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* umowy na budowę „Orlika” i zalewu podpisane,
* „Znak Godności” dla naszego wójta,
* otwarcie Galerii „W Kurniku”,
* Bliżyn świętokrzyską stolicą chodnika,
* koncerty majowe w kościółku Świętej Zofi i,
* o pracy kulturalnej w „Zameczku”,
* byliśmy gospodarzami wyścigu IV torów,
* relacja z zawodów biegowych,
* konkurs na logo 600-lecia rozstrzygnięty –
   - oraz o innych, aktualnych wydarzeniach.
   Zapraszam do lektury!

Jacenty Kita
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Głosujemy 7 czerwca
W tym dniu zadecydujemy o gospodarce śmieciowej i wybierzemy 

europosłów.
Głosowanie w obu przypadkach odbywa się w tych samych lokalach, 

ale w innych pomieszczeniach i godzinach. W sprawie „podatku śmiecio-
wego” głosowanie trwa od godz. 6.00 do 20.00, zaś lokale w wyborach do 
PE czynne będą od 8.00 do 22.00.

Czytaj w tym wydaniu „Informatora”.

Prezent od Banku na 100-lecie jego istnienia
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, który ma również oddział w 

Bliżynie, już za miesiąc będzie świętował jubileusz 100-lecia działalno-
ści. To jedna z najstarszych tego typu placówek w województwie.

Na tę okoliczność w tym wydaniu „Gazety” znajduje się prezent od 
Banku – opracowanie o jego przeszłości i teraźniejszości. 

W ramach obchodów w dniu 17 czerwca o godz. 10.00 w suche-
dniowskim kościele para� alnym arcybiskup Zygmunt Zimowski od-
prawi uroczystą Mszę św.

A już dziś Bank zaprasza na wielki festyn w dniu 27 czerwca w 
Suchedniowie, w którym wystąpi m.in. zespół „Brathanki”. 

Uroczystości w Sorbinie
„Katyń. Ocalić od zapomnienia”. Pod tym tytułem w Sorbinie odbyły 

się uroczystości w dniu 17 maja br. Była Msza św., odsłonięto obelisk po-
święcony pamięci jednej z o� ar zamordowanych w Charkowie, naszego 
rodaka Szczepana Boczka, posadzono „Dąb Papieski”, a w szkole odbyła 
się akademia.     Czytaj na str. 4-5

Bank Światowy odwiedził naszą gminę!
W dniach 19-20 

maja 2009 przed-
stawiciele Banku 
Światowego gości-
li w województwie 
w gminach obję-
tych Poakcesyjnym 
Programem Wsparcia 
Obszarów Wiejskich, 
między innymi w na-
szym województwie. 

Jedną z gmin, która miała zaszczyt ich gościć był Bliżyn.
Spotkanie odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 

Bliżynie. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Bliżyn Mariusz 
Walachnia przy współudziale usługodawców.

Czytaj na str. 3

Piłkarskie zmagania samorządowców
Nie zmogło ich 

przejmujące zimno, 
nie przerażał padają-
cy deszcz, ani zespo-
ły złożone z samych 
mężczyzn, w tym ko-
necki składający się 
ze strażników miej-
skich. Nasi samorzą-
dowcy, wśród nich 
dwie panie, dzielnie 
stawili czoło swym przeciwnikom podczas rozgrywek piłkarskich 
pod hasłem „Pozytywnie zakręceni Orlikiem”.

Także nasza gmina podpisała już w dniu 26 maja umowę z 
Marszałkiem na budowę naszego „Orlika”, który może powstać jesz-
cze do nowego roku szkolnego.

Czytaj na str. 2 i 15

Jastrzębia ma sto lat!
Jubileusz 100-lecia 

powstania miejscowo-
ści świętowali w dniu 
16 maja br. mieszkań-
cy Jastrzębi. Nie tylko 
oni jednak, gdyż mimo 
fatalnej, deszczowej 
pogody, na Mszę św. i 
festyn rodzinny przy-
szło ponad dwustu z 

Jastrzębi, okolicznych miejscowości i zaproszonych gości.
Czytaj na str. 8-9

Fotoreportaż na str. 16
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Znak godności dla naszego wójta
W dniu 6 maja 2009 roku w Urzędzie Gminy w 

Bliżynie miało miejsce doniosłe wydarzenie. Wójt 
Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia otrzymał odna-
leziony medalion – insygnia godności Wójta Gminy 
Bliżyn obowiązujące po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku.

Medalion w kształcie owalu o wymiarach 87 
mm na 100 mm przekazali Państwo Krystyna i 
Kazimierz Skowronowie - członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Bliżyna. 

Przekazanie związane jest ze zbliżającą się 
600. rocznicą udokumentowanego istnienia Bliżyna. Wykonane 
w brązie medaliony były przekazywane wszystkim wójtom w kra-
ju prawdopodobnie na początku lat dwudziestych XX wieku w II 
Rzeczypospolitej, a nazwy 
miejscowości grawerowa-
no we własnym zakresie. 
Medalion został wyko-
nany w Fabryce Braci 
Łopieńskich z Warszawy, 
która była uważana za 
największą wytwórnię 
brązów przełomu wieków 
i lat międzywojennych. 
Firma oferowała różnorodny asortyment towarów: brązy stołowe i 
salonowe, drobną rzeźbę dekoracyjną, pamiątkową, aparaturę oświe-
tleniową i inne. Wyroby cieszyły się dużą popularnością. Firma pro-
wadziła też odlewnię rzeźby. W okresie międzywojennym Łopieńscy 
odlewali pomniki oraz stali się głównymi dostawcami brązów dla 
urzędów państwowych i placówek dyplomatycznych.

Jest to prawdopodobnie jedyny zachowany egzemplarz w naszym 
województwie.

Umowy podpisane – „Orliki” 
czas budować 

4 miliony 662 tysiące złotych to kwota, jaką Samorząd 
Województwa przeznaczył w tym roku na realizację programu 
„Moje Boisko –Orlik 2012”. W województwie świętokrzyskim 
powstanie 14 kompleksów sportowych, a budowa każdego zosta-

nie dofi nansowana przez Urząd Marszałkowski kwotą 333 tys. 
zł. Marszałek Adam Jarubas oraz prezydenci, wójtowie i bur-
mistrzowie 14 gmin z regionu podpisali dziś umowy na budowę 
„Orlików”. 

W podpisaniu umowy uczestniczyli wójt Mariusz Walachnia 
oraz skarbnik gminy Alina Ołownia.

- To ważne, że jeden z kompleksów powstanie u nas. Taki 
obiekt jest w gminie bardzo potrzebny – mówi wójt.

W ramach programu w całym kraju powstanie w tym roku 
750 kompleksów sportowych a naszym regionie będzie ich 14. 
Początkowo Zarząd Województwa planował dofi nansowanie 
budowy 10 kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Ostatecznie limit został zwiększony do 14. Dla 9 samorządów 
Sejmik Województwa przyznał dofi nansowanie na sesji 27 
kwietnia. Na ostatnim posiedzeniu radni zdecydowali o przy-
znaniu na „Orliki” dodatkowej kwoty 1 miliona 332 tys. zł. 

- Cieszę się, że w strategiach rozwoju swoich gmin widzicie 
Państwo również takie potrzeby, jak budowa boisk sportowych, 
jak stwarzanie młodym ludziom warunków do rozwoju aktyw-
ności fi zycznej. Samorząd województwa również uznaje, że warto 
inwestować w tę dziedzinę, dlatego zdecydowaliśmy o zwiększe-
niu limitu budowanych kompleksów sportowych i przyznaniu 
na ten cel dodatkowych pieniędzy z nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych – podkreślał marszałek Adama Jarubas. 

Jacenty Kita

Umowa wykonawcza na obudowę 
zalewu podpisana

W dniu 25 maja (ponie-
działek) została podpisana 
umowa wykonawcza na odbu-
dowę zalewu bliżyńskiego. W 
imieniu fi rmy REM – WOD 
Sp. z o.o. umowę podpisał 
Prezes Zarządu Mieczysław 
Stawecki, a ze strony 
Gminy Bliżyn wójt Mariusz 
Walachnia oraz skarbnik 
Alina Ołownia. 

- Prace budowlane roz-
poczną się 1 lipca br. a za-
kończą się zgodnie z umową 
w październiku 2011 roku. 

Jednakże, jak zapew-
nia Prezes Stawecki 
jego fi rma jest w sta-
nie zrealizować za-
danie jeszcze w 2010r 
– mówi wójt Mariusz 
Walachnia.

W dniu 28 maja 
minęło 7 lat od pa-
miętnej powodzi w 
2002 r.

(jaki)
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Bliżyn 26 maja 2009 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Bliżyn !

 Nasza Gmina znajduje się w przededniu rozpoczęcia wyczekiwanych 
przez wszystkich inwestycji odbudowy zalewu oraz budowy kanalizacji. 
Dzieje się wiele dobrego i mamy szansę stać się miejscem atrakcyjnym 
turystycznie. 

 Jest jednak jeszcze dużo do zrobienia. Są sprawy, których bez 
zgody mieszkańców nie załatwi ani wójt ani rada gminy. Chodzi tu   
o odpowiedzialność wszystkich mieszkańców za porządek w naszej gminie. 

 Dlatego też ośmielam się prosić o pomoc wszystkich, którym leży 
na sercu nie tylko piękno  przyrody, ale również zdrowie Was samych  
i Waszych najbliższych, bo przecież od stanu środowiska, w którym 
przebywamy, zależy nasze zdrowie i  życie.

	 W	dniu	7	czerwca	Wasza	decyzja	może	wiele	zmienić	w	naszym	
otoczeniu.	 Znikną	 „dzikie	 wysypiska”.	 Zostanie	 ograniczone	 spalanie	
butelek		w	piecach.	To	wszystko	jest	możliwe,	jeśli	30%	uprawnionych	do	
głosowania	mieszkańców	naszej	gminy	przyjdzie	na	referendum	gminne	 
i	powie	TAK	dla	proponowanych	zmian.

 Nowy system nie spowoduje odczuwalnego wzrostu kosztów.  
Odpłatność naliczana będzie od osoby faktycznie zamieszkującej - a nie  
zameldowanej. Rodzina 4 osobowa za miesiąc nie zapłaci więcej niż za 
oddanie jednego pojemnika 120l. W ramach opłaty będzie można oddać 
wszystkie wyprodukowane odpady, a nie tylko jeden pojemnik.

 Proszę więc przyjdźcie  na referendum. Liczę na to, że dacie szansę 
na zaprowadzenie porządku w gminie. 

 Sami nie jesteśmy w stanie zmienić  uregulowań prawnych w naszym 
kraju, ale możemy zadbać o naszą gminę.

Wójt	Gminy

Mariusz	Walachnia

Przewodnicząca	Rady	Gminy

Anna	Leżańska
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„Katyń. Ocalić od zapomnienia”
Uroczystości w Sorbinie

Z udziałem licznych pocztów sztandarowych, księży wraz z księ-
dzem biskupem Adamem Odzimkiem, parlamentarzystów, władz po-

wiatowych i gmin-
nych, a przede 
wszystkim miesz-
kańców Sorbina, 
w dniu 17 maja 
odbyły się uroczy-
stości patriotyczno 
– religijne „Katyń. 
Ocalić od zapo-
mnienia”. Ich nie-
mym, nieżyjącym 
już bohaterem, 

był pochodzący z tej miejscowości ppor. Szczepan Boczek, więzień 
Starobielska, który w wieku 26 lat został zamordowany przez NKWD 
w Charkowie w roku 1940.

Msza święta
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji zamordowane-

go. W towarzy-
stwie księży z 
całego dekana-
tu koncelebro-
wał ją ksiądz 
biskup Adam 
Odzimek. Przed 
ołtarzem po-
chyliły się pocz-
ty sztandarowe 
szkół z całej 
gminy, straża-

ków, Związku Strzeleckiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Zwracając się do wiernych zgromadzonych w świątyni ksiądz 

proboszcz Eugeniusz Siedlecki stwierdził: - Przez wiele lat ukrywa-
na była prawda o Katyniu. Dziś chcemy swoją pamięcią i modlitwą 
objąć tych, którzy walczyli za nasz kraj, w tym naszego krajana śp. 
Szczepana Boczka.
Poświęcenie obe-
lisku, posadzenie 
dębu

Po Mszy św. 
uczestnicy uroczy-
stości przeszli na 
plac przykościelny, 
gdzie ksiądz biskup 
dokonał poświęce-
nia pamiątkowego 

obelisku. Posadzony został również „Dąb Pamięci”. Symbolicznego 
posypania ziemi pod dębem dokonali księża, siostra zamordowanego 

Helena, posłanki Marzena Okła Drewnowicz i Maria Zuba, starosta 
Jerzy Żmijewski, wójt Mariusz Walachnia, delegacje młodzieży, har-
cerzy, kombatantów, leśników.
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Szkolna akademia
Druga część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w 

Sorbinie, którą poprowadzili Halina Fidor i Henryk Żak – dyrektor 
szkoły. 

Na wstępie zebra-
ni obejrzeli prezentację 
multimedialną przygo-
towaną przez Grzegorza 
Supierza i Izabelę 
Zygmunt, w której 
przedstawiono historię 
zbrodni katyńskiej i syl-
wetkę ppor. Szczepana 
Boczka. 

Do zebranych prze-
mówiła siostra zamor-

dowanego – Helena Boczek, która ze wzruszeniem opowiadała o 
zmarłym bracie, o listach nadsyłanych z obozu oraz o wydarzeniach, 
gdy listy już nie nadchodziły. W dalszej części uroczystości ucznio-
wie SP Sorbin zaprezentowali montaż słowno- muzyczny  „Katyń- 
morze polskiej krwi” przygotowany przez Magdalenę Berus i Annę 
Lagoźną. 

Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, który 
wykonał pieśni patriotyczne. Na wszystkich uczestników uroczystości 
katyńskiej czekał poczęstunek przygotowany przez członków zespołu 

ludowego w ramach Programu Integracji Społecznej.
Uroczystość, jaka odbyła się w Sorbinie została zorganizowana 

w ramach Programu Edukacyjnego „Katyń- ocalić od zapomnienia”, 
którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Parafiada z Radzymina pod 
patronatem prezydenta RP. Program skierowany jest do szkół, parafii, 
fundacji i stowarzyszeń, samorządów lokalnych, ludzi życia publicz-
nego oraz mediów. W ramach akcji do 2010 r. w którym przypada 

70. rocznica zbrodni katyńskiej mają zostać posadzone 21.473 „Dęby 
Pamięci”. Każdy dąb – to jedno nazwisko z listy katyńskiej, to dowód 
pamięci o ofiarach zbrodni.

Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
„Nad Kuźniczką” oraz Szkoła Podstawowa w Sorbinie.

Jacenty Kita

Pożegnanie p. kierownik USC...
Z dniem 31 maja na zasłużoną emeryturę przeszła Otolia 

Komar, długoletni kierownik urzędu Stanu Cywilnego w 
Bliżenie. Przez cały okres 
pracy w Urzędzie tj. od 
1973 roku pełniła funkcję 
kierownika USC.

Uroczyste pożegnanie 
z udziałem wszystkich 
pracowników Urzędu mia-
ło miejsce w dniu 29 maja 
br. Były kwiaty, lampka 
szampana i długie, długie 
słowa pożegnania. Ale tyl-
ko z pracą.

...i powitanie nowej  
kierownik USC

Nowym kierownikiem USC została, wyłoniona w drodze 
konkursu spośród sześciu kandydatów Marta Ziomek. 

Pracę podjęła z dniem 1 czerwca br. i już pierwszego dnia 
poprosiliśmy panią Martę o krótką rozmowę.

Jacenty Kita: Pierwsze wrażenia....
Marta Ziomek: Jest bardzo miło i sympatycznie. Przez no-

wych współpracowników zostałam przyjęta bardzo życzliwie.
J.K. Czy byli już pierwsi interesanci?
M.Z. Tak, od razu z marszu przeszłam do pracy. Przyszło mi 

także przygotować już pierwsze sprawozdanie statystyczne. Było 
mi o tyle łatwiej, że dużą pomoc okazała mi w dniach poprze-
dzających objęcie funkcji pani Otolia. Poza tym, korzystając z 
pomocy koleżanek z Urzędu Miejskiego w Skarżysku, przez dwa 
tygodnie przed konkursem poznawałam specyfikę tej pracy.

J.K. Praca w administracji to dla pani nie nowość...
M.Z. Moim pierwszym miejscem pracy był... Urząd Gminy w 

Bliżynie. Przez ponad 
20 lat pracowałam w 
administracji tzn. w 
Urzędzie Miejskim, a 
później w Starostwie 
Powiatowym.

J.K. Z wykształ-
cenia jest pani...

M.Z. Mam wyż-
sze wykształcenie ad-
ministracyjne.

J.K. Proszę kilka 
zdań powiedzieć o 
sobie.

M.Z. Mieszkam 
w Skarżysku. Jestem 
mężatką. Mam dwój-
kę dzieci.

J.K. Hobby, zainteresowania...
M.Z. Praca na działce i w ogrodzie oraz podróże.

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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Wizyta gości z Banku Światowego
W dniach 19-20 maja 2009 przedstawiciele Banku Światowego 

gościli w województwie świętokrzyskim, podkarpackim oraz mało-
polskim, w gminach objętych Poakcesyjnym Programem Wsparcia 
Obszarów Wiejskich. 

19 maja miała miejsce wizyta przedstawicieli Banku Światowego 
w Gminie Bliżyn. Spotkanie odbyło się w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bliżynie, a or-
ganizatorem spotkania był 
wójt gminy Bliżyn Mariusz 
Walachnia przy współ-
udziale usługodawców.

W spotkaniu udział 
wzięli: Jan Pakulski - przed-
stawiciel Banku Światowego z Waszyngtonu, Jarosław Chołodecki 
Kierownik Zarządzający Programem Poakcesyjnego Wsparcia 
Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
Ewa Gliwicka – koordynator Programu Integracji Społecznej, 
Małgorzata Rudnicka – Konsultant Regionalny Programu Integracji 
Społecznej, Barbara Jakacka-Green - Dyrektor ROPSiZ Urzędu 
Marszałkowskiego, Mariusz Papucki – pracownik ROPSiZ Urzędu 
Marszałkowskiego oraz opiekun naszej gminy Stanisław Baska – 
Konsultant Regionalny. 

Gościliśmy również dwie reprezentantki gminy Łączna Ewelinę 
Domagałę z Urzędu Gminy Łączna oraz Ewelinę Majcher - reprezen-
tantkę Centrum Inicjatyw Lokalnych w Łącznej.

Gminę Bliżyn reprezentowali: Mariusz Walachnia -wójt gmi-
ny, Anna Leżańska – Przewodnicząca Rady Gminy, Jerzy Rams – 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy, Barbara Stachera – Sekretarz 

Gminy, Zofia Nowak - Koordynator Gminny Programu Integracji 
Społecznej, Alina Ołownia - Skarbnik, Marzena Jeżewska-Boczek 
- pracownik Urzędu Gminy w Bliżynie. Uczestnikami spotkania byli 
przedstawiciele Klubu Seniora „Emeryt” działającego w ramach PIS 
oraz Prezes Stowarzyszenia RDEST  Urszula Jędrzejczyk. 

Wizyta miała na celu prezentację dobrych praktyk w gminie 
Bliżyn. 

Podczas spotkania zaprezentowano usługi dla osób starszych re-
alizowane w ramach Programu Integracji Społecznej. 

Z ideą projektu oraz prowadzonymi działaniami zapozna-
ły gości przy pomocy prezentacji multimedialnych Zofia Nowak i 
Halina Relidzińska. Zaprezentowały one działalność Klubu Seniora 
„Emeryt”.

Gości zapoznano z działalnością Klubu Seniora, który powstał z 
inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Usługa 
była finansowana w miesiącach sierpień - grudzień 2008 roku w ra-
mach Programu Integracji Społecznej oraz od kwietnia 2009 roku. W 
okresie między grudniem 2008 a kwietniem 2009 Klub Seniora funk-
cjonował samodzielnie w oparciu o własne składki i udział w impre-
zach organizowanych przez inne lokalne podmioty. Członkowie klubu 
spotykają się cyklicznie (średnio co dwa tygodnie). Już w 2008 roku do 
Klubu zapisały się 102 osoby z terenu całej gminy, co znacznie prze-

kroczyło planowaną liczbę uczestników. Siedzibą Klubu jest świetlica 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie. Do tej pory głównym tema-
tem spotkań były zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia integracyjne, 
dyskusje, wieczorki taneczne, wycieczki, organizacja kółek zaintere-
sowań (np. fotograficzne), imprezy okazjonalne (obchody rocznicowe, 
uroczystości, imprezy, jasełkowe prezentacje dzieci i młodzieży). Klub 
posiada reprezentujący go Zarząd. W roku 2009 Klub Seniora dzia-
ła nadal uczestniczy w spotkaniach sołeckich, a w najbliższym czasie 
planuje się utworzenie chórku. 

Urszula Jędrzejczyk – liderka Stowarzyszenia RDEST, alumn 
Programu Liderzy PAFW, usługodawca 
w ramach PIS, opowiedziała o koncep-
cji utworzenia na terenie gminy wio-
ski tematycznej, bazując na tradycjach 
tkackich mieszkańców. Przedstawiła 
działania poczynione w 2008 roku w 
ramach „Dnia Tkaczki”, organizacji 
Izby Tkaczki oraz opowiedziała o kon-
tynuacji tych projektów pod nazwą 
„Świętokrzyska Stolica Chodnika”. 

Następnie Jan Pakulski przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczą-
ce programu, wysoko ocenił stan przygotowań naszej gminy i podzię-
kował zebranym za przygotowane prezentacje. Pozostali goście rów-
nież byli usatysfakcjonowani realizacją projektów w naszej gminie. 

 Na zakończenie wizyty monitorującej odbyła się degustacja po-
traw regionalnych przygotowanych przez członkinie Klubu Seniora. 
Ponadto Goście złożyli pamiątkowy wpis do kroniki klubu. 

Program Integracji Społecznej wspomógł naszą gminę w realiza-
cji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Bliżyn poprzez realizację projektów na rzecz lokalnych społeczności 
skierowanych do rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Nasza 
gmina wykorzystała je głównie na integrację mieszkańców. Mamy na-
dzieję, że sukces programu oznacza, iż nasza gmina korzystać będzie z 
jego efektów długo po jego zakończeniu.

Marzena Jeżewska-Boczek 
PS.
Mimo zapowiedzi na str. 1 ze względów technicznych tekst o wizy-

cie gości z Banku Światowego opublikowany jest w tym miejscu.

Zabawa nie tylko dla najmłodszych
„Informator” był już  w druku, gdy w Bliżynie, w dniu 31 maja 

br., odbył się wspaniały festyn z okazji „Międzynarodowego Dnia 
Dziecka”.

Był barwny korowód, prezentacje grup teatralnych, popisy cyr-
kowe, koncerty zespołów muzycznych, ognisko i pieczenie kiełbasek 
oraz pokaz sztucznych ogni. Nie zabrakło też licznych gier, konkur-
sów i zabaw.

Organizatorem festynu byli: GOK „Zameczek”, Urząd 
Gminy, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej.

Obszerną fotorelację opublikujemy w następnym wydaniu gazety.
(jaki)

Towarzystwo nad Kuźniczką 
wysoko w rankingu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi „Nad Kuźniczką” zajęło wysokie, 
trzecie miejsce w rankingu wśród ponad 50 ubiegających się podmio-
tów, o pozyskanie tzw. małych grantów ze „Świętokrzyskiego Programu 
Odnowy Wsi”.

Na przygotowany projekt otrzyma 20.000 złotych i za te pieniądze 
zamierza stworzyć Izbę Tradycji w Szkole Podstawowej w Sorbinie.

Podpisanie umowy odbędzie się w dniu 4 czerwca br. w sali lu-
strzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 

(jaki)



�c zerwiec 20 09 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

u str A ż Aków

Powiatowe święto strażaków
Strażacy z państwowej oraz ochotnicy w terenu całego powiatu w dniu 14 

maja br. obchodzili swe święto.
Rozpoczęły się one Mszą św. w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, 

którą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił kustosz sanktuarium ks. Jerzy 
Karbownik, który jest zarazem kapelanem naszych strażaków.

Po Mszy św. uroczystości przeniosły się na plac Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej.

Na początek dowódca uroczystości Marek Ungier meldunek o gotowości 
do ich rozpoczęcia przekazał na ręce zastępcy komendanta wojewódzkiego 
PSP starszego brygadiera Grzegorza Ryskiego. Po wciągnięciu flagi państwo-
wej na masz, po dźwiękach hymnu państwowego, głos zabrał komendant KP 
PSP Sylwester Hamera. Powitał on na wstępie parlamentarzystów, przedsta-
wicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, innych służb, firm, 
instytucji i organizacji na codzień współpracujących ze strażą, strażackich 
emerytów, media. 

- Choć nasza komenda obszarowo jest jedną z najmniejszych w wojewódz-
twie, ale pod względem zagrożeń należy do najtrudniejszych. W roku 2008 
odnotowaliśmy aż 1113 zdarzeń ratowniczo – gaśniczych, do maja tego roku 
już 600! Jak wszędzie borykamy się z wieloma problemami. Potrzeba nowych 
samochodów, wstrzymana została rozbudowa bazy lokalowej. Kryzys doty-
ka także ochotników: brak ludzi, przestarzały tabor. Wystarczy wspomnieć, 
że średni wiek samochodu strażaków ochotników to 23 lata! – powiedział S. 
Hamera.

Na zakończenie przekazał na ręce swoich podkomendnych i członków 
OSP życzenia z okazji ich święta.

Święto to tradycyjnie czas wręczania odznaczeń, medali, awansów na 
wyższe stopnie. Otrzymało je łącznie kilkadziesiąt osób. 

- Skarżyscy strażacy swą codzienną pracą udowadniają, iż swoją profe-
sję wykonują w sposób profesjonalny i zawodowy. Kłaniając się sztandarom 
składam Wam podziękowania za dotychczasową służbę, za tysiące akcji, za 
przyszłe działania – stwierdził G. Ryski.

Życzenia strażakom przekazali również poseł Maria Zuba, poseł Andrzej 
Bętkowski – zarazem prezes strażaków – ochotników w powiecie oraz pre-
zydent Skarżyska Roman Wojcieszek w imieniu przedstawicieli wszystkich 
samorządów. 

Wśród obecnych na uroczystościach był m.in. wójt Mariusz Walachnia i 
poczet sztandarowy OSP z Mroczkowa.

Tradycyjna strażacka grochówka, choć nie przygotowana przez strażaków 

(jak zaznaczył S. Hamera), zakończyła obchody. A na marginesie. Nie ważne, 
kto ją gotował. Była naprawdę smaczna! 

Jacenty Kita
PS
Początki zawodowej straży pożarnej w Skarżysku sięgają 1925 roku. Była 

ona szczególnie aktywna w latach II wojny, a tuż po jej zakończeniu odrodzi-
ła się z polskim już charakterem. Od 1991 roku funkcjonuje jako Jednostka 
Ratowniczo – Gaśnicza, a 1 stycznia 1999 roku powstała w obecnych struktu-
rach jako Komenda Powiatowa PSP.  Obecnie pracuje w niej 93 zawodowych 
strażaków.

Referendum gminne, zebranie wiejskie
Referendum gminne było tematem spotkań odbytych w maju br. z 

mieszkańcami wszystkich sołectw.  Wójt Gminy wyjaśniał zaintereso-
wanym na czym polegają proponowane zmiany. Najwięcej wątpliwości 
budziła wysokość opłaty, jaką Rada Gminy może uchwalić po udanym 
referendum. Wójt wyjaśniał, że przyjęto założenie według którego jeśli  
w gospodarstwie domowym mieszka do czterech osób, to każda z nich 
będzie płacić miesięcznie około 3,50 zł. Piąta i szósta osoba zapłaci tylko 
połowę stawki podstawowej, a kolejne będą zwolnione z opłat. Zaletą tego 
systemu będzie też fakt, iż każdy odda tyle śmieci ile posiada przy nie-
zmiennej spłacie. Naliczanie opłaty w gospodarstwie domowym będzie 
od faktycznie zamieszkałych osób a nie od zameldowanych (na podsta-
wie pisemnego oświadczenia). Proponowane stawki będą dotyczyć osób, 
które zdecydują się na segregowanie odpadów. Jeśli referendum się uda 
zmiany zostaną wprowadzone w przyszłym roku. Jeśli jednak mieszkańcy 
postanowią inaczej  wywóz odpadów będzie odbywał się tak jak obecnie. 
Jednak już teraz Wójt zapowiada, że wówczas nie pozostanie nic innego 
jak wzmóc  kontrole.

Pojawiające się co raz to nowe „dzikie wysypiska” świadczą o tym, że 
nie wszyscy poważnie traktują swoje obowiązki. Nie możemy zganiać 
wszystkiego na  mieszkańców sąsiednich gmin. W bieżącym roku pod-
czas porządkowania zanieczyszczonych terenów znaleziono dokumenty  
po których zidentyfikowano śmieciarzy. Skierowano sześć zawiadomień o 

popełnieniu wykroczenia. W jednym przypadku sprawca został ukarany 
grzywną w wysokości 600,00 zł. Pozostałe sprawy jeszcze się nie zakoń-
czyły. 

Nie chcemy nikogo straszyć i kontrolować. Nie o to chodzi. Jednak 
wobec ludzkiej bezmyśl-
ności nie pozostaje nic 
innego. 

Referendum jest obec-
nie jedynym sposobem na 
wprowadzenie obligato-
ryjnej opłaty i tym samym  
zachęcenie mieszkańców 
do przekazywania firmom 
wywozowym wszystkich 
wyprodukowanych odpa-
dów, jak również wdro-
żenia systemu segregacji. 

Według polskiego prawa za odpady komunalne odpowiadają właściciele 
nieruchomości i w związku z tym to na nich spoczywa obowiązek płacenia 
za usługi związane z ich wywozem. 

Zgoda mieszkańców na przejęcie prze gminę obowiązku wywozu od-
padów za odpłatnością pomoże wyeliminować takie przypadki. Nikomu 
nie będzie opłacało się wynosić śmieci do lasu, skoro za nie zapłaci. 

Agnieszka Stachoń
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Jubileusz JAstr zębi

Jastrzębia ma sto lat!
Jubileusz 100-lecia powstania miejscowości świętowali  

w dniu 16 maja br. mieszkańcy Jastrzębi i nie tylko. Mimo fatal-
nej, deszczowej pogody, na Mszę św. i festyn rodzinny przyszło 

ponad dwustu mieszkańców Jastrzębi, okolicznych miejscowo-
ści i zaproszonych gości.
Msza św., odsłonięcie obelisku

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. , którą w intencji 
żyjących i zmarłych mieszkańców miejscowości odprawił ks. 

proboszcz Stanisław Wlazło. Wcześniej chór „Lutnia” odśpie-
wał „Boże Coś Polskę”, a ich występ zapewnił uroczystą oprawę 
Mszy.

Po Mszy św. ks. S. Wlazło dokonał poświęcenia obelisku, 
który stanął obok krzyża stojącego na rozstajach dróg.

Podziękował zarazem wszystkim przybyłym na Mszę.  I na 
zakończenie dodał: - Panu Bogu też podziękujmy za deszcz, bo 
jest potrzebny.

Rodzinny festyn
Po Mszy św. uczest-

nicy udali się na plac 
przygotowany wcześniej 
przez sołtysa Stanisława 
Bernatka. Tutaj czekały 
już przygotowane stoliki 
i krzesła, namioty woj-
skowe (jakżesz przewi-
dujący byli organizato-
rzy!), parująca kuchnia 
polowa, stoisko gastro-
nomiczne (darmowe!) 
oraz drewno przygoto-
wane na ogniska, które 
wkrótce zapłonęły.

Na początku jednak 
sołtys S. Bernatek po-
witał wszystkich przy-
byłych: wójta gminy 
Mariusza Walachnię, 
przewodniczącą Rady 
Gminy Annę Leżańską 
wraz z grupą radnych, sekretarz gminy Barbarę Stachera, 
mieszkańców wsi i okolicy. Z czasem dotarli także nasi par-
lamentarzyści: Marzena Okła – Drewnowicz oraz Andrzej 
Bętkowski.

Następnie sołtys przybliżył historię miejscowości i jej pierw-
szych osadników.

Po nim głos zabrał wójt M. Walachnia: - Dziękuję pierw-
szym osadnikom i obecnym mieszkańcom za dużą aktywność. 
Mogę z całą stanowczością stwierdzić, że to jedna z najbardziej 
aktywnych miejscowości. 
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Jubileusz JAstr zębi

Historia Jastrzębi
Sołtys Stanisław Bernatek podczas przygotowań mate-

riałów do opracowania „Kroniki Jastrzębi”, którą chce wydać 
w roku przyszłym w związku z obchodami 600-lecia Bliżyna 
natrafił na szereg informacji i dokumentów, przede wszystkim 
od Marty Karpety, córki Henryka Zbroi, które pozwoliły na 
odtworzenie 100-letniej historii miejscowości.

Wszystko zaczęło się 13 maja 1909 roku, kiedy to właściciel 
Bliżyna hrabia Henryk Plater zgodził się na sprzedaż 57 mórg 
ziemi dla pierwszych osadników Jastrzębi. Byli to: Wojciech Pela 
(15 mórg), Ignacy Zbroja (12), Jan Borowiec (12), Wawrzyniec 
Borowiec (12), Florian Borowiec (6) i Wojciech Jańczyk (6). 
Zakupiona ziemia wymagała dużego wysiłku i zaangażowania 
ze strony pierwszych osadników, gdyż tereny te nie były przy-
stosowane do zamieszkania. Jednak z biegiem czasu, po wy-
karczowaniu lasu, przygotowaniu pól i łąk, powstawały nowe 
gospodarstwa i stopniowo tworzyła się nowa miejscowość.

Głównym źródłem utrzymania osadników była wycinka 
drzew, wypalanie węgla drzewnego i rolnictwo oraz praca przy 
wydobyciu rudy żelaza.

W latach 1954-1955 założona została elektryczność, a w 1969 
wylana pierwsza droga asfaltowa w kierunku Świniej Góry.  
W roku 2006 wybudowano wodociąg.

W dniu 13 maja (data symboliczna – red.), dzięki zaanga-
żowaniu obecnego sołtysa, założone zostało Stowarzyszenie na 
Rzecz Ekorozwoju Ziemi Świętokrzyskiej „Natura”.

To z inicjatywy Stowarzyszenia, a przede wszystkim 
Stanisława Bernatka, poprzez posadowienie okolicznościo-
wego obelisku oraz festyn rodzinny postanowiono uczcić ten 
jubileusz.

Środki finansowe pozyskano w ramach Program Integracji 
Społecznej oraz z Urzędu Gminy.

(jaki)

Podziękowanie
Organizatorzy obchodów 100-lecia Jastrzębi pragną po-

dziękować wójtowi gminy Mariuszowi Walachni i prze-
wodniczącej Rady Gminy Annie Leżańskiej oraz radnym za 
przyznanie środków finansowych, które umożliwiły zorga-
nizowanie uroczystości. Dziękuję wszystkim za przekazane 
środki finansowe na ufundowanie tablicy.

Ludwikowi Obarze dziękuję za podarowanie kamienia 
na obelisk. Za pomoc przy jego budowie dziękuję Edwardowi 
Malewskiemu, Cezaremu Żakowi, Stanisławowi 
Bernatkowki i Michałowi Glazerowi za pomoc przy jego 
budowie.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
uroczystości: Marcie i Bolesławowi Kurosiom, Wiesławowi 
Borowcowi, Janowi Żakowi, Jolancie Natora, mojej synowej 
Pameli i żonie Wandzie. 

Jarosławowi Kowalczykowi dziękuję za udostępnienie 
dźwigu i lamp oświetleniowych, a straży z Bliżyna, Sorbina i 
Mroczkowa za udostępnienie namiotów, ławek i stołów. 

Stanisław Bernatek
Sołtys Jastrzębi

Następnie dla dziesięciu byłych sołtysów lub ich rodzin 
(nie wszyscy już żyją) wręczone zostały pamiątkowe listy 
gratulacyjne i upominki. A sołtysami w 100-letniej historii 
Jastrzębi byli: Stanisław Boruń, Aleksander Filipek, Antoni 
Ciura, Piotr Boczek, Jadwiga Boczek, Władysław Żak, Alina 
Krzepkowska, Marianna Bernatek, Józef Żak no i oczywiście 
obecny sołtys.

Z kolei M. Okła – Drewnowicz rozpoczęła stwierdzeniem: 
- No cóż. Nie zaśpiewamy już sto lat. I dodała: - Serdecznie 
gratuluję inicjatywy i działań integracyjnych. Wasze działania 
to potwierdzenie tego, że ludzie chcą działań na rzecz swoich 
miejscowości.

Następnie z tanecznym i śpiewaczym repertuarem wystąpił 
Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” z Sorbina. Do występu na akor-
deonie grał Dariusz Figarski.

Po nich wystąpił solista Wacław Pejas i rozpoczęła grę ka-
pela, która zresztą także później przygrywała do zabawy ta-
necznej.

W tym czasie zaczęto serwować poczęstunek, a w menu były 
m.in. przepyszny i – co ważne wobec aury – gorący  żur, chleb 
ze smalcem i ogórkiem, ciasta. A chętni na płonących ogniskach 
mogli upiec kiełbaski.

Przednia zabawa trwała do godzin wieczornych.
Jacenty Kita

Za rok będziemy świętować 
600-lecie

Już 20 czerwca, 599 lat od powstania naszej miejscowości, 
rozpoczną się imprezy inaugurujące obchody 600-lecia.

Na ten dzień wstępnie na godzinę 20.00 zaplanowano od-
prawienie Mszy św. w kościółku p.w. św. Zofii. Godzinę później 
nastąpi prezentacja wystawy pokonkursowej na logo 600-lecia 
i okolicznościowy koncert. Natomiast o godz. 22.00 rozpocz-
nie się plenerowa projekcja na olbrzymim telebimie, filmu 
„Krzyżacy”.

(jaki)

Ruszyły prace interwencyjne
W gminie ruszyły prace, w których jak na razie na okres  

6 miesięcy zatrudnienie znalazło 25 osób.
Ich zadaniem będą przede wszystkim prace związane z li-

kwidacją „dzikich” wysypisk śmieci, prace porządkowe, sprzą-
tanie ulic i chodników, oczyszczanie poboczy i rowów.

W późniejszym okresie kolejna grupa 25 osób znajdzie za-
trudnienie przez 4 miesiące, a następne 10 osób przez okres  
2 miesięcy.

(jaki)
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Bliżyn staje się Świętokrzyską 
Stolicą Chodnika

Projekt „Świętokrzyska Stolica Chodnika” realizowany jest w ra-
mach Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Organizatorem pro-
jektu jest Stowarzyszenie 
„Rdest”, które świadczyć 
będzie usługi dla miesz-
kańców gminy Bliżyn, 
polegające na utworzeniu 
miejsc spotkań i wspólnej 
nauce tkania.

W Bliżynie przy ul. 
Zafabrycznej u p. Urszuli i 
Grzegorza Jędrzejczyków 
otwarto w dniu 23 maja 
„Domek Tkaczki”. 

Na otwarciu „Domku 

Tkaczki”, „Warsztatu Tkackiego” i... „Wygódki”, czyli „trojga drzwi”, 
jak wyraziła się Urszula Jędrzejczyk - Prezes Stowarzyszenia „Rdest”, 

obecni byli m.in.: wójt 
gminy Bliżyn Mariusz 
Walachnia, przewod-
nicząca Rady Gminy 
Anna Leżańska i wice-
przewodniczący Rady 
Jerzy Rams, radna 
Halina Fidor, tutor z 
ogólnopolskiego pro-
gramu Liderzy Piotr 
Todys z rodziną z 
Warszawy, przedstawi-

cielka Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Joanna Kupis, 
przedstawicielka 
Lokalnej Grupy 
Działania „U Źródeł” 
Emilia Kupis oraz 
twórczynie ludowe 
z wnuczkami, ze-
spół „Kuźniczanki”, 
członkowie 
Stowarzyszenia, 
mieszkańcy Bliżyna 
i okolic. 

W „Domku Tkaczki”  organizowane będą co 2 tygodnie warsztaty 
dla mieszkańców Bliżyna.

(uj)

Galeria „W Kurniku” otwarta
W dniu 23 maja u  Gabrieli i Krzysztofa Królów w 

Gospodarstwie Agroturystycznym „Zagroda Królów” w Brześciu 
otwarto Galerię „W Kurniku”. 

W galerii prezen-
towana była wędrują-
ca wystawa „Kolorowy 
Kod Kultury” oraz wy-
stawa siodeł.

Wędrująca wy-
stawa pasiastych prac 
jest efektem projektu 
„Werniks, cołnek i wi-
sinka” realizowanego 
przez Stowarzyszenie 

„Rdest” (od sierpnia 
2008 do kwietnia 
2009) w ramach pro-
gramu „Seniorzy w 
Akcji” Towarzystwa 
Inicjatyw Twórczych 
„Ę” i Polsko-
Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 

Dalsze plany to 
następna wystawa 
„Kolorowego Kodu 
Kultury”, której 
otwarcie planowane 
jest na 15 czerwca 
w księgarnio - ka-
wiarni „Tarabuk” 
w Warszawie, ul. 
Browarna 6.

W przyszłości wy-
stawa zawędruje do wie-
lu innych miast, będzie 
również promować woje-
wództwo świętokrzyskie 
w Sejmie..

Ula Jędrzejczyk
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być gminą atrakcyjną turystycznie, dlatego jeszcze raz gorąco zachę-
cam do udziału w referendum i oddanie głosu na tak.

Jacenty Kita

z ż yciA Gminy

Ekologicznie w szkołach
W okresie poprzedzającym referendum śmieciowe w gminie, 

ale jeszcze świeżo po kwietniowym „Dniu Ziemi”, Urząd Gminy we 
wszystkich szkołach zorganizował cykl konkursów i spotkań związa-
nych z szeroko rozumianą ekologią. Adresowane one były nie tylko do 
młodzieży szkolnej, ale również dla ich rodziców i znajomych.

Piszący te słowa miał możliwość uczestniczenia w takim dniu 27 
maja br. w Szkole Podstawowej w Sorbinie. 

Na wstępie obecnych na spotkaniu rodziców, nauczycieli i uczniów 
powitał dyrektor placówki Henryk Żak. Powitał również gości: prze-
wodniczącą Rady Gminy Annę Leżańską wraz z wiceprzewodniczą-
cym rady Jerzym Ramsem, wójta Mariusza Walachnię oraz zajmują-
cą się ochroną środowiska w urzędzie gminy Agnieszkę Stachoń.

Na początek cztery klasy (pozostałe dwie zdekompletowała grypa) 
przedstawiły krótkie scenki rodzajowe związane z edukacją ekologicz-
ną. Dzieci, przyznać trzeba, przyłożyły się do zadania, gdyż za swój 

występ były oceniane, a dla najlepszych czekała nagroda w postaci wy-
jazdu do Kinopleksu. Ostatecznie jury, a stanowili je wszyscy obecni 
na spotkaniu dorośli zdecydowali, że najlepszy program przygotowała 
klasa II. Ale organizatorzy spotkania nie zapomnieli o upominkach 
dla pozostałych, którymi obdarzali A. Leżańska i M. Walachnia. W 
tym czasie J. Rams prowadził intensywną kampanię referendalną ob-
darowując dorosłych ekologicznymi torbami na zakupy. 

Jak zanieczyszczone jest środowisko świadczył prezentowany w 
międzyczasie pokaz multimedialny pokazujący „dzikie wysypiska” 
zlokalizowane na naszym terenie. Obraz wzbudzał wręcz zgrozę. 
Czego tam nie było!

Zabierając głos na temat zbliżającego się referendum wójt stwier-
dził m.in. – Gorąco zachęcam do udziału w referendum, gdyż wszyscy 
widzimy, w jak brudnym otoczeniu żyjemy. Trzeba tą sytuację zmie-
nić. Myślę, że proponowany system jest uczciwy, ponieważ obejmie 
on wszystkich mieszkańców. Za jedną, stałą opłatę miesięczną bę-
dzie można oddać wszystkie śmieci... Chcemy śmieci segregować… 
Wkrótce powstanie zalew, będzie budowana kanalizacja… Chcemy 

Edukacja ekologiczna w szkołach
Kolejny rok z rzędu Gmina Bliżyn we wszystkich szkołach prowa-

dziła edukację eko-
logiczną. Uczniowie 
rywalizowali ze 
sobą biorąc udział 
w licznych konkur-
sach .

Celem progra-
mu było zwrócenie 
uwagi nie tylko 
dzieci ale również 
ich rodziców na 
problem zanie-
czyszczenia środo-
wiska odpadami komunalnymi.

W maju br.  wójt gminy wraz z przedstawicielami rady gminy 
Anną Leżańską oraz Jerzym Rams osobiście mogli przekonać się o 
tym, że wspólny wysiłek nauczycieli i dzieci przyniósł oczekiwany 
rezultat. Podczas uroczystych apeli uczniowie prezentowali przygoto-
wane scenki ekologiczne. 

Możemy być pewni, że dzieci posiadły ogromną wiedzę na temat 
gospodarki odpadami i zasad utrzymania czystości. Mamy bardzo 
wrażliwe i mądre dzieci. One doskonale rozumieją jakie zagrożenia 
niesie za sobą palenie śmieci i wyrzucanie ich do lasów. Są otwarte na 
zmiany, mają w sobie potencjał, który trzeba odpowiednio ukierun-
kować, aby w przyszłości nie  powtarzały błędów często popełnianych 
przez wcześniejsze pokolenie. Mamy nadzieję, że dzieci „zarażą” swo-
ich rodziców chęcią dbania o porządek.

Dziękujemy wszyst-
kim za udział i gratulu-
jemy. Uważamy, że bez 
względu na zajęte miej-
sca w poszczególnych 
konkursach wszyscy 
jesteście zwycięzcami, 
bowiem wygraliście 
zdobywając nową wie-
dzę i doświadczenie! W 
naszych oczach jeste-
ście bohaterami, którzy 
potrafią mówić o trud-

nych, mało popularnych  sprawach nazywając je po imieniu.
Dziękujemy również wszystkim nauczycielom za przygotowanie 

dzieci.
Agnieszka Stachoń
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Mistrzostwa Bliżyna w biegach 
przełajowych

W dniu 23 maja br. w Bliżynie rozegrane 
zostały mistrzostwa w biegach przełajowych.

Wyniki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych były następujące:

Kategoria klas III-IV chłopcy
1. Adrian Ożarek
2. Karol Płatek
3. Jakub Cukrowski

Kategoria klas V-Vi chłopcy
1. Mikołaj Cukrowski
2. Robert Wróbel
3. Adrian Nowak

Kategoria klas V-VI dziewcząt
1. Zuzanna Król
2. Wiktoria Tarka
3. Monika Lubczyńska

Kategoria Gimnazjum chłopcy
1. Norbert Witkowski
2. Bartosz Karpeta

Kategoria Gimnazjum dziewcząt
1. Agata Mackiewicz
2. Adrainna Bilska
3. Weronika Ożarek

Kategoria kobiet do lat 40
1. Klaudia Ślusarczyk
2. Dorota Cukrowska
3. Urszula Ślusarczyk

Kategoria mężczyzn do lat 40
1. Rafał Czarnecki
2. Artur Banaszewski
3. Maciej Sierko

Kategoria mężczyzn +40
1. Robert Jurkiewicz
2. Sławomir Młodawski
3. Bogusław Czarnecki
Najstarszym uczestnikiem zawodów był Wacław Wiśniewski, 

zaś najmłodszym Jakub Cukrowski.
Puchary i nagrody dla najlepszych zawodników wręczał wójt 

gminy Mariusz Walachnia.
Organizatorzy: Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów, Sławomir 

Młodawski, Marek Sorbian i Rafał Czarnecki.
(jaki)

Puchar 4 Torów w Bliżynie
W niedzielę, 17 maja na poprawionym specjalnie na te za-

wody torze motocrossowym w Bliżynie odbyły się zawody zor-
ganizowane w ramach Pucharu Czterech Torów. 

Zawodnicy startowali w 12 klasach konkursowych. Łącznie 
w zawodach wzięło udział ponad 130 zawodników, a wśród nich 
Łukasz Kurowski - ikona polskiego motocrossu  (8 x Mistrz 
Polski, 5 x  I V-ce Mistrz Polski, 3 x  II V-ce Mistrz Polski, 2 
x  I V-ce Mistrz Europy, 1 x  II V-ce Mistrz Europy, 1 x  II V-ce 
Mistrz Drużynowy Świata).

W ramach cyklu, podczas którego swoje umiejętności za-
prezentowali pasjonaci tego niezwykle widowiskowego spor-
tu, zaplanowano zawody w Konarach, Brzesku, Bliżynie i 
Częstochowie - w każdym z miast odbędą się zawody pod-

czas dwóch rund - wiosennej i jesiennej (zawody w Bliżynie 
to przedostatnie zmagania motocrossowców w ramach rundy 
wiosennej). 

Cykl Pucharu Czterech Torów wygra zawodnik, który uzy-
ska największą liczbę punktów w całej edycji w poszczególnych 
klasach tj.: do 65cc, 85cc , MX 1 amator - MX 2 amator, licencja, 
senior, kobiety, quady (2K amator, 2K licencja, 4K open), jaz-
da konkursowa, mini do lat 12 (quady do pojemności 150cc). 
Przekrój klas gwarantował, że każdy znalazł w programie za-
wodów coś dla siebie.

Piękna pogoda i ciekawy program sprawiły, że zawody ob-
serwowało liczne grono widzów. Świetna impreza i  zawody z 
dużą dawką adrenaliny. Atmosfera była iście piknikowa.

Na zakończenie zawodów puchary dla najlepszych zawod-
ników wręczał wójt gminy Mariusz Walachnia.

(jaki)
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Konkurs na logo 600-lecia rozstrzygnięty
Jednym z pierwszych elementów rozpoczętych przygotowań do 

przyszłorocznych obchodów jubileuszu 600-lecia powstania Bliżyna 
było ogłoszenie konkursu na opracowanie okolicznościowego logo.  
Na konkurs wpłynęło łącznie 20 prac z całego kraju autorstwa 9 osób.

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 6 maja br. Komisja konkur-
sowa w składzie: przewodniczący komisji - Mariusz Walachnia - wójt 
gminy Bliżyn oraz członkowie: Barbara Stachera - sekretarz gminy, 
Anna Leżańska - przewodnicząca rady gminy, Katarzyna Skarus 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie, Joanna Kaluga 
- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mroczkowie, Krystyna Skowron 
- Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna i Marzena Jeżewska – Boczek - 
pracownik Urzędu Gminy postanowiła wybrać pracę autorstwa pani 
Doroty Staruk z Torunia.

Wszystkim uczestnikom organizatorzy konkursu serdecznie dzię-
kują.

(jaki)
PS
Zdjęcia w pełnym kolorze projektów są dostępne na stronie: www.

blizyn.pl

Ponadto postanowiono przyznać 3 równorzędne wyróżnienia:
Marcin Płucinik - Zielona Góra

Wojciech Lisowski – Sołtyków

Andrzej Adamczyk – Bliżyn

Chodnik a bezpieczeństwo pieszych
Na bardzo niebezpiecznym odcinku drogi powiatowej Mroczków 

– Rędocin z ostrym zakrętem o bardzo małej obustronnej widoczno-
ści  wykonany został chodnik dla pieszych.

Chodnik /około 300 m2/ zmienia architektoniczną zabudowę przy 
szkole podstawowej i zabytkowym XVII wiecznym Kościele św. Rocha 
w Mroczkowie, ale również poprawia bezpieczeństwo pieszych na tym 
odcinku drogi, w szczególności dzieci.

Zapewnia uczniom tej szkoły bezpieczne dojście do budynku 
szkolnego bez konieczności poruszania się po drodze powiatowej 
Mroczków – Rędocin.

Chodnik powstał dzięki staraniom radnego powiatowego lekarza 
Piotra Zalegi i poparciu Starosty Powiatowego Jerzego Żmijewskiego 
oraz członka Zarządu Powiatu skarżyskiego Artura Berusa.

Koszt budowy tego chodnika to kwota około 40 tys. zł., która zo-
stała zapłacona przez Starostwo Powiatowe.

Zwiększająca się liczba samochodów poruszających się po wszyst-
kich drogach wręcz wymusza budowę chodników, które zwiększają 
bezpieczeństwo mieszkańców.

Aby zapobiegać wypadkom, bardzo często tragicznym w skutkach 
i tragediom ludzkim, powinniśmy dążyć do rozbudowy infrastruktu-
ry drogowej na terenie gminy.

Najważniejsze jest, że chodniki budowane są w miejscach niebez-
piecznych o największym ruchu drogowym i będą służyć wszystkim 
mieszkańcom danej społeczności lokalnej. 

Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.
Radny Mieczysław Bąk
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Ogłoszenie
o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograni-

czonego na sprzedaż działek budowlanych położonych 
w obrębie wsi Nowy Odrowążek

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 nieru-
chomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 
roku ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 
roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przepro-
wadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 
30 z 1998r. ) oraz Uchwały Nr V/38/03 Rady Gminy w Bliżynie 
z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości 
stanowiących mienie gminne położonych w obrębie wsi Nowy 
Odrowążek.

Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przeprowadzenie przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych, 
niezabudowanych oznaczonych w katastrze ewidencji gruntów 
numerami:
- Nr 327/5 o powierzchni 0,1672ha, cena wywoławcza brutto 

25.091,00zł.
- Nr 327/3 o powierzchni 0,1665ha, cena wywoławcza brutto 

25.000,00zł.
- Nr 327/2 o powierzchni 0,1661ha, cena wywoławcza brutto 

25.000,00zł.
- Nr 327/1, 326/11 o łącznej powierzchni 0,1659ha, cena wywo-

ławcza brutto 25.000,00zł.
- Nr 326/10 o powierzchni 0,1654ha, cena wywoławcza brutto 

25.000,00zł.
- Nr 326/9 o powierzchni 0,1651ha, cena wywoławcza brutto 

25.000,00zł.
położonych we wsi Nowy Odrowążek, stanowiących własność 

Gminy Bliżyn na podstawie KW Nr 10546 i KW Nr 10545 prowa-
dzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 
Skarżysku-Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od ob-
ciążeń na rzecz osób trzecich, są uzbrojone w energię elektryczną, 
sieć wodociągową oraz posiadają dostęp do drogi publicznej.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Bliżyn przeznaczone są pod budownic-
two mieszkaniowe jednorodzinne.

Dla terenu położenia działek przeznaczonych do sprzedaży 
brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
w związku z czym, ze względu na istniejącą klasyfikację glebo-
znawczą /użytki rolne/, sprzedaż nastąpi w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. Nr 64 poz. 592) /dwie umowy notarialne - warunko-
wa umowa sprzedaży, umowa przeniesienia własności/.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 czerwca 
2009 roku /czwartek/ o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy 
w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a pokój nr 15a.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:

- Na kupno działki 327/5 kwotę 1300,00zł.
- Na kupno działki 327/3 kwotę 1300,00zł.
- Na kupno działki 327/2 kwotę 1300,00zł.
- Na kupno działki 327/1, 326/11 kwotę 1300,00zł.
- Na kupno działki 326/10 kwotę 1300,00zł.
- Na kupno działki 326/9 kwotę 1300,00zł.
- przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 31 

8520 0007 2001 0010 5688 0001 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn 
w terminie do dnia 15 czerwca 2009 roku /poniedziałek/.

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

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postą-
pienie 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, 
zalicza 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 
notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy może 
odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.

Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu odbę-
dzie się na gruncie w dniu 15 czerwca 2009 roku w godzinach 
od 11,00 do 12,00 lub w innym terminie uzgodnionym z tut. 
Urzędem.

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

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia

Koncerty Majowe w kościółku
W dniach 15-17 maja, w wypełnionym po brzegi Kościółku 

pod wezwaniem św. Zofii w Bliżynie odbyły się Koncerty 
Majowe „Ave Maria”.

Szczególnie bogaty był repertuar pierwszego dnia. Podczas 
koncertu wystąpili Justyna Woś, Martyna Bilska, Tomasz 
Piętak, Magdalena Kaleta oraz zespół instrumentalny. W sobo-
tę koncertował również Zespół Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku Kamiennej pod dy-
rekcją Krzysztofa Długosza.

W niedzielę odbył się koncert Chóru Alumnów Wyższego 
Seminarium Duchownego w Radomiu „Cantores Ecclesiae 
Radomiensis” pod dyrekcją ks. dr Dariusza Rota.

(jaki)
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Piłkarskie zmagania samorządowców
Nie zmogło ich przejmujące zimno, nie przerażał padający deszcz, 

ani zespoły złożone z samych mężczyzn, w tym konecki składający 
się ze strażników miejskich. Nasi samorządowcy dzielnie stawili czo-
ło swym przeciwnikom podczas rozgrywek piłkarskich pod hasłem 
„Pozytywnie zakręceni Orlikiem”.

Zawody rozegrane zostały w dniu 16 maja na okoliczność otwar-
cia pierwszego „Orlika” w naszym powiecie, w Skarżysku Kamiennej 
(w tym roku takie obiekty powstaną w Bliżynie i Skarżysku 
Kościelnym).

W zawodach startowały trzy zespoły: Bliżyn, Końskie i Skarżysko 
Kamienna.

Pierwszy mecz nasi zawodnicy rozegrali z Końskimi i ulegliśmy 
niemal zawodowcom 2:6. Bramki dla naszej drużyny w tym spotkaniu 
strzelili Sylwester Janus i Krzysztof Kopeć.

W drugim z rozegranych meczów Końskie pokonały Skarżysko 
Kamienna. Zaś w ostatnim, który rozegrany został w strugach desz-
czu nasi zawodnicy ulegli Skarżysku tylko 1:2, a pecha miał wójt 
Mariusz Walachnia, który głową trafił w poprzeczkę i piłka upadła 
na linii bramkowej. Dla naszego zespołu na listę strzelców ponownie 
wpisał się S. Janus.

Przez cały czas, 
mimo aury, nasz zespół 
dopingowany był przez 
Annę Leżańską – prze-
wodniczącą Rady Gminy 
oraz Marzenę Jeżewską 
z Urzędu Gminy w 
Bliżynie.

Ostatecznie turniej 
wygrały Końskie przed 
Skarżyskiem i Bliżynem. 
Mimo przeszkód zespół 
nasz zajął więc miejsce na 
podium. Nasz zespół był 
jedynym, w którym grały 
panie. Mecze rozgrywano 
w systemie 2 x 15 minut. 
Pozostałe drużyny do za-
wodów podeszły – moim 
zdaniem – zbyt poważnie, 
gdyż miała to być przede 
wszystkim zabawa.

Po zawodach i niezbęd-
nym prysznicu uczestnicy 
zawodów spotkali się na 
cateringu przygotowanym 
przez organizatorów.

Na zakończono wręczono puchary i medale dla wszystkich dru-
żyn, a dokonali tego wiceprezydent miasta Grzegorz Małkus, bur-
mistrz Końskich Krzysztof Obratański i nasz wójt.

Nasz zespół wystąpił w składzie: Mariusz Walachnia – kapitan 
zespołu, Iwona Domagała, Beata Wodzińska, Jerzy Rams – bram-
karz, Sylwester Janus, Czesław Szmalec, Krzysztof Kopeć, Tomasz 
Pela.

Jacenty Kita
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* umowy na budowę „Orlika” i zalewu podpisane,
* „Znak Godności” dla naszego wójta,
* otwarcie Galerii „W Kurniku”,
* Bliżyn świętokrzyską stolicą chodnika,
* koncerty majowe w kościółku Świętej Zofi i,
* o pracy kulturalnej w „Zameczku”,
* byliśmy gospodarzami wyścigu IV torów,
* relacja z zawodów biegowych,
* konkurs na logo 600-lecia rozstrzygnięty –
   - oraz o innych, aktualnych wydarzeniach.
   Zapraszam do lektury!

Jacenty Kita
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Głosujemy 7 czerwca
W tym dniu zadecydujemy o gospodarce śmieciowej i wybierzemy 

europosłów.
Głosowanie w obu przypadkach odbywa się w tych samych lokalach, 

ale w innych pomieszczeniach i godzinach. W sprawie „podatku śmiecio-
wego” głosowanie trwa od godz. 6.00 do 20.00, zaś lokale w wyborach do 
PE czynne będą od 8.00 do 22.00.

Czytaj w tym wydaniu „Informatora”.

Prezent od Banku na 100-lecie jego istnienia
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, który ma również oddział w 

Bliżynie, już za miesiąc będzie świętował jubileusz 100-lecia działalno-
ści. To jedna z najstarszych tego typu placówek w województwie.

Na tę okoliczność w tym wydaniu „Gazety” znajduje się prezent od 
Banku – opracowanie o jego przeszłości i teraźniejszości. 

W ramach obchodów w dniu 17 czerwca o godz. 10.00 w suche-
dniowskim kościele para� alnym arcybiskup Zygmunt Zimowski od-
prawi uroczystą Mszę św.

A już dziś Bank zaprasza na wielki festyn w dniu 27 czerwca w 
Suchedniowie, w którym wystąpi m.in. zespół „Brathanki”. 

Uroczystości w Sorbinie
„Katyń. Ocalić od zapomnienia”. Pod tym tytułem w Sorbinie odbyły 

się uroczystości w dniu 17 maja br. Była Msza św., odsłonięto obelisk po-
święcony pamięci jednej z o� ar zamordowanych w Charkowie, naszego 
rodaka Szczepana Boczka, posadzono „Dąb Papieski”, a w szkole odbyła 
się akademia.     Czytaj na str. 4-5

Bank Światowy odwiedził naszą gminę!
W dniach 19-20 

maja 2009 przed-
stawiciele Banku 
Światowego gości-
li w województwie 
w gminach obję-
tych Poakcesyjnym 
Programem Wsparcia 
Obszarów Wiejskich, 
między innymi w na-
szym województwie. 

Jedną z gmin, która miała zaszczyt ich gościć był Bliżyn.
Spotkanie odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 

Bliżynie. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Bliżyn Mariusz 
Walachnia przy współudziale usługodawców.

Czytaj na str. 3

Piłkarskie zmagania samorządowców
Nie zmogło ich 

przejmujące zimno, 
nie przerażał padają-
cy deszcz, ani zespo-
ły złożone z samych 
mężczyzn, w tym ko-
necki składający się 
ze strażników miej-
skich. Nasi samorzą-
dowcy, wśród nich 
dwie panie, dzielnie 
stawili czoło swym przeciwnikom podczas rozgrywek piłkarskich 
pod hasłem „Pozytywnie zakręceni Orlikiem”.

Także nasza gmina podpisała już w dniu 26 maja umowę z 
Marszałkiem na budowę naszego „Orlika”, który może powstać jesz-
cze do nowego roku szkolnego.

Czytaj na str. 2 i 15

Jastrzębia ma sto lat!
Jubileusz 100-lecia 

powstania miejscowo-
ści świętowali w dniu 
16 maja br. mieszkań-
cy Jastrzębi. Nie tylko 
oni jednak, gdyż mimo 
fatalnej, deszczowej 
pogody, na Mszę św. i 
festyn rodzinny przy-
szło ponad dwustu z 

Jastrzębi, okolicznych miejscowości i zaproszonych gości.
Czytaj na str. 8-9

Fotoreportaż na str. 16




