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strażacy apelują o pomoc dla kolegi,
będą walczyć w konkursie wojewódzkim,
zaproszenie na wystawę, sesję naukową i odsłonięcie tablicy
posła Stanisława Nowaka,
ferie i luty w „Zameczku”,
otoczenie wieży się zmienia,
pamięci dr. Lecha Jędrzejkiewicza,
zebranie Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna,
podsumowanie projektów,
w przedszkolu i w szkołach,
Grzegorz Jasiński wspomina stan wojenny,
tak witaliśmy Nowy Rok.

„Wesołą nowinę dzisiaj śpiewamy”

Gminny Ośrodek Kultury jak zwykle na początku roku zorganizował „Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek”. W tym roku odbył
się on 7 stycznia w kościele pw. św. Ludwika w Bliżynie.

Mamy budżet na 2012 rok
Rada gminy na ostatniej w ubiegłym roku sesji, jako pierwsza
w powiecie, uchwaliła budżet na 2012 rok.  Dochody gminy wyniosą 29.747.136 zł, w tym majątkowe 7.533.396 zł. Wydatki zamkną się
kwotą 31.599.928 zł, w tym majątkowe (inwestycyjne) 11.005.649,05
zł. Deficyt w wysokości 1.852.792 zł pokryty zostanie kredytem
i wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Czytaj na str. 5

Utrwalali piękno, również naszej gminy
W ciągu minionego roku w powiecie skarżyskim realizowany był
projekt „Utrwal, co piękne wokół nas”. W ramach tego projektu zorganizowano cztery plenery - warsztaty fotograficzne we wszystkich

Czytaj na str. 2-3

Czas jasełek szkolnych
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia we wszystkich szkołach
na terenie gminy uczniowie zaprezentowali programy jasełkowe
przygotowane wraz z opiekunami. Uczestniczyły w nich władze samorządowe gminy, społeczność szkolna, rodzice i najbliżsi uczniów.

gminach powiatu. Podsumowanie projektu miało miejsce pod koniec roku w starostwie powiatowym, a premierowy wernisaż w dniu
21 stycznia w bliżyńskim „Zameczku”.
Czytaj na str. 6 i 12
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„Wesołą nowinę dzisiaj śpiewamy”
Gminny Ośrodek Kultury jak zwykle na początku roku zorganizował „Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek”. W tym roku odbył
się on 7 stycznia w kościele pw. św. Ludwika w Bliżynie. Zgromadził
liczną rzeszę mieszkańców, gdyż koncert był doskonałym przedłużeniem atmosfery świątecznej, jaka jeszcze kilka tygodni temu gościła
w naszych domach i sercach.

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Pierwszy wystąpił zespół ludowy „Sobótka”, który zaśpiewał
kolędy „Wpuśćcie aniołkowie” oraz „Betlejemskie pole”. Zespołowi
akompaniowali Sławomir Miernik na akordeonie oraz Władysław
Kołodziejski na bębenku.

Zespół „Sobótka”
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności, jest Boże Narodzenie.
Kolędy „Godzina z północy” oraz „Przylecieli aniołkowie” wykonał zespół „Kuźniczanki”, również przy akompaniamencie
Sławomira Miernika.

Zebrani w zadumie wysłuchali koncertu
Przed rozpoczęciem koncertu ks. proboszcz Stanisław Wlazło
odprawił Mszę św. w intencji pracowników i działaczy kultury z naszej gminy. –Gromadzimy się, aby dziękować Bogu za wielkie dzieło
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, działaczy wspomagających i zespołów z naszej gminy. Dziękujmy za ich talenty, niech się
one rozwijają i uświetniają uroczystości w gminie – stwierdził ks.
Wlazło.

Zespół „Kuźniczanki”
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei tym,
którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.
Dwie kolędy wykonał solista Wacław Pejas. A capella zaśpiewał
„Dziecino święta, czemu drżysz” oraz „Nie było miejsca dla Ciebie”.

Katarzyna Skarus prowadziła koncert kolęd i pastorałek
Następnie głos zabrała Katarzyna Skarus, dyrektor GOK-u,
która powitała obecnych na koncercie i która koncert prowadziła. Występy artystów przeplatały się z fragmentami wiersza Matki
Teresy z Kalkuty „Wtedy jest Boże Narodzenie”.

Wacław Pejas
dok. na str. 3
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Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości,
i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.
Zespół wokalny „Canto” pod kierunkiem Wandy Rokity i opieką
muzyczną Sebastiana Siudaka wykonał natomiast kolędy „Cicha noc”
oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

zespół wokalny „Canto”
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
Następnie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, któremu akompaniował Dariusz Figarski. Wykonał on pastorałki „Już
pochwalmy króla tego” oraz „Cztery lata zawszem pasał”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bliżyn,
Druhowie-Strażacy
Około godz. 19.45 dnia 20 stycznia 2012 roku głos syreny po raz
kolejny wezwał nas, aby ruszyć z pomocą ludziom, którzy jej potrzebują. Wkrótce okazało się, że nie jest to akcja taka jak poprzednie. Palił
się bowiem dom naszego kolegi, długoletniego (ponad 30 lat) członka,
a w chwili obecnej Naczelnika OSP Bliżyn druha Dariusza Mroza. Po
prawie 3 godzinach działań udało się pożar ugasić, jednak straty powstałe
w jego wyniku okazały się być bardzo duże. Spłonął cały dach, poprzepalany został strop i zalane zostały pomieszczenia wewnątrz całego budynku. W krótkim czasie pożar strawił dorobek całego życia 4 – osobowej
rodziny. W jednym momencie zostali bez dachu nad głową.
Obecnie najważniejszym pragnieniem rodziny jest jak najszybsze odbudowanie domu.
W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli,
a zwłaszcza braci strażackiej o pomoc finansową i rzeczową dla druha
Dariusza Mroza, który w podobnej sytuacji wielokrotnie niósł pomoc innym, a teraz sam nieoczekiwanie znalazł się w potrzebie.
Środki finansowe prosimy wpłacać na podany niżej numer konta OSP
Bliżyn, wpisując w tytule przelewu „Pomoc dla druha Dariusza Mroza”.
NR KONTA: BS Suchedniów/O Bliżyn
24 8520 0007 2002 0010 5330 0001
W sprawie innych form pomocy prosimy o kontakt z Prezesem OSP
Bliżyn Dh Zbigniew Jedliński – tel. kom. 0512/438419
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.
Ze strażackim pozdrowieniem
Zarząd i strażacy OSP Bliżyn

Są w finale!

zespół „Sorbin”
Patrzymy na narodzonego w szopie.
Bo chcemy jak najwięcej, na zapas, na cały rok,
nagromadzić światła w naszych duszach,
by nam go nie zabrakło,
do następnego Bożego Narodzenia.
Na zakończenie wystąpił duet Katarzyna Połeć i Krzysztof
Ślusarczyk, którzy zaśpiewali kolędy „Nie było miejsca dla Ciebie”

Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz duet Katarzyna Połeć i Krzysztof
Ślusarczyk zakwalifikowali się do finału XIX Świętokrzyskiego Konkursu
Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2012. Taki był werdykt jury podczas eliminacji
rejonowych, które odbyły się 22 stycznia w MCK w Skarżysku Kamiennej. –To
duży sukces naszych wykonawców, których w różnych kategoriach zgłosiliśmy
siedmiu. Spośród 43. zespołów i wokalistów do finału jury zakwalifikowało
tylko 10., w tym 2 z naszego GOK-u, a rywalizowali wykonawcy z 6 powiatów
– mówi Katarzyna Skarus, dyrektor „Zameczka”.
Finał już 29 stycznia w domu kultury we Włoszczowe. Początek o godzinie
13.00. Trzymamy kciuki!
Jacenty Kita

Kwalifikacja wojskowa 2012

Katarzyna Połeć i Krzysztof Ślusarczyk
oraz „Święty czas”.
Panie Jezu, na którego patrzymy w ubóstwie Betlejem!
Uczyń nas świadkami swojej miłości, tej miłości,
która skłoniła Cię do ogołocenia z Bokiej chwały,
abyś narodził się wśród ludzi
i umarł za nas.

Jacenty Kita

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1463),
kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 06 lutego do 30 kwietnia 2012 r.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby
wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się
w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok
życia.
Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku Kamiennej, Skarżysko
Kamienna ul. Konarskiego 20 (Starostwo Powiatowe), pracować będzie od 6
lutego do 6 marca br.
Szczegóły na stronie internetowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskiego
w Kielcach: http://www.wszwkielce.wp.mil.pl/pl/index.html w zakładce
„Kwalifikacja Wojskowa”.
(jaki)
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Otoczenie wieży ciśnień zmienia się nie
do poznania
Zmiany, jakie zachodzą wokół dawnej wieży ciśnień w Bliżynie,
pokazują jak wiele można zrobić wspólnym wysiłkiem.

Więcej autorów wspomnień
Nieuwaga sprawiła, iż pisząc w poprzednim wydaniu gazety na
temat książki wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna poświęconej pamięci dr. Lecha Jędrzejkiewicza wymieniając autorów pominąłem pana Tadeusza Łyjaka, który napisał tekst „Wspaniały lekarz
– wielki człowiek i społecznik”. T. Łyjak był również jednym z inicjatorów powstania tej publikacji.
Pana Tadeusza Łyjaka serdecznie przepraszam.
Jacenty Kita

Sprostowanie
Pisząc w poprzednim wydaniu gazety na temat Konkursu
Recytatorskiego Poezji Bożonarodzeniowej (s. 15) wymieniając opiekunów uczniów, którzy przygotowywali ich do konkursu, pominąłem
panią Elżbietę Dzierzęcką – Żak.
Za co Panią bardzo przepraszam.
Jacenty Kita

Walentynki w Zameczku
W dniu 11 lutego 2012 roku zapraszamy do spędzenia romantycznego wieczoru przy świecach i muzyce…
Proponujemy:
- godz. 18.00 - „Bo miłość mój drogi to…, Bo miłość moja droga to…”,
czyli piosenka i poezja.
- godz. 19.00-22.00 – kolacja z wyjątkowym Menu Walentynkowym,
butelką wina i tańcami… a wszystko to za jedyne 20 zł/os.
Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszą rezerwację stolika (osobiście) w GOK Bliżyn, ul. Staszica 16d w godz. 8.00-19.00
nr tel. 41/25-41-676.
Rezerwacji prosimy dokonać do dnia 7 lutego!
Z inicjatywy rady sołeckiej i przy wsparciu pieniędzmi z funduszu
sołeckiego (w ciągu 3 lat około 70.000 złotych), a przede wszystkim
zaangażowaniu i pracy licznej grupy mieszkańców w miejscu tym powstaje wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. -Teren został już
uporządkowany i ogrodzony, a w 2012 roku dokończona zostanie budowa placu zabaw – mówią Anna Gołębiewska - sołtys Bliżyna oraz
Czesław Szmalec z rady sołeckiej.

Poza tym w pierwszych dniach stycznia z inicjatywy Towarzystwa
Przyjaciół Bliżyna obok wieży postawiona została tablica informacyjna, którą ufundował Grzegorz Wrona a treścią wypełnili Krystyna
Skowron (tekst) i Tadeusz Łyjak (fotografie).
Jacenty Kita
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ZAPROSZENIE
Dnia 27 stycznia 2012 r. (piątek)
o godz.14:00 na ścianie „Domu Ludowego”
przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bliżynie zostanie odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa pamięci mieszkańca Bliżyna, działacza
ludowego (PSL „Wyzwolenie” i SL) i posła II
Rzeczpospolitej Stanisława Nowaka.
W budynku Zespołu Szkół im. gen.
Stanisława Maczka w Bliżynie odbędzie się (górny hol):
- godz.12:00 - zwiedzanie wystawy „Ruch ludowy na Kielecczyźnie
w latach 1939 - 1947” (Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura
w Kielcach)
- godz.12:15 – sesja popularno-naukowa:
- „Dzieje ruchu ludowego w Polsce” – Stanisław Durlej (pisarz, redaktor naczelny „Ludowca Świętokrzyskiego”, Prezes Ludowego
Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Kielcach);
- „Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939 – 1949” – Marzena
Grosicka (Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach)
- „Stanisław Nowak (1886 – 1942) - życie i działalność społeczno- polityczna” – Roman Falarowski (Zespół Szkół w Bliżynie)
- Występ pieśniarza ludowego i patriotycznego Wacława Pejasa.
				
Serdecznie zapraszamy.
Ps. Wystawę będzie można jeszcze zwiedzać w dniu 29 stycznia
2012 r. (niedziela) w godz. 9:00 - 13:30.
Organizatorzy:
Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, Wójt
Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, Instytut Pamięci Narodowej–
Delegatura Kielce oraz Szkolny Klub Europejski „Przeszłość
i Przyszłość ” przy Gimnazjum w Bliżynie.
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Mamy budżet na 2012 rok

Odpowiedzi wójta

Najważniejszym punktem obrad sesji rady gminy, odbytej 29
grudnia ubr. było uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok. Wcześniej
jednak radni realizowali kolejne punkty porządku sesji, którą otworzył Jerzy Rams, przewodniczący rady.
Po wprowadzeniu zmian w porządku obrad, przede wszystkim
związanych z bieżącym budżetem, wójt Mariusz Walachnia przedłożył sprawozdanie ze swej pracy między sesjami, dotyczące spraw
oświatowych, inwestycyjnych, wydanych zarządzeń oraz realizacji
wcześniejszych uchwał rady.
Starosta na sesji z życzeniami,
o szpitalu i wspólnych inwestycjach
Czas świąteczno – noworoczny sprawił, iż na sesję przybył z życzeniami starosta skarżyski Michał Jedrys.
-Chciałbym przede
wszystkim podziękować Państwu za dobrą współpracę. Wiele
zadań np. Dożynki
Powiatowe oraz inwestycje udało się bardzo
dobrze zrobić wspólnie. Dziękuję również
za przekazane środki
na zakup sprzętu dla
szpitala, bo wszyscy się
tam leczymy – stwierdził starosta. Dodajmy,
Życzenia świąteczno – noworoczne złożył
że rada zdecydowała
starosta Michał Jędrys
o przekazaniu 26.500 zł
na zakup zestawu do direktoskopii.
Poinformował także o działaniach podjętych w sprawie szpitala.
Rada Powiatu przekazała na jego potrzeby 1,5 mln zł m.in. na zakup
cyfrowego aparatu RTG, wyposażenie dla nowego oddziału otolaryngologii oraz rozbudowę bazy szpitala. Dzięki temu uda się przenieść
oddział wewnętrzny z ul. Ekonomii. Pozwoli to zaoszczędzić m.in. na
transporcie aż 1 mln zł!
W 2012 roku rozpocznie się termomodernizacja szpitala, co będzie kosztować 17,5 mln, w tym 9,5 mln pozyskano z programu regionalnego i NFOŚiGW. Ocieplone zostaną ściany, wymieniony dach,
okna, system ciepłowniczy, w którym dużą rolę odegra system solarny.
Na zakończenie starosta złożył życzenia noworoczne.
W imieniu naszego samorządu podziękowania za dobrą współpracę złożyli wójt i przewodniczący rady. Halina Fidor podziękowała za chodnik w Zbrojowie, remont drogi w Jastrzębi i… poprosiła
o chodnik w Drożdżowie. Zbigniew Ślęzak z kolei podziękował za
nowy odcinek drogi Bliżyn – Ubyszów, a Tomasz Pela za chodnik
w Henrykowie i oczyszczenie rowów na ul. Langiewicza. Aleksandra
Milanowska zaś stwierdziła: -Chciałabym się przyłączyć do tych życzeń, ale… jeszcze nie w tym roku, gdyż wnioski z wiosennego objazdu dróg w przypadku mojego sołectwa nie zostały zrealizowane.
Radni pytają i interpelują
Tadeusz Łyjak prosił wójta o interwencję w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego odnośnie zaniedbanych budynków na prywatnej posesji obok GOK-u, stanu dawnej przystani kajakowej oraz budynku byłego kina. Jerzy Rams dodał do tego obiekt
po byłym internacie. Aleksandra Milanowska powróciła do kwestii
zróżnicowanej ceny wody w zależności od tego, czy dostarcza ją gmina, czy też MPWiK ze Skarżyska – Kamiennej.
Głos zabrał również dyrektor SP w Sorbinie Henryk Żak.
Zaapelował, w imieniu własnym i rodziców, do rady o rozważną decyzję w sprawie przyszłości szkoły w tej miejscowości.

Odpowiadając na powyższe wnioski Mariusz Walachnia stwierdził, że mimo wielokrotnych monitów w sprawie budynków obok
Zameczku gmina niewiele może zrobić, tym bardziej że dawny zespół
pałacowo – parkowy objęty jest ochroną konserwatorską. Natomiast
w przypadku byłego internatu właściciele nie odbierają korespondencji. W sprawie cen wody gmina nic nie może zrobić, gdyż o cenie wody
dla wsi Zagórze, Brzeście, Bugaj i Wołów decyduje skarżyska Rada
Miejska.
Odnosząc się do przyszłości szkoły w Sorbinie wójt powiedział:
-Nie ma innej alternatywy, niż przejęcie jej prowadzenia przez
Stowarzyszenie. Koszt rocznego jej funkcjonowania
to 860.000 zł, a subwencja wynosi tylko 311.000
zł. Zapewniam jednak, że
krzywda dzieciom się nie
stanie. Gwarantuję, że poza
subwencją, gmina będzie
nadal pokrywała koszty
mediów. Ale na pewno nie
uda się utrzymać poziomu zatrudnienia. Apeluję
o duży spokój.
Budżet uchwalony
Nim radni przystąpili do głosowania nad budżetem wcześniej przyjęli
Do projektu budżetu odniósł się wójt gminy uchwały w sprawie przyjęcia zmian w budżecie na
2011 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ustalenia
wydatków nie wygasających z upływem roku.
Projekt uchwały budżetowej oraz opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie projektu przedstawiła skarbnik Alina
Ołownia. W imieniu wszystkich komisji pozytywną opinię w sprawie
budżetu przedłożyła Ewa Łukomska, szefowa komisji budżetu i finansów, a opinię komisji rewizyjnej Zbigniew Ślęzak.

Rada jednogłośnie uchwaliła budżet
Odnosząc się do przedłożonego budżetu wójt gminy stwierdził:
-Inwestycje roku 2012 mają podłoże w latach poprzednich i będą
teraz finalizowane. W 2011 roku nasz budżet wynosił 38 mln i był
rekordowy. Największym wyzwaniem jest II etap kanalizacji, której kosztorys inwestorski opiewa na 19 mln, ale mam nadzieję, że
po przetargu będzie to znacznie mniej. Zdaję sobie sprawę, że nie
wszyscy będą z budżetu zadowoleni, bo mniej pieniędzy pójdzie na
drobne, ale ważne inwestycje na wsiach. Ze względu na II etap kanalizacji musieliśmy wykreślić wiele zadań: budowę boiska wielofunkcyjnego w Odrowążku (ale nadal jest szansa na dofinansowanie) za
dok. na str. 6
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W Gm inie i Powiecie
dok. ze str. 5

628.000 zł, chodnik w Odrowążku (300.000 zł po połowie z powiatem), drogę Mroczków – Rędocin (1 mln wspólnie z powiatem) oraz
oświetlenie w Drożdżowie (61.000 zł) i w Nowym Odrowążku (36.000
zł). Wiele wyjaśni się po przetargu na kanalizację i wtedy do tematu
wrócimy. Myślę, że 2-3 inwestycje uda się ponownie wprowadzić do
budżetu. Proszę więc o zrozumienie i przyjęcie projektu budżetu – powiedział Mariusz Walachnia.
Radni uznali argumenty wójta, gdyż budżet został przyjęty jednogłośnie.
Zgodnie z uchwałą dochody gminy wyniosą 29.747.136 zł, w tym
majątkowe 7.533.396 zł. Wydatki zamkną się kwotą 31.599.928 zł,
w tym majątkowe (inwestycyjne) 11.005.649,05 zł. Deficyt w wysokości 1.852.792 zł pokryty zostanie kredytem i wolnymi środkami z lat
ubiegłych.
W dalszej części sesji radni przyjęli program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok oraz określili wzory informacji i deklaracji podatkowych oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
Jacenty Kita

Zmiany w podatkach
W ostatnich tygodniach część mieszkańców Gminy Bliżyn
w miejscowościach: Brzeście, Bugaj, Bliżyn, Górki, Sorbin, Wojtyniów,
Zagórze i Zbrojów otrzymało decyzje zmieniające wymiar podatków
za rok 2010 i 2011. Kolejni podatnicy otrzymają takie zmiany w najbliższych tygodniach.
Powodem tych zmian jest aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wykonana przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej.
Zmiany te na ogół powodują wzrost wymiaru podatku z uwagi na
fakt zmiany klasyfikacji gruntów w obrębie zabudowań oraz założenia
kartoteki budynków.
Podstawą naliczenia podatku są dane wynikające z ewidencji gruntów prowadzonej przez powiat oraz informacje podatkowe
składane przez podatników. Na gminie spoczywa obowiązek naliczenia podatku według aktualnych danych od dnia wprowadzenia
zmian w ewidencji gruntów i budynków przez Wydział Geodezji
Starostwa Powiatowego.
W chwili obecnej urząd gminy oczekuje na przekazanie kolejnych
zmian w ewidencji gruntów dla pozostałych 15 sołectw. Po otrzymaniu zawiadomień kolejni mieszkańcy będą wzywani do aktualizacji
informacji podatkowych.
Wszelkich informacji dotyczących zmian w ewidencji gruntów
oraz budynków można uzyskać w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój
nr 18) lub pod numerem telefonu (41) 2541 – 104, 2541 – 172 wew. 41.

Nowy sołtys w Nowkach
23 stycznia odbyły się wybory sołtysa sołectwa Nowki. Spośród
67. uprawionych do głosowania w zebraniu uczestniczyło 27 osób.
Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Zuzanna Krzepkowska, która otrzymała 18 głosów oraz Henryka Midura, na którą głos oddało
9 osób.
W związku z tym, nowym sołtysem Nowek została
Zuzanna Krzepkowska.
Przypomnijmy, że wybór nowego sołtysa spowodowany był
śmiercią w trakcie kadencji poprzedniego sołtysa wsi Nowki
Zygmunta Krzepkowskiego.
(jaki)
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Lodowisko w Skarżysku – Kamiennej otwarte
W czwartek 22 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego lodowiska przy ul. Konarskiego, które wraz z halą sportową
i boiskiem Orlik 2012 tworzyć będzie kompleks sportowy Miejskiego
Centrum Sportu i Rekreacji. Pełnowymiarowe lodowisko, pierwsze
tego typu w województwie, w dniu otwarcia cieszyło się bardzo dużym powodzeniem.

Prezydent miasta Roman Wojcieszek, który na okoliczność
otwarcia przebrał się w strój hokeisty przywitał wszystkich zebranych gości, wśród których byli min. poseł Andrzej Bętkowski, wójt
gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, wójt gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisław Woźniak, Jan Maćkowiak - członek zarządu województwa świętokrzyskiego, wicestarosta Waldemar Mazur, reprezentant
Polski w hokeju Roman Steblecki, Bogdan Winiarski - działacz sportowy oraz radni rady miasta i powiatu, władze województwa świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dąbrowski przedstawił
sylwetkę Mieczysława Filipowskiego, który dzięki uchwale Rady
Miasta nr XVI/137/2011 został patronem lodowiska. Następnie boisko
poświęcił ks. Jerzy Karbownik.
Lodowisko kosztowało w sumie prawie 7,5 mln. W ramach tego
wybudowano lodowisko o powierzchni 1800 m2, bandy, zadaszenie,
trybuny na około 300 miejsc oraz zaplecze (szatnie , prysznice, pomieszczenia gospodarcze, maszyna do konserwacji lodu, magazyny,
pomieszczenia administracyjne). Całość jest oświetlona. Dla wszystkich zainteresowanych będzie dostępna też wypożyczalnia łyżew.
W okresie letnim betonowa płyta lodowiska wykorzystywana będzie
do różnych form rekreacji.
(jaki)
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„Postaw na rodzinę”
W dniu 15 grudnia 2011 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bliżynie miało miejsce podsumowanie Ogólnopolskiej
Kampanii Profilaktycznej „Postaw na rodzinę”. Projekt realizowany
był przez Gminę Bliżyn/Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych od marca 2011 roku, a inicjatorem Kampanii jest Krakowska
Akademia Profilaktyki.
Na spotkaniu obecni byli: wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz
gminy Barbara Stachera przewodniczący rady gminy - Jerzy Rams oraz
radni rady gminy: Aleksandra Milanowska, Kazimierz Boruń, Tadeusz

Dzierzęcka Żak – koordynator kampanii dla szkół w gminie Bliżyn.
Certyfikat Nauczyciel przyjazny rodzinie otrzymali: Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Sorbinie, Odrowążku i Mroczkowie, w Zespole
Szkół w Bliżynie zostali wyróżnieni nauczyciele: Elżbieta Dzierzęcka Żak,
Irmina Młodawska, Beata Kusztal Wrona, Grażyna Kij, Grażyna Gębska,
bibliotekarz Ewa Rams, Wanda Rokita, ks. Arkadiusz Czupryński.
Certyfikat otrzymały również wychowawczynie grup przedszkolnych
w Bliżynie: Izabela Olesińska, Izabela Sierko, Dorota Bernas, Ewelina
Jedynak oraz przedszkola w Mroczkowie – Marzena Tomaszewska.
Zofia Nowak

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie”
W dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
– Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łyjak; kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Zofia Nowak, a także pracownicy socjalni: Monika Łukomska, Danuta
Czarnecka; dyrektorzy Szkół: Józef Nowak, Henryk Żak, Mirosław
Owczarek, Sylwester Koziński, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy,
przedstawiciele policji, parafii.
Spotkanie poprowadziła Zofia Nowak jako przewodnicząca GKRPA.
Przypomniała, iż kampania jak sama nazwa wskazuje jest elementem profilaktyki uzależnień, promująca rodzinę. Stawianie na rodzinę to najlepsza
profilaktyka. Badania naukowe udowodniły, że inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania
przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze. Ważna jest
tu rola samorządu lokalnego,
a samorząd naszej gminy realizuje założenia ustaw o przeciwdziałaniu
uzależnieniom,
przemocy w rodzinie, podejmuje
działania na rzecz rodziny m.in.
poprzez organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zajęć sportowych, dożywiania dzieci w szkołach , doradztwo w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób
Uzależnionych, Współużależnionych i Ofiar Przemocy, podejmuje szereg
działań interwencyjnych poprzez Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
i wiele innych. Najbardziej cenione są wszelkie działania, które przyczyniają się do wzmocnienia więzi w rodzinie lub jej odbudowę. Przewodnicząca
GKRPA podkreśliła, iż nie byłoby tej kampanii gdyby nie ogromne zaangażowanie szkół, stowarzyszeń, ośrodka kultury, sołectw, czyli społeczności
lokalnej, dzięki temu zaangażowaniu odbyło się wiele imprez profilaktycznych promujących rodzinę, zdrowy styl życie bez używek, nauczyciele zaś
poprzez materiały profilaktyczne w formie ulotek mogli realizować w szkołach program profilaktyczny.
W podziękowaniu za zaangażowanie wójt gminy Mariusz Walachnia
najbardziej aktywnym wręczył Certyfikaty Współtwórców Kampanii
„Postaw na rodzinę” oraz „Nauczyciel przyjazny rodzinie” z gratulacjami,
w imieniu samorządu lokalnego wójt Mariusz Walachnia, a w imieniu
Krakowskiej Akademii Profilaktyki – Maciej Zdziarski, szef kampanii
„Postaw na rodzinę”.
Certyfikat Współtwórca Kampanii otrzymali: Katarzyna Skarus – dyrektor GOK, Grażyna Kij –prezes TPD, Jacenty Kita – redaktor Informatora
Samorządowego, Wojciech Urbaczka – lekarz, Krzysztof Kowalik - przedstawiciel policji, Wydział Ruchu Drogowego KP w Skarżysku – Kamiennej,
Aleksandra Milanowska – sołectwo Brzeście, Halina Fidor – kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, Halina Relidzyńska – przewodnicząca
Klubu Seniora Emeryt, Józef Nowak – dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie,
Henryk Żak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie, Mirosław
Owczarek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku, Sylwester
Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie, Elżbieta

Na spotkaniu obecni byli: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams oraz radni: Aleksandra Milanowska, Kazimierz
Boruń, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Zofia Nowak, pracownicy socjalni: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka,
Beata Żak, która w ramach dodatkowych obowiązków prowadzi koordynację
projektu oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
Koordynatorka projektu Beata Żak przedstawiła zebranym przygotowaną
prezentację, szczegółowo omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty.
Zajęcia integracyjne odbywały się w Klubie Integracji Społecznej. W miesiącach maju i czerwcu 2011 r. ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników
(9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne) otrzymało wsparcie
z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog, terapeuta ds. rodziny i uzależnień) zatrudnieni w projekcie
poprowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyniła się do zmiany postaw społecznych Beneficjentów Ostatecznych, podniesienia poczucia własnej
wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotowały uczestników
do efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę.
W dniach 11, 12, 13 lipca 2011 r. odbył się wyjazd integracyjny do
Zakopanego połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi), pod okiem trenerów - psychologa i doradcy zawodowego.
Po otrzymaniu wsparcia kompetencji społecznych i zawodowych beneficjenci zakwalifikowani zostali do uczestnictwa w kursach zawodowych: kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci, sprzedawca z minimum sanitarnym + kasy fiskalne, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kucharz
– kelner z minimum sanitarnym, nowoczesne technologie wykończeniowe
w budownictwie, operator ładowarko koparki, kurs prawa jazdy kategorii B,
kurs prawa jazdy kategorii C, które ukończyli z wynikiem pozytywnym.
Wójt gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych. Na zakończenie spotkania
wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Zofia Nowak
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Nasz doktor „Judym”

Tak we wspomnieniach opublikowanych na łamach 7. numeru „Notatnika Bliżyńskiego” doktora Lecha Jędrzejkiewicza określa
Krystyna Skowron. I wczytując się w opublikowane tam wspomnienia, nie sposób nie odnieść takiego wrażenia.

O brydżowych pasjach
Lecha
Jędrzejkiewicza
mówili Marian Lisowski
i Jerzy Rams. Ten ostatni
mówił również o dwóch
innych pasjach Doktora: filatelistyce i paleniu papierosów, mentolowych. Jadwiga
Styczeń wspominała, że
za sprawą postawionych
pijawek uratował jej życie.
Mariuszowi Walachni kazał jeść… cebulę, wówczas będzie zdrowy.
Ojca wspominał syn Tomasz. Lech Jędrzejkiewicz był powstańcem warszawskim, jeńcem wojennym, potem żołnierzem II korpusu
generała Andersa we Włoszech i w Anglii. W końcu los sprowadził go
w 1957 roku do Bliżyna i z tą ziemią związał los swój i swojej rodziny.
Mówił o jego perypetiach z uzyskaniem dyplomu w czasach stalinowskich.

Spotkanie zakończono na bliżyńskim cmentarzu przy grobie
Doktora i Jego Żony, gdzie uczestnicy spotkania zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów.
W ciepłej i rodzinnej atmosferze 14 stycznia w bliżyńskim zespole
szkół, z udziałem synów doktora: Tomasza, Macieja i Piotra z rodzinami i członków Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna, odbyła się promocja
Notatnika w całości poświęconego Jego pamięci.

Obecnych na spotkaniu powitał Józef Nowak: -Dla nas to duma
i honor, że Państwo jesteście z nami. To spotkanie jest doskonałą okazją do wspomnień naszego Doktora.
Wspominając Doktora uczestnicy spotkania powiedzieli wiele serdecznych, pełnych uznania słów o tym lekarzu, społeczniku, ojcu, teściu, koledze. Wiele o Jego życiu, pracy, pasjach, także „mentolowym”
nałogu, jak również jego pogodnym uosobieniu.
Bardzo ciepło swego teścia wspominała synowa Katarzyna, także
lekarz: -Gdy tylko przyjeżdżaliśmy do Bliżyna teść wołał: „Matko, dolej wody do zupy, goście przyjechali”… Był nie tylko dobrym lekarzem,
ale i wspaniałym psychologiem. Dużo wiedział o ludziach, ale nikogo
nie krytykował. Jako lekarz dużo mu zawdzięczam i ciągle mam ochotę się Go poradzić.
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Autorami
wspomnień
o zmarłym w 1992 roku dr.
Lechu Jędrzejkiewiczu, zamieszczonymi w Notatniku
są: Tomasz Jędrzejkiewicz
(syn), Anna Urbaniak- Jaros,
Tadeusz Łyjak, Jerzy Rams,
Domicela Reguła, Krystyna
Skowron, Jadwiga Styczeń
oraz
Mirosława Panek.

Słowo wstępne nakreślił Józef Nowak.
Notatnik w cenie 7 zł można nabyć w bibliotece oraz w szkole
w Bliżynie.
„…naprawdę cenne nie bierze się z ambicji
czy też poczucia obowiązku, lecz rodzi się
z miłości i poświęcenia dla innych”.
Jacenty Kita
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Walne Zgromadzenie Towarzystwa
Przyjaciół Bliżyna
14 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół w Bliżynie odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa
Przyjaciół Bliżyna.
Około 40 osób obecnych na zebraniu powitał Józef Nowak – prezes TPB, na wniosek którego na przewodniczącego obrad wybrano
Tadeusza Łyjaka, a na sekretarza i protokolanta Justynę Regułę.

Zebranie otworzył Józef Nowak, prezes TPB
Na początek T. Łyjak oficjalnie powitał obecnych członków
Towarzystwa oraz zaproszonych gości, w większości również członków
stowarzyszenia: Annę Leżańską, radną powiatową, wójta Mariusza
Walachnię, przewodniczącego rady gminy Jerzego Ramsa, radnych:
Aleksandrę Milanowską, Wiesława Gregiela, Tomasza Pelę, dyrektor GOK Katarzynę Skarus, dyrektorów szkół Sylwestra Kozińskiego
i Mirosława Owczarka, szefów nauczycielskich związków zawodowych – Jolantę Żak (ZNP) oraz Jolantę Sochacką („Solidarność”),
Marzenę Jeżewską – Boczek z urzędu gminy, Grzegorza Świetlika –
prezesa Stowarzyszenia Gmin Południowo - Zachodniego Mazowsza,
prezes TPD Grażynę Kij, sołtysów, członków obecnego zarządu TPD.
Następnie T. Łyjak odczytał dwa listy, jakie nadesłano do uczest-

ników zebrania: dr Krystyny Jędrzejkiewicz – Kraszewskiej, siostry
dr. Lecha Jędrzejkiewicza oraz Mieczysława Łuszczewskiego, bratanka byłego dyrektora szkoły w Bliżynie.
Sprawozdanie z działalności TPD za lata 2008-2012 przedstawił
prezes Józef Nowak. Poza współorganizacją wielu imprez na terenie gminy, z najważniejszych można wymienić wydanie 7. numeru
„Notatnika Bliżyńskiego”, odnowienie kapliczki św. Józefa w Bliżynie,
zainicjowanie publikacji monografii Bliżyna i ufundowania sztandaru
dla gminy na okoliczność 600-lecia Bliżyna, organizacja kwest z przeznaczeniem zebranych środków na remont ogrodzenia kościółka św.
Zofii, wmurowanie tablicy pamiątkowej na okoliczność 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej, nadanie imienia gen. Maczka dla bliżyńskiej szkoły.
Po przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium dla zarządu
sprawozdanie sądu koleżeńskiego złożył Mirosław
Owczarek a komisji rewizyjnej Jolanta Rożek.
Najważniejszym
punktem zebrania był
wybór nowych władz.
Wcześniej
powołano komisję wyborczą,
Komisja wyborcza ogłasza wyniki
w skład której weszli:
Anna Leżańska, Adam Młodawski i Krzysztof Król.
W skład zarządu na najbliższe cztery lata weszli: Józef Nowak – prezes, Krystyn Skowron – prezes honorowy i członek zarządu, Tadeusz
Łyjak – wiceprezes, Justyna Reguła – sekretarz, Aneta Pustuła –
skarbnik oraz członkowie: Anna Gołębiewska i Marek Sorbian.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna
Komisję rewizyjną tworzą: Jolanta Rożek – przewodnicząca oraz
Marek Świat i Robert Płaneta.
Natomiast skład sądu koleżeńskiego jest następujący: Mirosław
Owczarek – przewodniczący oraz Sylwester Koziński i Jerzy Rams.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

Komisja rewizyjna
Sąd koleżeński
Podczas dyskusji głos zabrali m.in. Mariusz Walachnia, Jerzy
Rams, Grzegorz Świetlik, Tadeusz Łyjak, który zaproponował uhonorowanie innych, zasłużonych dla Bliżyna osób np. aptekarza Jana
Oparę czy wybitnego leśnika dr. Stanisława Barańskiego. Natomiast
Krzysztof Król zaproponował nawiązanie współpracy z miejscowością Kraslava na Łotwie, która kiedyś należała do Platerów i gdzie znajduje się pochodzący z 1750 roku kościół… św. Ludwika.
Jacenty Kita
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W Pr zedszko lu

„Przy paśniku i w karmniku”

Przedszkole w Bliżynie kładzie duży nacisk na współpracę z rodzicami. Jedną z form takiej współpracy są organizowane przez nauczycielki zajęcia otwarte z udziałem rodziców i zaproszonych gości.
12 stycznia 2012 r. zajęcia
takie odbyły się w młodszej grupie przedszkolnej „Krasnale”.
Spotkanie przygotowały wychowawczynie
maluchów
- Izabela Sierko i Ewelina
Jedynak. Zajęcia obserwował
Józef Nowak - dyrektor Zespołu
Szkół w Bliżynie i Grzegorz
Włodarczyk - koordynator projektu unijnego „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie
Bliżyn”, w ramach którego funkcjonuje bliżyńskie przedszkole.
W spotkaniu uczestniczyli też
licznie przybyli rodzice, młodsze i starsze rodzeństwo przedszkolaków a nawet całe rodziny. Zajęcia z zakresu edukacji
przyrodniczej nosiły tytuł „Przy paśniku i w karmniku”. Głównym
celem było uświadomienie dzieciom potrzeby dokarmiania zwierząt
i ptaków w okresie zimowym. Różnorodne formy i metody pracy:
rozmowa, pokaz, zabawy ruchowe, bezpośrednie działanie dzieci manipulacja, piosenka, zagadki pozwalały podtrzymać wysoką aktywność i zainteresowanie dzieci. Przedszkolaki poznawały sposoby
dokarmiania zwierząt i ptaków, rodzaj pokarmu dla poszczególnych
gatunków. Nauczycielki przygotowały bogaty zestaw pomocy dydaktycznych i rekwizytów, które pozwoliły dzieciom przyswoić sobie
treści przyrodnicze, poszerzyć wiedzę, rozbudzić zainteresowania
i świadomość ekologiczną. Wiele emocji wzbudziło w uczestnikach
wspólne wykonywanie pracy plastyczno-technicznej. Dzieci zostały
podzielone w drodze losowania na dwie drużyny, które równolegle
tworzyły swoje prace, polegające na naklejaniu gotowych elementów
na kolorowy arkusz kartonu.
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Rodzice
aktywnie
uczestniczyli w tworzeniu
swoistych plakatów promujących akcję dokarmiania
zwierząt i ptaków. Pomagali
pociechom i kierowali
ich poczynaniami.
Wszyscy bawili się wyśmienicie, a najwięcej radości sprawiło małym i dużym
plastykom malowanie palcami. Prezentacja gotowych prac napawała
dumą wszystkich uczestników zajęć.
Organizatorki spotkania dziękują wszystkim przybyłym gościom,
szczególnie rodzicom za duże zaangażowanie i aktywne włączenie się
do zajęć.

Zajęcia dały rodzicom możliwość zaobserwowania funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej, pokazały stopień dojrzałości intelektualnej, społecznej i emocjonalnej.
Były okazją do integracji grupy przedszkolnej: dzieci- rodzice- nauczyciele, niewątpliwie przyczyniły się do zacieśniania więzi rodzinnych. Wychowawczynie zachęcają rodziców do dalszej współpracy,
okazji do wspólnych działań na pewno nie zabraknie, gdyż przedszkole zaplanowało na następne miesiące bogatą ofertę imprez, spotkań
i wycieczek.
Izabela Sierko
Ewelina Jedynak

Tradycje bożonarodzeniowe w Sorbinie
W Izbie Regionalnej
znajdującej się przy Szkole
Podstawowej w Sorbinie
zorganizowano warsztaty poświęcone tematyce
tradycji bożonarodzeniowej. Zajęcia podzielono
na następujące kategorie:
ozdoby choinkowe, wypieki świąteczne i świąteczne stroiki. Organizatorką i jednocześnie
pomysłodawczynią tych spotkań była Janina Kołek – opiekun Izby.
W długie, grudniowe wieczory dorośli, młodzież a także dzieci mogli
nauczyć się wykonywać ozdoby choinkowe z bibułek, słomy czy złotek, robiono zabawki na choinkę.
Z ciasta piernikowego wypiekano pyszne ciasteczka na choinkę
o różnych kształtach. Wykonano także piękne stroiki świąteczne –
przy pomocy Jolanty Krupy ze ŚODR w Skarżysku –Kam. Nie zabrakło przy tym oprawy muzycznej – śpiewanych kolęd. Warsztaty wprowadziły wszystkich uczestników w świąteczny nastrój, aby Święta
Bożego Narodzenia w każdej rodzinie miały tę magiczną moc - a choinka przypominała „duszę w Boże łaski ” przybraną.
Halina Fidor
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Strażacy rozpoczęli doroczną kampanię
zebrań sprawozdawczych

Od zebrania druhów w Mroczkowie w dniu 21 stycznia br. strażacy – ochotnicy rozpoczęli doroczną kampanię sprawozdawczą.
Zgromadzonych w remizie strażaków oraz gości zebrania powitał
prezes OSP Mroczków Jan Sztab. Wśród gości znaleźli się: prezes zarządu powiatowego ZOSP w Skarżysku – Kamiennej, poseł Andrzej
Bętkowski, wójt Mariusz Walachnia będący jednocześnie prezesem
gminnym OSP, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej straży państwowej brygadier
Wiesław Ungier oraz komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub.
Obecnych było 24 druhów z Mroczkowa, 2 honorowych oraz 7 wspierających.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Bogusława Bąka, a na
protokolanta Joannę Mączkę.
Sprawozdanie z działalności przedłożył prezes Jan Sztab. Zebrani
wysłuchali również sprawozdania finansowego i komisji rewizyjnej.

Słów podziękowań nie szczędził również wójt Mariusz Walachnia,
zwracając szczególną uwagę na środowiskowe aspekty ich pracy, włączanie się w pracę sołectwa, sprawne wykorzystywanie funduszu sołeckiego. –W tym roku będziecie mieć jeszcze większe pole do popisu,
gdyż miejsce integracji wraz z altaną jest prawie gotowe – dodał wójt,
zaś przewodniczący rady Jerzy Rams zadeklarował dalsze wsparcie
dla wszystkich jednostek w gminie.
A dodać trzeba, że jest ono najhojniejsze w powiecie. Gmina w tym
roku zabezpieczyła na potrzeby strażaków 240.000 złotych, a np.
Skarżysko Kościelne 120.000 zł, a Suchedniów niespełna 100.000 zł.
Dyskusja, którą zainicjował Jan Sztab, sprowadziła się do możliwości włączenia OSP Mroczków do KSRG. Jednak na ten moment nie
spełnia ona podstawowego wymogu: posiadanie dwóch samochodów
ratowniczo – gaśniczych.
Tradycyjny strażacki poczęstunek zakończył zebranie. Kolejne już
w najbliższą sobotę w Bliżynie.
Jacenty Kita

Roczna narada policjantów
W sali herbowej starostwa powiatowego 20 stycznia odbyła się roczna odprawa policjantów Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku - Kamiennej. W odprawie uczestniczył - oprócz policjantów ze skarżyskiej komendy - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Waldemar Wódkowski,
przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości,
innych służb mundurowych oraz dziennikarze. Gminę Bliżyn reprezentował wójt Mariusz Walachnia oraz grupa policjantów z naszego posterunku.

Dyskusję rozpoczęło wystąpienie posła A. Bętkowskiego, który
nie szczędził słów pochwał pod adresem jednostki. –Choć nie jesteście w KSRG, to wasza jednostka funkcjonuje bardzo dobrze sprawdza
się w razie potrzeby. Pracę strażaków z Mroczkowa ocenił też przedstawiciel komendy powiatowej: -Macie więcej wyjazdów, niż niektóre
jednostki z systemu krajowego. W 2011 rok było tych wyjazdów 33.
Przyjeżdżam do was od 1999 roku i za każdym razem widzę was coraz
więcej. Dwanaście lat temu na spotkanie przybyło… 7 druhów!

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w SkarżyskuKamiennej - mł. insp. Wojciech Przeździk, witając wszystkich zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników narady.
Na prezentacjach multimedialnych pokazano wyniki pracy funkcjonariuszy z poszczególnych pionów komendy, zaprezentowano najciekawsze sprawy prowadzone w 2011 roku i zestawienia obrazujące
stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w minionym roku.
(jaki)
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Nowy Zarząd Stowarzyszenia RDEST
Po dwóch kadencjach, zgodnie z zapisem w statucie, na Walnym Zebraniu
członków Stowarzyszenia RDEST został
wybrany nowy zarząd. Nowy skład to:
prezes Andrzej Adamczyk, wiceprezes
Justyna Ostrowska - Paszkiel, skarbnik Marzena Okienko, sekretarz Maria
Ostrowska, członek Tomasz Durlik.
Nowy prezes Andrzej Adamczyk
jest fotografikiem (grupa Co-arto),
dziennikarzem (Serwis Informacyjny
TSK24.pl, wortal turystyczny skarzysko.eu), inicjatorem i koordynatorem
działań upowszechniających sztukę fotografii i jednoczących wszystkich foAndrzej Adamczyk,
tografujących w powiecie skarżyskim.
prezes stowarzyszenia
Podczas projektów „Przystanek Bliżyn”
i „Utrwal, co piękne wokół nas” organizował plenery fotograficzne
i wystawy przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku
Kamiennej, Gminą Bliżyn, Stowarzyszeniem RDEST, grupą „Co-arto”
i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bliżynie.
Andrzej fotografuje, projektuje, współpracuje przy wydawnictwach związanych z przyrodą i regionem skarżyskim oraz z sukcesem
bierze udział w konkursach fotograficznych i graficznych. Jest współautorem albumu fotograficznego „Świnia Góra” , wygrał konkurs na
logo Piekielnego Szlaku LGD „U Źrodeł”, zdobył wyróżnienie w konkursie na logo 600-lecia Bliżyna. Wykonał też wiele projektów kart
pocztowych i kilka opracowań graficznych wydawnictw fonograficznych. Jego zdjęcia znajdują się w materiałach promujących gminę
Bliżyn, powiat skarżyski i województwo świętokrzyskie. Swoje prace
wystawiał na kilku indywidualnych i kilkunastu zbiorowych wystawach fotograficznych.
Urszula Jędrzejczyk

Zabierając głos starosta Michał Jędrys podkreślał piękno naszego
powiatu i zadeklarował kontynuowanie tej formy promocji, ale z rozszerzeniem na większą liczbę amatorów. Pomysłu pogratulował również wójt Mariusz Walachnia.
(jaki)

Po drugiej stronie lustra

Premierowa wystawa w Zameczku
To tytuł pierwszej z cyklu imprez w ramach spotkań kameralnych,
które organizuje bliżyński „Zameczek”. Tym razem miłośnicy dobrej
prozy i poezji spotkali się z Krzysztofem Nawrotem.

Dorobek warsztatów fotograficznych „Utrwal, co piękne wokół
nas”, wystawę premierową miał 21 stycznia w bliżyńskim ośrodku
kultury.
Kilkadziesiąt osób przyszło obejrzeć 124 fotografie, które powstały w czasie 4 plenerów we wszystkich gminach powiatu, a na wystawę
oprawiła je i przygotowała Urszula Jędrzejczyk.
Zebranych powitała dyrektor Katarzyna Skarus, która następnie
głos oddała koordynatorowi plenerów Andrzejowi Adamczykowi.

12 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

Krzysztof Nawrot urodził się w Bodzentynie, a wychował i dłuższy okres czasu mieszkał w Mroczkowie, gdzie jego rodzice pracowali w szkole podstawowej. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomii
w Krakowie. Aktualnie mieszka w Kielcach, gdzie prowadzi firmę rodzinną.
Wieczór umiliły piosenki w wykonaniu Dominiki Wróbel.
(jaki)
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23 luty godz.16:00 - „Bliżyńskie nutki”. Prezentacje wokalne jako
zabawa piosenką - zgłoś się do nas i zaśpiewaj przygotowana przez
siebie piosenkę z podkładem lub acapella –dopuszczamy solistów,
i grupy wokalne do 4 osób. Mile widziane popisy rodzinne (rodzice i dzieci)! Zapisy w dniu imprezy w Zameczku.
- godz. 11.00 – „Palcem po mapie”, czyli szukamy na mapie
miast i rzek z utworów Jana Brzechwy.
- zajęcia plastyczne – nasze ptaki,
- wystawa książek Jana Brzechwy, a wszystko to w Bibliotece
Publicznej w Bliżynie.
24 luty godz.15:00 - „Spotkajmy się w siodle” - przejażdżki konne
i ognisko z pieczeniem kiełbasek przed Zameczkiem przy współpracy „Stajni Jagiełłka” Państwa Paszkielów.
25 luty godz.9:00 – Otwarty Zimowy Turniej Piłki Siatkowej.
Turniej odbędzie się w Zespole Szkół w Bliżynie. Zapisy w dniu turnieju.
Na wszystkie zajęcia i imprezy podczas ferii wstęp wolny!
Katarzyna Skarus

W nowy rok z zabawą

Seniorzy z Mroczkowa nie zwalniają tempa w nowym roku. Po
bogatej w imprezy środowiskowe jesieni już 14 stycznia zorganizowali
kolejną imprezę, tym razem zatytułowaną „Starpolskie Kolędowanie”
połączone z jasełkami.

Ferie Zimowe 2012 w Zameczku – GOK Bliżyn
Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno mieszkańców, jak
i gości naszej gminy na zajęcia i imprezy podczas tegorocznych ferii.
• 13 luty godz. 9:00 – Zimowy Turniej Tenisa Stołowego – IV kategorie: Kl. IV-VI: dziewczęta i chłopcy; Gimnazjum: dziewczęta
i chłopcy. Turniej odbędzie się w Zespole Szkół w Bliżynie. Zapisy
w dniu turnieju (nagrodzimy po trzy miejsca w każdej kategorii).
• 14 luty godz.16:00 – warsztaty biżuterii.
- godz.11:00 – na głośne czytanie bajki z wybranego kraju połączone z ilustrowaniem czytanej bajki zapraszamy do Biblioteki
Publicznej w Bliżynie.
• 15 luty godz.10:00 – zajęcia z origamii, czyli cuda i cudeńka z papieru.
• 16 luty godz.15:00 – Małe Studio Dobrego Smaku - „Łasuchy robią racuchy”, czyli z dziećmi smażymy racuchy na tłusty czwartek.
- godz.11:00 - „Oto nasza bajka” - głośne czytanie bajek pobudzających wyobraźnię – Biblioteka Publiczna w Bliżynie.
• 17 luty godz.16:00 – Bal Przebierańców (zapraszamy, księżniczki, czarownice, piratów, rycerzy …. postacie bajkowe i inne do
Zameczku – na zabawę i konkursy po nagrody, i słodycze).
• 20 luty godz.11:00 – Spektakl dla dzieci pt. „Złota gęś” w wykonaniu teatru „Brzechwa” z Lublina – Zameczek.
• 21 luty godz.15:30 – Zajęcia warsztatowe „Lalka teatralna – zrobimy i przedstawimy”.
- godz.11:00 - „Czerwony Kapturek czy Kopciuszek” – warsztaty
plastyczne polegające na wykonaniu ilustracji ulubionego bajkowego bohatera w Bibliotece Publicznej w Bliżynie.
• 22 luty godz.10:00 – zajęcia z origamii, czyli cuda i cudeńka z papieru.

Program pod tym tytułem zaprezentował niezawodny teatr „Igraszka” funkcjonujący przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej pod kierunkiem Teresy Stańczuk.
Po występie organizatorzy zapewnili poczęstunek, a na koniec do
zabawy tanecznej przygrywał zespół „Forte”.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Wacława Pejasa,
lidera seniorów w Mroczkowie, podziękowań za owocną współpracę
sołtysowi Lechowi Adamczykowi.
Jacenty Kita
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Element antysocjalistyczny
Działalność naszej „kontrrewolucyjnej” grupy prowadzona
była w od czerwca 1984 r. do kwietnia 1987 r. Uczestniczyli w niej:
Zbigniew Wolski, Krzysztof Pióro, Krzysztof Kowalik i piszący
ten tekst Grzegorz Jasiński. Z uwagi na uniknięcie dekonspiracji
przez Służbę Bezpieczeństwa grupa nasza nie była powiązana organizacyjnie z żadną inną grupą Ekstremistyczną i antysocjalistyczną
działalność rozpoczęto od umieszczenia na przystanku autobusowym w Bliżynie (przy budynku obecnego przedszkola) listy kandydatów do planowanych na dzień 17 czerwca 1984 r. wyborów do Rad
Narodowych. Na powyższej liście znaleźli się znani nam miejscowi
działacze PZPR, ormowcy, członkowie PRON-u oraz przedstawiciele miejscowego lumpenproletariatu. Przy imionach i nazwiskach w/w
kandydatów pojawiły się ich „wyuczone” zawody np. konfident, ormowiec, donosiciel, menel, żużlowiec. Plakat został zaopatrzony napisem
„Najlepsi z najlepszych”.
Dla uczczenia 40. rocznicy Manifestu PKWN, w dniu 22 lipca
1984 roku został odsłonięty pomnik radzieckiego, „Niezwyciężonego
czołgu T-34” przed budynkiem byłego biurowca Polifarbu. W przeddzień planowanych uroczystości czołg został unieszkodliwiony celnymi rzutami żarówek oraz wydmuszek z jajek wypełnionych czerwoną
farbą. Wymieniony pojazd pancerny został ponownie w analogiczny
sposób unieszkodliwiony w roku 1985.
Dla uczczenia 69. rocznicy Rewolucji Październikowej w 1986
roku czołg zmienił swoją przynależność bojową poprzez oznakowanie
jego wieżyczki napisem ZOMO.
Z okazji dni filmu radzieckiego w listopadzie 1985 roku w gablocie
informacyjnej kina „Milenium” w Bliżynie zostały wymienione przez
naszą grupę plakaty reklamowe filmów na plakaty o zmienionej treści
z udziałem takich gwiazd filmowych jak: towarzysz Gierek, Jaruzelski,
Lenin, Breżniew, Siwak. Przy okazji wymiany plakatów została też
wymieniona kłódka zamykająca gablotę przez co zmieniony repertuar filmowy został zabezpieczony na dwa dni, do chwili zniszczenia
nowego zamknięcia.
Po zamordowaniu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
przeprowadzono szereg akcji dla upamiętnienia jego pamięci oraz
zdelegalizowanej w 1982 r. „Solidarności”.
W dniu 31 października, przed dniem Wszystkich Świętych i na 3
dni przed pogrzebem księdza Jerzego została zawieszona flaga narodowa z napisem „Solidarność” na cmentarzu parafialnym. Flaga została zwieszona na wysokości około 10 m na linie rozciągniętej pomiędzy
sąsiednimi drzewami. W dniu tym zostało też pozostawionych na grobach kilkuset ulotek informacyjnych o następującej treści: „W dniu św.
zmarłych pamiętajmy o zamordowanym ks. Jerzym zapalając świeczkę
pod krzyżem”. Informacja o zawieszonej fladze rozeszła się głośnym
echem. Z przekazanych później informacji dowiedzieliśmy się, że już
o godzinie 8.00 przybyli na cmentarz smutni panowie ze skarżyskiego
SB. Udali się oni do śp. ks. Sadzy, aby ten zdjął zawieszony transparent.
W odpowiedzi tajniacy usłyszeli od księdza Sadzy odpowiedź: „Nie ja
ją wieszałem i ja nie będę jej zdejmował”. Transparent został zdjęty
około godziny 10.00 dnia 1 listopada przez przybyłego z drabiną na
cmentarz ormowca z Wojtyniowa (nazwisko i imię znane autorowi).
W roku 1985 została umieszczona na cmentarzu na dwa dni przed
dniem Wszystkich Świętych tablica poświęcona pamięci ks. Jerzego.
Na dzień przed 1 listopada tablica została usunięta przez znanych
sprawców. W tym samym roku przed kościołem św. Ludwika została na krzyżu misyjnym umieszczona tablica pamięci ks. Jerzego.
W przeddzień Świąt Wielkanocnych przed kościołem został wkopany
krzyż brzozowy z zawieszoną flagą narodową i napisem: „Boże skrusz
ten miecz co siecze kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj”.
W dniu 30 października 1986 roku został na cmentarzu parafialnym umieszczony krzyż pamięci ks. Jerzego nawiązujący swoją
symboliką do męczeńskiej śmierci błogosławionego. Na brzozowym
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krzyżu zostały umieszczone liny z zakrwawionymi kamieniami, co
nawiązywało do kamieni przywiązanych do nóg ks. Jerzego przed
wrzuceniem ciała do Wisły. Pod krzyżem znalazły się również kamienie z datami tragicznych wydarzeń z naszej historii tj.: 1956, 1970,
1981. W dniu 1 listopada roku 1986 i latach późniejszych pod krzyżem
zostało zapalanych setki świec.
Przed wyborami do sejmu w roku 1985 zostały wykonane na
budynku szkoły w Bliżynie oraz przystanku autobusowym napisy:
„Tylko durny idzie do urny”, „Tylko umysłowo chory idzie na wybory”.
W latach 1985-1987 na drodze krajowej w Bugaju oraz na drodze
w kierunku Świniej Góry zostało wykonanych 5 napisów „Solidarność
żyje”, „Solidarność zwycięży”.
Od listopada 1984 do kwietnia 1987 r. zostało wydrukowanych i rozrzuconych na terenie Bliżyna około 10.000 szt. ulotek. Największym
wzięciem cieszyło się 100 Jaruzeli z wizerunkiem generała Zomozy,
wydany
przez
„Bank podziemny”.
Banknot
był równy najsilniejszej walucie
świata jaką, był
rubel transferowy.
Przed
pasterką 1986 roku
zostało rozrzuconych
przed
budynkiem plebani, przystanku autobusowym, przed blokami, na ul. Staszica i szeregu innych miejsc około 1.000 sztuk ulotek z wizerunkiem Lecha
Wałęsy i napisem „Wesołych Świąt” i „Szczęśliwego Nowego Roku życzy
Solidarność Podziemna”.
Dużą popularnością cieszyła się wśród mieszkańców Bliżyna ulotka z wizerunkiem Jaruzelskiego z dwoma skrzyżowanymi piszczelami
i napisem Trucizna - Denaturat rządowy. Na odwrocie ulotki znajdował się wizerunek kościotrupa z flagą PZPR.
Technika wydruku ulotek była techniką odbitkową. Polegała ona
na wykonaniu szablonu z materiału elastycznego o jednakowej grubości. Najlepszym materiałem do tego celu była dętka rowerowa z której
za pomocą żyletki
wycinano litery
oraz wzory geometryczne. Tak
wykonane
szablowy naklejano
za pomocą kleju
butapren na deseczki
dębowe,
które stanowiły
matryce. Z braku
dostępności papieru do wydruku
używano najczęściej odpowiednio
dociętego papieru
z zeszytów szkolnych. Do wydruków ulotek używano tuszu do stempli.
Na podstawie zachowanych archiwów MSW w/g informacji przekazanych nam w roku bieżącym przez przedstawicieli Oddziału IPN
w Krakowie działalność naszej grupy była w kręgu zainteresowań
Służby Bezpieczeństwa od roku 1984. W kręgu podejrzeń było wytypowanych około 40 osób (przypuszczano że ww. wymienione elementy antysocjalistyczne powiązane są z kręgami plastyków).
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Grzegorz Jasiński
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Hucznie witaliśmy Nowy Rok

Rowerem w Nowy Rok

W sylwestrową noc na placu przed „Zameczkiem” w Bliżynie
licznie zebrali się mieszkańcy i goście, aby wspólnie przy muzyce
zespołu „Nas Troje”
przywitać Nowy Rok
2012.
Nowy
Rok
z
mieszkańcami
gminy witali m.in.
starosta skarżyski
Michał Jędrys i radna powiatowa Anna
Leżańska oraz władze gminy z przewodniczącym rady
gminy Jerzym Ramsem oraz radnym Tomaszem Pela, a także dyrektor GOK-u Katarzyną Skarus.

Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów Nowy Rok rozpoczęło,
a jakże, na rowerach. W pierwszy dzień 2012 roku zorganizowali imprezę pod hasłem
„Powitajmy Nowy Rok na sportowo”.
W noworoczne przedpołudnie około 20. członków
i sympatyków BSC spotkało
się pod pomnikiem Jagiełły
w Bliżynie, skąd wyruszyli na
rajd. Tradycyjnie ostatecznej
„odprawy” dokonał Jerzy Rams,
przewodniczący rady gminy
oraz szef BSC Marek Sorbian.
Trasa przebiegała z Bliżyna
na Świnią Górę i liczyła około
20 km (w obie strony). Można ją było pokonać na rowerze bądź też
pieszo (nordic-walking).

Na mecie czekało uczestników ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek oraz dzielenie się wrażeniami z przebytej trasy. Cieszy, że dopisała zarówno pogoda jak i humory uczestników.
Justyna Reguła

„Sorbin” podbił serca suchedniowskiej
publiczności

Doskonała zabawa trwała ponad 4
godziny, a o północy zgromadziła kilkuset uczestników.
Punktualnie o północy wielką
atrakcją był pokaz fajerwerków, a dla
chętnych szampan ufundowany prywatnie przez wójta i kilku radnych.
Imprezę zorganizowali Gminny
Ośrodek Kultury w Bliżynie oraz Wójt
Gminy i Rada Gminy w Bliżynie, a za
rok znów zapowiadają wspólne witanie Nowego Roku.
(jaki)

Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” uczestniczył gościnnie na zorganizowanym w dniu 22 stycznia przez Suchedniowski Ośrodek
Kultury „Kuźnica” koncercie kolęd i pastorałek.
Występ zespołu wzbudził zachwyt suchedniowskiej publiczności i nie ma przesady w stwierdzeniu, że podbił serca suchedniowskiej publiczności.
(jaki)
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