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* uroczystości patriotyczne na Borze,
* policyjne i strażackie podsumowania,
* w gminie i w powiecie,
* w Zameczku,
* ekologiczne szkoły,
* kolędowali seniorzy,
* sukces piłkarzy – ministrantów oraz
„CZAS NA POWIAT SKARŻYSKI”  

- DODATEK STAROSTWA POWIATOWEGO.

Patrycja Michalska 
stypendystką ministra

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w styczniu br. przyznała ministe-
rialne stypendia za wybitne osiągnięcia 
dla studentów uczelni wyższych. Miło 
nam poinformować, iż jedną ze stypen-
dystek została pochodząca z Ubyszowa 
Patrycja Michalska. 

Czytaj na str. 4

Setne urodziny Jana Zielińskiego
W dniu 13 lutego br. Jan 

Zieliński z Ubyszowa obcho-
dził 100-lecie urodzin. Z tej 
okazji Jubilata odwiedziła ro-
dzina, władze naszej gminy 
oraz KRUS. Były życzenia, 
kwiaty, odśpiewano Dwie-
ście lat.

Czytaj na str. 4

Pamięci rodzin Janasów i Dobrowolskich

70 lat temu, 1 lutego 1944 roku, Niemcy w szczególnie bestialski 
sposób zamordowali w Mroczkowie rodziny Janasów i Dobrowol-
skich. W dniu 2 lutego, w rocznicę okrutnego mordu, w intencji ofiar 
hitlerowskiego bestialstwa odprawiona została Msza św., po której 
pod pomnikiem ofiar delegacje rodzin, władz samorządowych, kom-
batantów złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Czytaj na str. 2-3

Sielsko i anielsko w Wołowie

Pod tym tytułem pierwszego dnia lutego z inspiracji miejscowej 
sołtys Moniki Sokołowskiej oraz społeczności lokalnej w strażac-
kiej remizie w Wołowie odbyła się impreza integracyjna.

Doskonałej zabawy nie zabrakło.
Czytaj na str. 6

Cudowne ferie z „Zameczkiem”

Przebogatą ofertę dla 
najmłodszych podczas 
skończonych niedawno 
ferii zimowych przygoto-
wał bliżyński Zameczek. 
Każdego dnia z zajęć ko-
rzystało nawet ponad 50. 
dzieciaków.

Czytaj w tym wydaniu.
Fotorelacja na str. 16.
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po której pod pomnikiem ofiar delegacje rodzin, władz samo-
rządowych, kombatantów złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły 
znicze. 

Uczestników uroczystości w kościele powitał miejscowy 
proboszcz ks. Antoni Kochanowski oraz w imieniu organi-
zatorów Genowefa Piotrowska. Poza członkami rodzin obec-
ne były poczty sztandarowe gminy Bliżyn, szkoły i strażaków 
z Mroczkowa, kombatanckie, Związku Strzeleckiego, Pol-
skich Drużyn Strzeleckich. Przybył starosta skarżyski Michał 

Jędrys, wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, przewodni-
czący rady gminy Jerzy Rams, wójt Nagłowic Elżbieta Fre-
jowska, której mama, wówczas 10-letnia Maria Janas (Sołtyk), 
była jedyną z ocalałych oraz radni Rady Gminy. Licznie na na-
bożeństwie stawili się mieszkańcy Mroczkowa. Nabożeństwo 
grą na trąbce uświetnił Kuba Kowalski, uczeń Państwowej 
Szkoły Muzycznej ze Skarżyska – Kamiennej.

Mszę św. w intencji ofiar sprawowali ks. kanonik Julian 
Olejarz oraz o. redemptorysta Kazimierz Głaz. 

Później głos zabrał dr Marek Jedynak z kieleckiej delega-
tury Instytutu Pamięci Narodowej, który przybliżył sylwetkę 
Feliksa Janasa oraz tło tych tragicznych wydarzeń.

Następnie na miejscu kaźni, miejsca, w których stał 
dom rodzinny Janasów, część patriotyczną poprowadził
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W y da r z e n i a

Pamięci rodzin Janasów 
i Dobrowolskich

70 lat temu,  
1 lutego 1944 roku, 
Niemcy w szczegól-
nie bestialski spo-
sób zamordowali 
w Mroczkowie ro-
dziny Janasów i Do-
browolskich. Był to 
odwet za konspira-
cyjną działalność 
Feliksa Janasa ps. 
Sołtyk, żołnierza 
Armii Krajowej.

W dniu 2 lutego, w rocznicę okrutnego mordu, w intencji 
ofiar hitlerowskiego bestialstwa odprawiona została Msza św., 
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Leszek Steć, a Elżbieta Frejowska, wyraźnie wzruszona, 
przypomniała rodzinne wspomnienia o tej zbrodni. Delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów  i zapaliły znicze.

Po uroczystościach pod pomnikiem odbyło się spotkanie 
w strażackiej remizie, gdzie pieśni patriotyczne śpiewała ka-
pela Świętokrzyskie scyzoryki w składzie: Adam Młodawski, 

Mariusz Dołowy, Ryszard Kucewicz oraz Leszek Steć. Można 
również było obejrzeć okolicznościową wystawę przygotowaną 
przez miejscową szkołę.

Organizatorami uroczystości były Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej i Polskie Drużyny Strzeleckie, a patro-
nat sprawowali Starosta Skarżyski Michał Jędrys i Wójt Gminy 
Bliżyn Mariusz Walachnia.

Jacenty Kita

a k t ua l n o ś c ia k t ua l n o ś c i

Kim był nasz bohater?
Feliks Janas Sołtyk urodził się 15 IV 1924 r. w Kowlu. W 1937 r. 

rodzina Janasów przeprowadziła się do Sołtykowa. W Końskich 
skończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę w Państwowym Gim-
nazjum im. św. Stanisława Kostki. W tej samej klasie uczyło się aż 9. 
przyszłych partyzantów Robota! 

W 1939 r. po wybuchu wojny przez pewien czas pomagał rodzi-
com w gospodarstwie i kontynuował naukę na tajnych kompletach. 
W 1941 r. wszedł w skład placówki Związku Walki Zbrojnej w Nie-
kłaniu Wielkim. Obrał pseudonim Sołtyk nawiązując do wsi, z której 
pochodził. Otrzymał przydział do grupy sabotażowo-dywersyjnej 
ppor. Henryka Dajera Kowalskiego, którego zastępcą był kpr. Józef 
Domagała Wilk – szkolny kolega Feliksa. 

Po aresztowaniach w marcu 1943 r. grupa była zagrożona. Kowal-
ski musiał się ukrywać. Dowództwo przejął Wilk. Pod jego komendą 
kilkunastu zdekonspirowanych żołnierzy przeszło do formującego 
się w Michniowie oddziału partyzanckiego. Ich dowódcą został ppor. 
Robot. Grupa ta wiosną przeniosła się z Michniowa do lasu. 4 VI 
1943 r. komendę nad nimi objął por. cc. Jan Piwnik Ponury, który zo-
stał jednocześnie sze-
fem Kedywu Okręgu 
AK Jodła. Pod jego 
komendą powstały 
około 300-osobowe 
Zgrupowania Par-
tyzanckie AK Ponu-
ry. Sołtyk otrzymał 
przydział do Zgru-
powania nr 2 ppor. 
Robota. Razem z kpr. 
Kazimierzem Skrzy-
neckim Wąsem, strz. 
Józefem Ziomkiem 
Rysiem i strz. Janem 
Pisarskiem Teklinow-
skim zostali przydzie-
leni do obsługi ciężkiego karabinu maszynowego Browning wz. 30, 
którego Feliks został celowniczym. 

Grupa ta przeszła cały szlak bojowy II Zgrupowania w niezmie-
nionym składzie. W leśnych oddziałach była to jedna z najcięższych 
służb – przede wszystkim ze względu na gabaryty i wagę broni. 
Mimo to wzięli udział we wszystkich akcjach i potyczkach Zgrupo-
wań, wychodząc niemal zawsze bez szwanku. Broń przetrzymywana 
i eksploatowana w warunkach leśnych czasem zawodziła, lecz sekcja 
cekaemu była gotowa i walczyła zawsze na pierwszej linii. W par-
tyzanckiej kampanii 1943 roku wzięli udział w akacjach na pociągi 
pod Wąsoszem Koneckim (19/20 VIII), pod Wólką Plebańską (4 IX), 
w zdobyciu Końskich (31 VIII/1 IX), w boju pod Smarkowem (13 IX) 
i na Barwinku (16 IX). Cekaem Sołtyka „miał na swoim koncie” co 
najmniej kilkudziesięciu zabitych Niemców. Pasmo sukcesów od-
działu przerwała śmierć komendanta Robota 14 X 1943 r. 

Miesiąc później Zgrupowania Partyzanckie AK Ponury zostały 
rozformowane na zimę. Feliks Janas wrócił do rodzinnego Sołtyko-
wa. W styczniu 1944 r. otrzymał rozkaz wykonania wyroku śmierci 
na miejscowym bandycie. Pech chciał, że egzekutorzy złapali jedno-
cześnie skazanego i jego brata. Zamiast zlikwidować także świadka, 
po długich błaganiach puścili go wolno. Ten jednak został złapany 
przez żandarmerię z Bliżyna. Podczas przesłuchania wskazał miej-
sce, gdzie ukrywał się Sołtyk. Był to dom siostry Feliksa – Ireny Do-
browolskiej. 

Nad ranem 1 II 1944 r. dom został otoczony. Żandarmi wezwali 
rodzinę do opuszczenia domu. Po ich wyjściu wszystkich zastrzelili. 
Zginęli matka Sołtyka – Bronisława (44 l.), brat Zdzisław (15 l.), sio-
stra Irena Dobrowolska (22 l.), jej mąż Czesław (24 l.), ich córka Basia 
(10 m-cy) oraz ciotka Maria Dobrowolska (46 l.). Feliks zdążył złapać 
swój pistolet maszynowy i uciec na strych. Ostrzeliwał się, nie po-
zwalając żandarmom wejść do domu. Sam ciężko ranił kilku z nich. 
W tej sytuacji hitlerowcy podpalili zabudowania. Kpr. Feliks Janas 
Sołtyk nie zginął jednak w płomieniach, lecz sam odebrał sobie życie, 
by Niemcy nie mieli satysfakcji z zabicia polskiego żołnierza. 

Nie doczekał wezwania na wiosenną koncentrację oddziałów 
AK. Nie doczekał zakończenia II wojny światowej. Dziś w wolnej 
Polsce pozostaje nam pamiętać, że Jego poświęcenie w walce, za wol-
ną Ojczyznę okupione zostało śmiercią sześciu niewinnych osób. Im 
wszystkim należy się pamięć za ofiarę, którą ponieśli. 

Marek Jedynak
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a k t ua l n o ś c i

Patrycja Michalska stypendystką ministra
Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w styczniu br. przyznała 
ministerialne stypendia za wybitne 
osiągnięcia dla studentów uczelni wyż-
szych. Miło nam poinformować, iż jed-
ną ze stypendystek została pochodząca 
z Ubyszowa Patrycja Michalska. 

Jaka jest recepta na sukces? - Moim 
studenckim przepisem na sukces jest 
przede wszystkim stawianie sobie ce-
lów i dążenie do ich realizacji. Droga 
do ich osiągnięcia nie jest łatwa, dla-
tego też trzeba mieć silną wolę, chęci 
oraz wykazać się ogromną determina-
cją. Należy być cierpliwym, sumien-
nym, wytrwałym, zorganizowanym, 
w pełni zaangażowanym i wierzyć w to 

co się robi. Bowiem to, co zdobyte ciężką pracą najlepiej smakuje i moty-
wuje do dalszego działania. Bliskie mi są słowa, które wypowiedział Earl 
Nightingale: Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą dokąd 
zmierzają…To jest aż tak proste – mówi nam Patrycja.

Prestiżową nagrodę odebrała 29 stycznia 2014 r. podczas uroczystej 
Gali ich wręczenia w Centrum Edukacji Artystycznej UJK w Kielcach 
z rąk rektora prof. Jacka Semaniaka.

Patrycja Michalska to mieszkanka Ubyszowa. Jest studentka piąte-
go roku zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kiecach. 
Uzyskała najwyższą średnią ocen 5,00. Jest autorką licznych publikacji 
naukowych oraz aktywną uczestniczką wielu ogólnopolskich i między-
narodowych konferencji naukowych. Podejmowana w jej wystąpieniach 
i artykułach problematyka dotyczy przede wszystkim bieżących tematów 
oraz problemów z dziedziny nauk społecznych, zarządzania i ekonomii. 
Na międzynarodowej konferencji Hungarian-Polish friendship – history, 
economic and culture w Budapeszcie otrzymała nagrody książkowe w ra-
mach konkursu na najciekawszy artykuł i wystąpienie. Patrycja bierze 
także udział w projektach badawczych. Aktywnie działa w Studenckim 
Kole Naukowym Lider, współorganizując konferencje oraz liczne szkole-
nia z zakresu przedsiębiorczości, uczestnicząc w targach edukacyjnych, 
dbając o wizerunek koła. Należy do międzynarodowej organizacji stu-
denckiej ENACTUS UJK. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego, uczestnicząc w konferencjach organizowanych przez PTE. 
Należy do Klubu Aktywne-
go Studenta. 

Działa też charytatyw-
nie i w ramach wolontaria-
tu. Podjęła szereg praktyk 
nieobjętych programem 
studiów, uczestniczyła 
w wielu szkoleniach, ak-
cjach marketingowych oraz 
seminariach. Co roku jest 
stypendystką Rektora Uni-
wersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. 

- Otrzymanie Sty-
pendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia jest dla 
mnie dużym wyróżnieniem oraz zwieńczeniem ciężkiej pracy. Trzeba 
wykazać się nie tylko wysoką średnią ocen, ale również aktywnością 
w innych dziedzinach. Myślę, że tak prestiżowe stypendium, jakim jest 
Stypendium Ministra to marzenie każdego studenta. Żyję na wysokich 
obrotach, ale dzięki temu mogę się spełniać i czerpać radość z tego, co 

udaje mi się osiągnąć. Słowo „nuda” jest mi obce, lubię gdy wokół mnie 
dużo się dzieje, dlatego też moja aktywność nie ogranicza się tylko do 
studiów i w związku z tym działam także na innych płaszczyznach, 
co pozwala mi się rozwijać, poszerzać umiejętności, horyzonty i daje 
ogromną satysfakcję. Wracając myślami do dzieciństwa muszę powie-
dzieć, iż miałam wspaniały start, ponieważ moją edukację rozpoczęłam 
pod okiem pani Marii Przygody -znakomitej nauczycielki, dzięki której 
od początku polubiłam naukę i wykazywałam się aktywnością angażu-
jąc się na 100% - dodaje nasza stypendystka.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 
osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studen-
tów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazują-
cych się aktywnością naukową. To wyjątkowe i ważne stypendium, po-
nieważ pokazuje możliwości studentów poszczególnych uczelni w kraju. 
Rektorzy uczelni wyższych przesłali aż 3775 wniosków, z czego Mini-
sterstwo przyznało 934 stypendia studenckie.

Jacenty Kita

Setne urodziny Jana Zielińskiego
W dniu 13 lutego br. Jan 

Zieliński z Ubyszowa obcho-
dził 100-lecie urodzin. 

W związku z tym pięk-
nym jubileuszem do zacnego 
Jubilata przybyli z wizytą: 
wójt gminy Bliżyn Mariusz 
Walachnia, z-ca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Lu-
iza Jurczyk - Kutryb, sołtys 
Ubyszowa – Zbigniew Ślęzak 
oraz radny – Tadeusz Łyjak.

Składanie życzeń rozpo-
czął wójt gminy wręczając bu-
kiet kwiatów, upominek oraz 
listy gratulacyjne od Prezesa 
Rady Ministrów Donalda 
Tuska oraz Wojewody Świę-

tokrzyskiego Bożen-
tyny Pałki- Koruby. 
100-latka odwiedzili 
też dyrektor Oddziału 
Regionalnego KRUS 
w Kielcach Tomasz 
Jagiełło oraz kierow-
nik placówki tere-
nowej KRUS w Koń-
skich Sylwia Armada, 
którzy wręczyli kosz 

kwiatów oraz list gratulacyj-
ny od prezesa z informacją 
o przyznaniu świadczenia ho-
norowego.

W uroczystości uczestni-
czyła rodzina Jubilatki.

Życzmy zacnemu Jubila-
towi i jego bliskim, jeszcze 
wielu lat w zdrowiu i szczę-
ściu rodzinnym!!!

Marzena Jeżewska - 
Boczek
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W  G m i n i e  i  o ko l i c y

Rocznica pacyfikacji na Borze

W połowie października 1939 r. w Skarżysku – Kamiennej podjęto 
decyzję o scaleniu konspiracyjnych grup z terenu miasta i podporząd-
kowaniu ich strukturom organizacji Orzeł Biały. Ale już w dniu 29 
stycznia 1940 r., po otoczeniu miasta, rozpoczęto masowe aresztowa-
nia jej członków oraz ich najbliższych. Spośród ponad 400. aresztowa-
nych w dniach od 12 do 16 lutego 1940 roku Niemcy rozstrzelali 360. 
z nich.

W minioną niedzielę odbyły się uroczystości upamiętniające 74. 
rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń.

Jak co roku przedstawiciele władz miasta i powiatu, parlamen-
tarzyści, delegacje zakła-
dów pracy, związków zawo-
dowych i kombatanckich, 
przedstawiciele szkół, służb 
mundurowych oddali hołd 
pomordowanym. Tradycyj-
nie też nie zabrakło przedsta-
wicieli naszej gminy. Obecny 
był wójt Mariusz Walachnia, 
przewodniczący rady gmi-

ny Jerzy Rams, członkowie 
Związku Strzeleckiego, kom-
batanci oraz bandera konna 
– Stanisław Paszkiel oraz 
Karolina Żak.

Uroczystości rozpoczę-
ły się od Mszy św. w intencji 
pomordowanych w kościele 
na Borze.

Po nabożeństwie pod mogiłą pomordowanych miały miejsce 
okolicznościowe przemówienia (głos zabrali m.in: prezydent miasta 
Roman Wojcieszek, posłowie: Marzena Okła-Drewnowicz, Maria 
Zuba i Andrzej Bętkowski, starosta Michał Jędrys) oraz składanie 
kwiatów. 

Podczas uroczystości 
wręczono medale za za-
sługi dla Związku Kom-
batantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych 
oraz Kombatancki Krzyż 
Pamiątkowy. Wyróżnie-
nia otrzymali: Aleksan-
dra Milanowska (medal 
za zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i By-

łych Więźniów Politycznych oraz Józefa Życińska, Grażyna Karpiń-
ska, Cezary Kowalik i Henryka Wójtowicz (Kombatancki Krzyż 
Pamiątkowy). Ponadto Monika Sokołowska została wyróżniona Dy-
plomem Polskich Drużyn Strzeleckich.

Po części oficjalnej na uczestników czekał gorący poczęstunek 
oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

(jaki)

Policyjne podsumowania
27 stycznia w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-

-Kamiennej odbyła się narada roczna podsumowująca pracę skarży-
skich policjantów za rok 2013. Wziął w niej udział wójt Mariusz Wa-
lachnia oraz samorządowcy z pozostałych gmin tworzących powiat, 
a także sądownictwa i prokuratury.

Spotkanie rozpo-
częło się od złożenia 
meldunku Świętokrzy-
skiemu Komendantowi 
Wojewódzkiemu Policji 
w Kielcach insp. Jaro-
sławowi Szymczyko-
wi przez Naczelnika 
Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej 
Policji w Skarżysku- 
Kamiennej nadkom. Krzysztofa Leśniewskiego. Następnie policjanci 
oraz zgromadzeni goście uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Zdzi-
sława Rachtana, pseudonim Halny – żołnierza Armii Krajowej, ofice-
ra Zgrupowania Partyzanckiego Ponury, który był mocno związany 
z policją świętokrzyską. 

W głównej części spotkania Komendant Powiatowy Policji 
w Skarżysku – Kamiennej kom. Piotr Zalewski szczegółowo omówił 
pracę podległych mu policjantów w obszarze służby kryminalnej, pre-

wencyjnej i logistycz-
nej. W 2013 roku na 
podległym mu te-
renie zanotowano 
1474 przestępstwa  
(w 2009 roku było aż 
4718 przestępstw), 
w tym 977 kryminal-
nych.

Spada jed na k 

także wykrywalność np. kradzieży aut – 27%, kradzieży z włamaniem 
– 36%. W powiecie w 2013 roku popełniono 19.986 wykroczeń, poli-
cjanci odbyli 11.383 służby zewnętrzne.

Komendant zwrócił również uwagę na doskonałą współpracę 
z władzami samorządowymi, w tym z naszą gminą. Polega ona na 
dofinansowaniu m.in. kilka lat temu zakupu radiowozu, rowerów dla 
dzielnicowych, finansowania służb ponadnormatywnych.

Dodajmy, że jest wreszcie szansa na wybudowanie kosztem 
41.534.677 złotych nowej komendy powiatowej na skrzyżowaniu ul. 
Rejowskiej i Szydłowieckiej do 30 listopada 2015 roku.

Jacenty Kita
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Sielsko i anielsko w Wołowie
Pod tym tytułem 

pierwszego dnia lutego 
z inspiracji miejscowej 
sołtys Moniki Sokołow-
skiej oraz społeczności 
lokalnej w strażackiej 
remizie w Wołowie od-
była się impreza inte-
gracyjna.

Przybyłych miesz-
kańców i artystów oraz 
zaproszonych gości po 

królewsku powitała organizatorka spotkania, a wśród gości byli wójt 
Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, radni 

Aleksandra Milanowska i Wiesław Gregiel, prezes OSP Dariusz Sit-
ko. Szczególnie ciepło powitani zostali najmniejsi mieszkańcy wsi, dla 
których przede wszystkim zorganizowana została ta impreza.

Najpierw wystąpił 
Amatorski Teatr Rodzi-
ców Boróweczki pod ar-
tystycznym kierunkiem 
Renaty Pela z przed-
stawieniem Kopciuszek. 
Później wystąpiło wyjąt-
kowe trio – babcia Da-
nuta Osóbka grająca na 

akordeonie oraz jej wnuczęta w roli solistów – Madzia i Kacper.
Następnie swe umiejętności zaprezentowali wychowankowie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Tę-
cza w Skarżysku-Kamiennej pod kierunkiem Iwony Sokołowskiej. 
Program zespołu Nie jest źle przygotował Adam Młodawski, a jego 
kierownikiem jest Da-
riusz Stachura. Wystą-
pili: Małgorzata Basicka, 
Rafał Żywczyk, Rafał 
Mróz, Łukasz Babiarz 
i Ryszard Kołodziej. 

Na koniec M. Soko-
łowska podziękowała 
sponsorom, bez których 
zorganizowanie spotka-
nia nie byłoby możliwe. 
Byli wśród nich: Mariusz Walachnia, Państwo Perkosz, Daniel Żak 
oraz Dariusz Sitko. –W blasku Waszej dobroci mogliśmy się tutaj dziś 
bawić – dodała.

Jacenty Kita
Więcej zdjęć na: http://www.blizyn.pl/aktualnosci-blizyn/867-

-sielsko-i-anielsko-w-wolowie
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chało kilkudziesięciu me-
lomanów podczas koncertu 
karnawałowego w wykona-
niu zespołu instrumental-
nego Opium String Quartet, 
który 25 stycznia odbył się 
w bliżyńskim Zameczku. 
Każdy występ nagradzany 
był gromkimi oklaskami, 
a bisom nie było końca. 

Publiczność, która do końca wypełniła Zameczek z pewnością opusz-
czała koncert w pełni usatysfakcjonowana. Zespół zagrał w składzie: 
Agnieszka Marucha, Anna Szalińska, Magdalena Małecka - Wip-
pich i Olga Łosakiewicz - Marcyniak. 

- Nie ukrywamy, że na prośbę naszych widzów, już dzisiaj mo-
żemy powiedzieć, że z kwartetem smyczkowym spotkamy się za rok 
w koncercie noworocznym, który miejmy nadzieję wejdzie na stałe do 
naszej tradycji. Artystki obiecały, że już rozpoczynają pracę nad no-
wym repertuarem, aby nie zawieźć naszej publiczności – mówi dyrek-
tor placówki Katarzyna Skarus

(jaki)

„Opium” w „Zameczku”
Perfekcyjnie  za-

grane walce wiedeń-
skie, polki, tanga, 
marsze i czardasze, 
utwory Brahmsa, 
Straussa, Chopina, 
Dworzaka, Czajkow-
skiego i wielu innych 
kompozytorów słu-

k u lt u r a

Seniorzy potrafią się bawić
Klub Seniora Emeryt w Bliży-

nie 14 stycznia dla swych członków 
zorganizował pierwsze w tym roku 
spotkanie integracyjne. Przekazując 
życzenia noworoczne. Przybyłych 
powitała prezes klubu Halina Re-
lidzińska, szczególnie ciepłe słowa 

kierując pod adresem gości ze Skarżyska – Kamiennej – zespołu Perły 
z lamusa pod kierunkiem artystycznym Anny Tchórzewskiej.

Zanim rozpoczęła się część artystyczna, pani prezes dokonała 
podsumowania pracy klubu w 2013 roku. Był to dla seniorów bogaty 
w wydarzenia czas. Zorganizowanych zostało 14 różnorodnych spo-
tkań, w tym 3 wycieczki (odwiedzili Radom, Jędrzejów, Częstochowę, 

Oświęcim i Ojców). Chętne panie wyjechały do Kielc na bezpłatne 
badania mammograficzne. –Smuci fakt, że przez ostatnie dwa lata ze 
względów naturalnych ubyło 10. członków – stwierdziła H. Relidzyń-
ska. 

Na koniec prezes podziękowała osobom najbardziej zaangażo-
wanym w pracę klubu tj. Zdzisławie Jurek, Marii Płusa, Mirosławie 
Karpeta i Lidii Bojek.

Później Perły zaprezentowały program Kolędnicy. Szczególne 
wzruszenie widać była na twarzach obecnych podczas śpiewania Ko-
lędy dla wszystkich nieobecnych w wykonaniu Anny Tchórzewskiej.

Jacenty Kita

Wystawa „Chasydzi”
-To są takie trochę dzi-

waki – stwierdził podczas 
pleneru wystawy Chasydzi 
Włodzimierz Płaneta mó-
wiąc o wyznawcach tego 
ruchu religijnego o cha-
rakterze mistycznym, któ-
ry ukształtował się w łonie 
judaizmu. –Siłą narodu 

jest tradycja – poprzedziła jego wypowiedzć dyrektor placówki Kata-
rzyna Skarus witając przybyłych.

Prezentowane na wystawie fotografie zostały wykonane w latach 
2006-2012 na terenie Leżajska, Lelowa i Humania na Ukrainie.

Wystawę przygotowała Urszula Jędrzejczyk.
(jaki)
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Zakończyła się kampania zebrań 
sprawozdawczych strażaków

W Polsce działa niemal 18 tysięcy Ochotniczych Straży Pożar-
nych, skupiających około 700. tysięcy członków. Jednostek OSP w wo-
jewództwie świętokrzyskim jest ponad 800, w naszym powiecie 13, 
z tego sześć działa w naszej gminie. Udziela się w nich około 200. stra-
żaków. Zebraniem w Nowym Odrowążku w dniu 15 lutego zakończy-
ła się trwająca niemal miesiąc kampania corocznych zebrań sprawoz-
dawczych. Zgodnie z wymogami statutowymi przebieg ich wszystkich 
odbywał się według ustalonych zasad, więc opiszemy jest zbiorczo.

Zaczęło się w dniu 18 stycznia 2014 r. Zebraniami w Nowkach 
i Sorbinie, 25 stycznia spotkali się druhowie z Wołowa i Mroczkowa,  
8 lutego w Bliżynie i ostatnie w Nowym Odrowążku.

Gośćmi większości z nich byli wójt gminy Mariusz Walachnia 
i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, miejscowi radni, sołtysi. 
Do strażackiej braci docierali również poseł Andrzej Bętkowski, rad-
ni powiatowi Anna Leżańska i Mieczysław Bąk, starosta skarżyski 
Michał Jędrys. Zawsze obecny był przedstawiciel Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej ze Skarżyska Kamiennej. Niemal 
zawsze obecny było komendant gminny Zdzisław Kuźdub.

Zebrania obejmowały część sprawozdawczą zarządu, sprawozda-
nie finansowe oraz komisji rewizyjnej, a efektem ich przyjęcia było 
udzielenie wszystkim zarządom absolutorium z działalności za rok 
2013. Przyjmowano też plany pracy na ten rok, dyskutowano o bieżą-
cych sprawach jednostek i planach na ten rok – w tym inwestycyjnych.

Ale każda z jednostek ma też swoje specyficzne potrzeby i odmien-
ne wyróżniki.
Zebranie w Nowkach

Strażacy z Nowek 
zwracali uwagę na 
konieczność popra-
wienia stanu tech-
nicznego zbiornika 
przeciwpożarowego, 
natomiast w planie 
działalności na 2014 r. 
za najważniejsze za-
dania przyjęto ułoże-

nie kostki brukowej od ulicy do strażnicy oraz remont  jednego z po-
mieszczeń wykorzystywanego na cele sportowe, w tym wykonanie 
sufitu podwieszanego z paneli PCV. 
Zebranie OSP Sorbin

Dla strażaków z Sorbina miniony 2013 rok był usłany sukcesami, 
na które złożyły się zwycięstwa w gminnych i powiatowych zawodach 
sportowo pożarniczych i innych imprezach sportowych. Wielkim wy-
darzeniem w życiu OSP Sorbin było zorganizowanie jubileuszu 85.le-
cia działalności jednostki. 

Wielu druhów zostało wówczas uhonorowanych odznaczeniami 
i odznakami za wysługę lat w działalności społecznej. Jednostka z Sor-

bina pozyskała wiele pozycji sprzętu pożarniczego i środków ochro-
ny indywidualnej. Wykonano znaczący zakres prac remontowych 
w strażnicy. W planach działalności na 2014 r. strażacy z Sorbina za 
najważniejsze przyjęli pozyskanie średniego samochodu pożarnicze-
go, wykonanie pomieszczenia gospodarczego, udział w wojewódzkich 
zawodach sportowo-pożarniczych i innych organizowanych na tere-
nie gminy i powiatu.
Zebranie w Wołowie

W Wołowie nastąpiła 
zmiana prezesa – nowym 
został jednogłośnie wybrany 
Dariusz Sitko. Nastąpiły też 
znaczące zmiany ilościowe 
i jakościowe – przybyło mło-
dych strażaków, do straży 
wstąpiło 5 kobiet. Ich zamie-
rzeniem na ten rok jest re-
mont instalacji elektrycznej.

Zebranie w Mroczkowie
Dużo kobiet jest też 

w OSP Mroczków – aż 14 
na 40. strażaków. Ten rok 
dla tej jednostki będzie wy-
jątkowy. Związane to jest 
z zaplanowanymi na maj 
obchodami 55.lecia dzia-
łalności jednostki, które 

połączone zostaną z Gminnym Dniem Strażaka. Na podkreślenie za-
sługuje fakt, że w tym roku strażacy włączyli się w ogólnopolską akcję 
Szlachetna Paczka.
Zebranie w Bliżynie

OSP Bliżyn w 2013  r. 
uczestniczyła 72 razy 
w akcjach ratowniczo –
gaśniczych (na 96 odno-
towanych w tym czasie 
w całej gminie), w tym: 
w gaszeniu pożarów 47 
razy, w likwidacji miej-
scowych zagrożeń 25 
razy. W akcjach ratowni-

czych najczęściej uczestniczyli następujący druhowie: Jakub Reguła 
- 56 wyjazdów, Wojciech Gołębiewski – 46 i Michał Mróz – 43. Pozy-
skali sporo specjalistycznego sprzętu pożarniczego i środków ochrony 
indywidualnej. Byli gospodarzem IX Mistrzostw Gminy Bliżyn OSP 
w tenisie stołowym oraz gminnych zawodów sportowo pożarniczych. 
Kilkunastu bliżyńskich strażaków ukończyło kursy kwalifikacyjne. 

Za najważniejsze zadanie na najbliższy okres strażacy z Bliżyna 
przyjęli poprawę stanu technicznego strażnicy oraz pozyskanie lek-
kiego samochodu ratowniczego.
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Zebranie w Nowym Odrowążku
Druhowie z Nowego Odrowążka ciągle inwestują przy pomocy 

funduszu sołeckiego (podobnie jak w innych miejscowościach) w swą 
siedzibę i jej wyposażenie. W 2014 roku chcieliby ocieplić budynek 
i wykonać nową elewację. 

Wszystkie jednostki aktywnie włączają się w uroczystości gmin-
ne i w środowiskach 
lokalnych. Ich sie-
dziby są miejscem 
spotkań wiejskich, 
młodzieży, klubów 
seniora, organizo-
wania lokalnych 
imprez. Są aktywne 
sportowo odnosząc 
sukcesy na zawo-

dach pożarniczych i w przeznaczonym dla młodzieży Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej.

Goście uczestniczący w zebraniach dziękowali strażakom za ich 
działalność realizowaną na wielu płaszczyznach, dziękowali za udział 
w akcjach ratowniczo – gaśniczych , za stałą gotowość do działania 
w ochronie życia, zdrowia i mienia a także spełnienia planów i zamie-
rzeń w 2014 r. Do najważniejszych należą:
- podsumowanie właśnie zakończonej kampanii zebrań sprawozdaw-
czych,
- przeprowadzenie eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej – marzec,
- zorganizowanie X Jubileuszowego Turnieju Tenisa Stołowego – ma-
rzec,
- obchody Jubileuszu 55.lecia OSP Mroczków i Gminnego Dnia Stra-
żaka – maj,
- turniej piłki nożnej,
- gminne zawody sportowo – pożarnicze.

Ale przede wszystkim priorytetem na ten rok będzie troska o bez-
pieczeństwo gminy w zakresie przeciwpożarowym i w przypadku in-
nych zagrożeń.

Jacenty Kita
Zdzisław Kuźdub

Strażackie podsumowanie w powiecie
W  K o m e n d z i e 

Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej 
w Skarżysku – Ka-
miennej 4 lutego od-
była się narada roczna, 
podsumowująca funk-
cjonowanie jednostek 
ochrony przeciwpo-
żarowej w powiecie. 
Wziął w niej udział 
wójt Mariusz Walach-

nia, przewodniczą-
cy rady gminy Jerzy 
Rams, komendant 
gminny OSP Zdzi-
sław Kuźdub oraz 
prezesi poszczegól-
nych jednostek. 

Obradom prze-
wodniczył komen-
dant powiatowy 
Sylwester Hame-
ra, który powitał 
wszystkich obec-
nych strażaków zawodowych i ochotników oraz gości: zastępcę ko-
mendanta wojewódzkiego PSP Grzegorza Ryskiego, posła Andrzeja 
Bętkowskiego – prezesa ZP OSP, członek zarządu województwa Jan 
Maćkowiak, starosta skarżyski Michał Jedrys oraz przedstawiciele 
poszczególnych gmin powiatu.

Ze sprawozdania komendanta Hamery wynika, że w 2013 r. skar-
żyscy strażacy interweniowali 878 razy co daje średnią 2,4 wyjazdy 
w ciągu każdego dnia 2013 roku. 

W porównaniu z rokiem 2012 liczba ta zmalała o 256 wyjazdów. 
Na tak znaczący spadek ilości wyjazdów w 2013 r. niewątpliwie duży 

wpływ miała aura. 
Opóźniająca się 
wiosna i przez długi 
okres czasu zalega-
jący śnieg nie sprzy-
jał wypalaniu traw 
na nieużytkach. Co 
przełożyło się na 
znaczne obniżenie 
interwencji wiosen-
nych do tego typu 
zdarzeń. W 2013 do 
pożarów strażacy 

wyjeżdżali 440 razy do miejscowych zagrożeń 397. Czterdzieści je-
den razy wyjeżdżali do alarmów fałszywych. Ogółem we wszystkich 
zdarzeniach jakie miały miejsce w powiecie skarżyskim uczestni-
czyło 1290 zastępów strażackich, angażując w akcjach ratowniczych 
5969 ratowników.

Największa liczba zdarzeń miała miejsce w miejscowości Skarży-
sko-Kamienna gdzie strażacy wyjeżdżali 480 razy (220 do pożarów, 
230 do miejscowych zagrożeń, 30 do alarmów fałszywych). W po-
szczególnych gminach powiatu skarżyskiego sytuacja pod względem 
interwencji straży pożarnej przedstawiała się w sposób następujący. 
Najwięcej zdarzeń zanotowano w gminie Skarżysko-Kościelne - 141. 
Następnie w gminie Suchedniów – 103, w gminie Bliżyn – 96 i gminie 
Łączna – 58. 

Jacenty Kita
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Sukces naszej wokalistki
W niedzielę, 26 stycz-

nia, w Domu Kultury we 
Włoszczowie odbył się wo-
jewódzki Finał XXI Święto-
krzyskiego Konkursu Kolęd 
I Pastorałek, do którego 
zakwalifikowało się 20 pod-
miotów w czterech katego-
riach: soliści, chóry, zespoły 
i zespołu ludowe.

Gminę Bliżyn w kate-
gorii soliści reprezentowa-
ła podopieczna Sebastia-
na Siudaka z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Bliżynie 
Katarzyna Połeć, która za-
jęła II miejsce.

Naszej wokalistce i jej 
instruktorowi gratulujemy.

(jaki)

dowym Konkursie im. Anny Amelii dla 
Młodych Gitarzystów w Weimarze, które 
zajął w kwietniu. W konkursie tym star-
towało 57. uczestników z całego świata, 
w tym 8. z Polski. Jan Markowski był jedy-
nym Polakiem, który znalazł się w gronie 
laureatów. 

W maju ubiegłego roku nagrał swoją 
pierwszą płytę.

(jaki)

k u lt u r a

Koncert gitarowy w zespole szkół

W dniu 24 stycznia br., 
na zaproszenie dyrektora Ze-
społu Szkół im. gen. Stanisła-
wa Maczka w Bliżynie Józefa 
Nowaka, w szkole odbył się 
ponad półgodzinny koncert 
gitarowy Jana Markowskie-
go, 11-letniego ucznia klasy  
V Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Zygmunta 
Noskowskiego w Skarżysku-
-Kamiennej. Janek uczy się 
w klasie gitary u Włodzimie-
rza Sojki. W repertuarze były 
utwory z XVIII i XIX wieku 
oraz współczesne.

W koncercie uczestniczy-
ła dyrektor szkoły Elżbieta 
Rokita oraz Włodzimierz Sojka, który zapowiadał  utwory i przybli-
żał  sylwetki kompozytorów, a koncertu słuchał także wójt Mariusz 
Walachnia, który przy tej okazji wręczył uczniom szkoły w Bliżynie 
nagrody za udział w konkursie ekologicznym.

Na koniec koncertu bardzo ładnie zaprezentowała się flecistka 
Basia Sułek, uczennica szkoły w Bliżynie. Za swój występ otrzymała 

gromkie brawa od koleżanek i ko-
legów. 

W podziękowaniu za koncert 
dzieci zaśpiewały dla Janka Sto 
lat, co było bardzo wzruszającym 
i pięknym akcentem kończącym 
imprezę, a dyrektor E. Rokita po-
dziękowała szkole za ciepłe przyję-
cie Janka.

Jan Markowski ma 11 lat i jest 
uczniem klasy V cyklu sześcio-
letniego Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Zygmunta 
Noskowskiego w Skarżysku-Ka-
miennej w klasie gitary Włodzi-
mierza Sojki. Na gitarze gra nie-
spełna 4,5 roku. W ciągu ostatnich 
dwóch lat został laureatem aż 24 
konkursów gitarowych o zasięgu 
międzynarodowym, ogólnopol-
skim i regionalnym. Jego najważ-
niejsze osiągnięcie to III miejsce 
w prestiżowym, 11. Międzynaro-

Koncert dla parafian

Zespół Pieśni i Tańca Sorbin znany jest szeroko na artystycz-
nej scenie naszego województwa, co wacele nie oznacza, iż nie za-
znacza swej obecności również we własnej miejscowości. Świadczy 
o tym chociażby Koncert Kolęd i Pastorałek, z jakim 12 stycznia 
wystąpił w kościele parafialnym w Sorbinie.

(jaki)
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KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU 

Dnia 31 stycznia 2014r w Przed-
szkolu w Bliżynie odbył się bal kar-
nawałowy.  Dzieci przebrane w pięk-
ne, kolorowe stroje bawiły się przy 
muzyce Mariusza Dołowego, który 
zapewnił oprawę muzyczną. Cha-
rytatywnie grał i prowadził zabawy 
taneczne dla milusińskich. Nauczy-

cielki również włączyły 
się do akcji i wystąpiły 
w przebraniach.   

 Rodzice przygoto-
wali dla swoich pociech 
słodki poczęstunek: 
ciasta, owoce, chrupki, 
napoje. Brali również 

udział w tańcach i zabawach, robi-
li zdjęcia, które przekazali na pły-
cie dla wszystkich uczestników.  
Zabawa choinkowa była również 
okazją do spotkania ze Świętym 
Mikołajem. Przybył on do przed-

szkola z małym opóźnieniem, gdyż 
wcześniej – 9 grudnia przedszkolaki 
gościły w Krainie Świętego Mikołaja 
w Bałtowie i tam też spotkały się z tą 
osobliwą postacią. 

Dzieci miło  spędziły czas, były  
rozbawione i szczęśliwe z tego wyjąt-
kowego dnia przedszkolnego.

Izabela Sierko

 r oz m a i to ś c i

Podsumowanie projektu „Odświeżamy nasze miasta”
We wtorek 28 stycznia miało miejsce spotkanie podsumowujące re-

alizację projektu Odświeżamy nasze miasta (Tabacco Free Cities), na któ-
rym naszą gminę reprezentował wójt Mariusz Walachnia.

W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzona została kam-
pania informacyjno-edukacyjna dotycząca szkodliwości działania dymu 
tytoniowego  pod hasłem Nie pal i nie pozwól, aby ktoś inny palił przy Tobie 
i Twoich bliskich, wprowadzone zostały zmiany w zapisach regulaminu 
korzystania ze środków komunikacji miejskiej dotyczące używania papie-
rosów elektronicznych, przekazane zostały tabliczki informujące o zakazie 
palenia w miejscach publicznych, prowadzone były prelekcje w szkołach 
na temat szkodliwości palenia tytoniu, zorganizowane zostały wspólne 

patrole drogowe Inspekcji 
Sanitarnej i policji, a tak-
że przeprowadzone zosta-
ły konkursy: plastyczny 
i literacki o tematyce an-
tynikotynowej dla szkół 
w ramach obchodów Świa-
towego Dnia bez Tytoniu.

(jk)
Katarzyna Skarus
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wręczając na ich ręce nagrody dla szkoły w postaci notebooków. Pa-
nie koordynujące działania konkursowe wykazały się dużym zaan-
gażowaniem i umiejętnością zachęcenia dzieci do wzięcia udziału 
w konkursie oraz kreowały wśród uczniów i ich rodziców zachowa-
nia pro-ekologiczne, poprzez organizowanie zbiórek zużytych baterii 
i zużytego sprzętu elektronicznego. Organizowały i prowadziły zaję-
cia uświadamiające uczniów, jak ważnym elementem gospodarowania 
odpadami – jeżeli chodzi o elektro śmieci - jest ich selektywna zbiórka 
i poddawanie recyklingowi. 

Oto laureaci:
Szkoła Podstawowa w Sorbinie zajęła III miejsce w województwie 

świętokrzyskim, reprezentowali ją: Eryk Stopa „0”, Jagoda Jarosz „0”, 
Jakub Kołek „0”, Wojciech Obara „0”, Kacper Dyksa „0”, Bartosz 
Rozwadowski „II”, Wojtek Kowalczyk „II”, Krzysztof Łazarczyk 
„III”, Hubert Rurarz „III”, Julia Zbroja „V”, Wiktor Ślusarczyk „IV”, 
Kuba Solarz „III” - koordynator: Pani Renata Młodawska.

Szkoła Podstawowa w Bliżynie - V miejsce – reprezentowana przez 
następujących uczniów: Dominika Olesińska Va, Alicja Pióro Va, 
Damian Mastalerz Va, Dawid Winiarski VIb, Marcel Urban Va, Hu-
bert Nowak IV. Koordynator: Pani Agnieszka Dzikowska.

Szkoła Podstawowa w Odrowążku - XIII miejsce, a reprezentowali 
ją: Patryk Jurski „I”,  Kacper Piotrowski „I”, Tomasz Woźniak „II”, 
Kacper Ściegienny „II”, Emil Lisowski „II”, Kinga Lisowska „III”, 
Wiktoria Iwanicka „III”, Nikola Jaślan „V”, Marek Gębski „VI”.

Koordynator: Pani Małgorzata Siek.
Jeszcze raz gratulujemy!!!

Michał Pogodziński

e ko lo G i a

Znają się na ekologii

Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu edukacyjno-ekolo-
gicznego pn: „Szkolne Centrum Recyklingu” na szczeblu wojewódz-
kim.

Za udział w konkursie i osiągnięte wyniki oraz godne reprezento-
wanie Gminy Bliżyn na szczeblu województwa świętokrzyskiego, wójt 
gminy Bliżyn Mariusz Walachnia wręczył laureatom nagrody rzeczo-
we w postaci puzzli, farbek witrażowych, słuchawek i pamięci USB.

Wójt wyróżnił również szkolnych koordynatorów konkursu, 
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S P o r t

Sukces piłkarzy - ministrantów

W sobotę 25 lutego 2014 w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej Zespo-
łu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie odbył się II Świę-
tokrzyski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ministrantów. 

Turniej przebiegał w duchu sportowej rywalizacji. W meczu fi-
nałowym spotkały się drużyny reprezentujące parafie św. Ludwika 
z Bliżyna, która w roku ubiegłym zajęła pierwsze miejsce w turnieju 
i parafia św. Andrzeja Apostoła z Suchedniowa. Tym razem drużyna 
z Bliżyna musiała uznać wyższość prowadzonych przez księdza Grze-
gorza Łabądzia ministrantów z Suchedniowa, którzy wygrali 7–0. 

Dekoracji drużyn dokonali proboszcz parafii Suchedniów ksiądz 
Marek Migocki i prezes Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej 
Cezary Błach.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Kacper 
Ostrowski z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku 
Kam., najlepszym strzelcem z 25 bramkami został Mateusz Tumulec 
z parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, a statuetkę dla naj-
lepszego bramkarza odebrał Jakub Karpeta z parafii św. Brata Alberta 
w Skarżysku Kam. 

O sportową rywalizacją turnieju zadbali sędziowie w składzie: 
Piotr Grudniewski, Wojciech Kałka, Przemysław Tusznio i Rafał  
Grudniewski. 

Organizatorem turnieju była Parafia pw. św. Andrzeja Aposto-
ła i Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza. Patronami honorowymi byli: 
ksiądz infułat dr Józef Wójcik i prezes Suchedniowskiej Korporacji 
Samorządowej Cezary Błach.

Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc w realizacji Turnieju: 
Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej, firmie Sylwanex Andrze-
ja Michty, firmie Martum Marka Tumulca, firmie Moto-Gros Miro-
sława Groszka, firmie Rubin Renaty Krogulec, firmie Optymal Re-
naty Ślusarczyk firmie Promo-Plast Krystyny Żymełki, firmie Stolarz 
Czesława Magdziarza.

Bez ich pomocy realizacja tego przedsięwzięcia była by niemożli-
wa do zrealizowania, za co organizatorzy dziękują.

(jaki)

Znamy mistrzów Bliżyna w tenisie stołowym
Już po raz IV rozegra-

ne zostały Mistrzostwa 
Gminy Bliżyn w Tenisie 
Stołowym, który 15. lutego 
rozegrany został w Zespo-
le Szkół. Do zmagań przy-
stąpiło 13. zawodników 
w dwóch kategoriach wie-
kowych: od 15. od 40. lat – 
Robert Wróbel, Damian 
Paszkiel, Krzysztof Więc-
kowski, Adam Olesiński, Hubert Bernatek, Andrzej Wyrzykowski, 

Michał Pogodziński, 
Patryk Bienias, Pa-
tryk Głowaczewski 
i Eryk Adamczyk oraz 
powyżej 40. lat – An-
drzej Banaszewski, 
Wiesław Ciura i Sła-
womir Młodawski.

Trzygodzinne 
zmagania wyłoniły 
zwycięzców. W gru-
pie młodszej najlepszy okazał się Adam Olesiński, przed Damianem 
Paszkielem i Michałem Pogodziński, a w starszej zwyciężył Wiesław 
Ciura przed Andrzejem Banaszewskim i Sławomirem Młodawskim.

Nagrody rzeczowe dla najlepszych ufundowane przez gminę Bli-
żyn wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia.

(jaki)
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Ratowali „tonącego”

Strażacy zawodo-
wi z Komedy Powia-
towej Państwowej 
Straży Pożarnej ze 
Skarżyska – Kamien-
nej uratowali toną-
cą osobę, pod którą 
załamał się lód na 
bliżyńskim zalewie. 
Były to na szczę-
ście tylko ćwiczenia.  
–Strażacy doskona-
lili się w technikach 
pomocy osobom, 
pod którymi załamał 
się lód. A zdarzenia 
takie mają miejsce, 
w szczególności w okresie wiosennych roztopów – mówi 
dowodzący akcją brygadier Waldemar Madej, dowodzący 
akcją. Ćwiczeniom przyglądał się wójt Mariusz Walach-
nia.

(jaki)

ko m u n i k at y

Ważny komunikat
Przypominamy o terminowym wnoszeniu opłat za go-

spodarowania odpadami.
Opłatę śmieciową należy uiszczać bez wezwania, kwar-

talnie w łącznej wysokości za 3 miesiące, w tych samych ter-
minach płatności co podatek od nieruchomości tj.

Opłatę za gospodarowanie odpadami można wpłacać:
- inkasentowi (inkasentami są sołtysi w poszczególnych 

miejscowościach), 
- w kasie Urzędu, 
- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
(BS o/Bliżyn 31 8520 0007 2001   0010 5688 0001).
Z uwagi na rezygnację z funkcji Sołtysa w sołectwie Rę-

docin Pani Marleny Mamla, mieszkańcy tego sołectwa mogą 
wnosić opłatę za śmieci Panu Lechowi Adamczykowi -Sołty-
sowi sołectwa Mroczków.

Ponadto prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad 
selektywnej zbiórki śmieci. Przedsiębiorca świadczący usłu-
gi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkań-
ców, zobowiązany jest do sprawdzenia w momencie odbioru 
odpadów z danej posesji poprawności prowadzonej segre-
gacji (zgodnie ze złożoną deklaracją). W przypadku ujaw-
nienia niepoprawnego prowadzenia selektywnej zbiórki 
na poszczególnej posesji, Urząd Gminy będzie upominał 
właściciela, a jeżeli nie przyniesie to efektu w konsekwencji 
będzie naliczana właścicielowi takiej posesji wyższa stawka 
opłaty, tak jak za odpady niesegregowane.

Urząd Gminy w Bliżynie

Kwartał Termin opłaty
I 15 marzec
II 15 maj
III 15 wrzesień
IV 15 listopad

Potrzebujesz pomocy policji – dzwoń!
Skarżyska policja informuje o numerach alarmowych, pod 

którymi można zgłaszać wszelkie interwencje i informacje.
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej:
• tel.  dyżurny  41/39-51-205
• tel.  sekretariat 41/39-51-206
Punkt Przyjęć Interesantów w Bliżynie znajduje się przy ul. 

Kościuszki w budynku przedszkola obok Lokalnego Punktu 
Informacyjno – Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 
w Skarżysku-Kamiennej. Dzielnicowi przyjmują w każdą środę 
w godzinach 16.00-17.00.

Kontakt:
• asp. Emil Sadza – 536/255-072
• asp. szt. Paweł Jelonek - 536/255-071

KOMUNIKAT 
dla rodziców dzieci urodzonych w latach 2009-2012

Wójt Gminy Bliżyn oraz Prezes Towarzystwa  Przyjaciół  
Bliżyna informuje, że po zakończeniu projektu dofinansowa-
nego z UE Przedszkolak z kapitałem przedszkole w Bliżynie 
i Mroczkowie  będzie nadal prowadzone w formie zbliżonej do 
obecnej. 

W związku z powyższym prosimy rodziców dzieci, które 
w dniu 01.09.2014r. ukończyły przynajmniej 2,5 roku  o kontakt 
z Prezesem TPB Panem Józefem Nowakiem (tel. 600-566-325)  
lub z przedszkolem w Bliżynie (tel.41 25 41 031), gdzie będzie 
można uzyskać więcej informacji w tym zakresie. 

Nabór do przedszkola odbędzie się w miesiącu kwiet-
niu 2014.

Wójt Gmin Bliżyn
Mariusz Walachnia

Prezes TPB
Józef Nowak
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towały ich: Marzanna 
Tomaszewska i Izabela 
Strachowska (Mrocz-
ków) oraz Izabela Sier-
ko, Izabela Olesińska, 
Ewelina Jedynak, Mag-
dalena Kozłowska (Bli-

żyn), z pomocą nauczycieli Ewy Bojek i Magdaleny Wesołowskiej. 
Nagłośnienie zapewnił Sebastian Siudak.

Po złożeniu życzeń seniorom, odbyło się spotkanie integracyjne 
przygotowane przez rodziców. Korzystając z okazji dyrektor J. No-
wak zapewnił, że od 1 września tego roku, po uzgodnieniu z wójtem 

oraz komisją oświaty rady gminy, przedszkole – choć w nieco zmie-
nionej formie – nadal będzie funkcjonować i przyjmować dzieci od 
2,5 roku życia.

Jacenty Kita
Więcej zdjęć na: http://www.blizyn.pl/aktualnosci-blizyn/866-

-przedszkolacy-na-dwa-razy

u  Pr z e d Sz ko l a kó W
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Przedszkolacy na dwa razy

Uczęszczający do placówek w Bliżynie oraz w Mroczkowie w ra-
mach projektu Przedszkole z kapitałem nasi przedszkolacy dla swych 
Babć i Dziadków zaprezentowali 29 stycznia spóźnione o tydzień ze 
względu na warunki pogodowe przedstawienie jasełkowe oraz pro-
gram artystyczny związany z Dniem Babci i Dziadka. Choć opóź-
nione, to przekazali oni swym seniorom wiele słów wdzięczności 
i ciepła za codzienne wspomaganie swych rodziców w wychowaniu.

Gościnną remizę OSP tłumnie wypełnili nie tylko seniorzy, ale 
również rodzice dzieci oraz władze samorządowe gminy, a powitał 
ich dyrektor placówki Józef Nowak. Wśród zaproszonych gości byli 

m.in. ks. Tadeusz Ma-
zur, radna powiatowa 
Anna Leżańska, wójt 
Mariusz Walach-
nia, przewodniczący 
rady Jerzy Rams oraz 
radni: Aleksandra 
Milanowska, Halina 
Fidor, Tadeusz Łyjak 
i Wiesław Gregiel, 
a także prezes gmin-

nego oddziału TPD 
Grażyna Kij oraz człon-
kowie Towarzystwa 
Przyjaciół Bliżna, które 
prowadzi przedszkole.

Po przedstawieniu 
jasełkowym młodzi ar-
tyści drugą część pro-
gramu zadedykowali 
Babciom i Dziadkom, 
a do występu przygo-
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