie 6 rund. Miło nam 
poinformować, że I miejsce oraz IV kategorię szachową wywalczył 
Łukasz Fidor z Bliżyna.

Z kolei w grupie A spośród 65. graczy na 6. miejscu był Mateusz 
Fidor, Seweryn Gajko był 14. a Łukasz Łukomski 16.

(jaki)

Marcin Kołek najlepszy w kraju
Marcin Kołek 

z Sorbina odnosi 
znaczące sukcesy 
w sportach walki 
MMA (mieszane 
sztuki walki) nie 
tylko w regionie, 
ale i na zawodach 
rangi ogólnopol-
skiej. W tym roku 
zajął m.in. I miej-
sce na zawodach 

w Olsztynie oraz II miejsce na zawodach w Sochaczewie.
Doceniając ten fakt 

władze samorządowe 
gminy uhonorowały go 
nagrodą rzeczową oraz 
listem gratulacyjnym 
w sposób uroczysty na 
ostatniej sesji rady gminy. 
–To miłe i zaszczytne, że 
absolwent naszej szkoły 
i gminy odnosi tak zna-
czące sukcesy – mówiła 
przewodnicząca komisji kultury prezentując jego osiągnięcia, a do 
gratulacji dołączyli wójt Mariusz Walachnia i przewodniczący rady 
Jerzy Rams.

(jaki)
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Ogłoszenie
o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn
Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 ze zmia-
nami.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadza-
nia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r.) 
oraz Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Bliżyn  z dnia 29 
października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowią-
cych mienie gminne położonych w obrębie wsi Bliżyn. 

Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych 
w ewidencji gruntów numerami:
994/4 o powierzchni 0,1590ha, cena wywoławcza brutto 76.900,00zł.
994/5 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
994/6 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
994/7 o powierzchni 0,1486ha, cena wywoławcza brutto 71.900,00zł.
994/8 o powierzchni 0,1430ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
994/9 o powierzchni 0,1501ha, cena wywoławcza brutto 72.600,00zł.
994/10 o powierzchni 0,1431ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
994/11 o powierzchni 0,1506ha, cena wywoławcza brutto 72.900,00zł.
994/12 o powierzchni 0,1520ha, cena wywoławcza brutto 73.500,00zł.
994/13 o powierzchni 0,1432ha, cena wywoławcza brutto 69.300,00zł.
994/14 o powierzchni 0,1536ha, cena wywoławcza brutto 74.300,00zł.

położonych we wsi Bliżyn, stanowiących własność Gminy Bli-
żyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00010537/8 prowadzonej 
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-
Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na 
rzecz osób trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możli-
wość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
obowiązującym dla terenu wsi Bliżyn, zbywane działki przezna-
czone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 czerw-
ca 2013 roku /środa/ o godzinie 9,00 dla działki 994/5; o godzi-
nie 9,15 dla działki 994/6; o godzinie 9,30 dla działki 994/7; 
o godzinie 9,45 dla działki 994/8; o godzinie 10,00 dla działki 
994/9; o godzinie 10,15 dla działki 994/10; o godzinie 10,30 dla 
działki 994/11; o godzinie 10,45 dla działki 994/12; o godzinie 
11,00 dla działki 994/13; o godzinie 11,15 dla działki 994/14; 

w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a 
pokój nr 15a. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, któ-
re wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
na kupno działki 994/4 kwotę 7.690,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/5 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/6 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/7 kwotę 7.190,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/8 kwotę 6.920,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/9 kwotę 7.260,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/10 kwotę 6.920,00zł /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/11 kwotę 7.290,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/12 kwotę 7.350,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/13 kwotę 6.930,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/14 kwotę 7.430,00zł /10% ceny wywoławczej/
przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 
2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn w terminie do 
dnia 14 czerwca 2013r / piątek / do godziny 15,00.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, 
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, je-
żeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jed-
na osoba.

Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać doku-
ment tożsamości.

Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, 
zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 
dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się 
osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. 
W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie 
stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii nota-
rialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi 
od zawarcia umowy sprzedaży. 

Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu będzie 
możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem termi-
nu okazania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.  

Droga dojazdowa do działek
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Wędkarze po 11. latach powrócili nad 
bliżyński zalew

Około 4 kilogramowe karpie, jaź 
mierzący 45 cm, do tego karasie, oko-
nie i płocie. Rekordzista złowił nie-
mal 9 kg ryb, które później trafiły… 
z powrotem do wody. Po 11. latach na 
bliżyńskim zalewie w dniu 12 maja ro-
zegrano pierwsze zawody wędkarskie.

Od godziny 5.30 rano do wcze-
snego popołudnia kilkudziesięciu 
zawodników czekało na wielką rybę. 
I faktycznie, takie się pojawiły, choć 
nie wszystkim sprzyjało szczęście. 
Zawodom przyglądał się nawet prezes 
zarządu oddziału świętokrzyskiego 
PZW Czesław Brychowski. Wśród 

łowiących spotkaliśmy także 83-letniego Andrzeja Hozera i wójta 
Mariusza Walachnię, który sprzęt kupił dzień wcześniej, a ostatnio 
z wędką miał do czynienia… 30. lat temu. I szczęście mu sprzyjało, 
złowił kilka okazów, w tym ponad dwukilogramowego karpia. Po 

zakończeniu ry-
walizacji w po-
szczególnych kate-
goriach ryby były 
ważone i… wracały 
do wody. W grupie 
kadetów najlepszy 
był Łukasz Ozan, 

wśród juniorów Piotr 
Kuszewski (to on zło-
wił jazia o długości 
45 cm), Piotr Koło-
dziej i Kamil Bilski, 
a wśród seniorów 
kolejność była na-
stępująca: Rajmund 
Adamczyk, Tomasz 
Osóbka, Arkadiusz 
Markot, Michał Mastalerz, Andrzej Grabowiecki, Wiesław Durlik, 
Mieczysław Woźniak i Tymoteusz Osóbka.

- Kolejne zawody już 1 czerwca. Tym razem dla najmłodszych 
z okazji Dnia Dziecka – zapowiada Tomasz Pela, kapitan sportowy 
bliżyńskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego.

Jacenty Kita
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