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Pomoc dla rodziny Mróz
Poseł Marzena Okła – Drewnowicz wystąpiła z inicjatywą udzielenia pomocy rodzinie Mróz tragicznie doświadczonej
przez pożar oraz wypadek losowy. W dniu 26 stycznia w remizie w Bliżynie zaprezentowana została bajka „O Królewnie Śnieżce
i Siedmiu Krasnoludkach” w reżyserii Katarzyny Skarus i oprawie
muzycznej Sebastiana Siudaka. Wystąpili w niej parlamentarzyści,
samorządowcy gminy i powiatu, ludzie dobrej woli.
W pomoc zaangażowali się również strażacy, nie tylko z naszej
gminy, ale i całego powiatu skarżyskiego. Zebrane pieniądze przekazano poszkodowanym.
Czytaj na str. 4-5

relacja z sesji rady gminy,
w gminie i powiecie,
w „Zameczku”,
biografia posła Stanisława Nowaka,
sukces zespołu „Sorbin”,
turniej tenisowy o Puchar Wójta oraz
pozostałe aktualności z życia gminy.

Udany czas karnawału najmłodszych

Wystawa, sesja naukowa i odsłonięcie tablicy
pamiątkowej posła Stanisława Nowaka

Karnawał za nami. Był to czas niezwykle atrakcyjny dla naszych
najmłodszych. Niemal dwie setki dzieci wzięło udział w balu karnawałowym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oraz przedszkole w Bliżynie.

W dniu 27 stycznia br. w Zespole Szkół w Bliżynie w sposób
szczególny uczczono pamięć Bliżynianina, przedwojennego posła Stanisława Nowaka. Na budynku dawnego Domu Ludowego
odsłonięta i poświęcona została tablica pamiątkowa Jego pamięci.
Otwarta została również wystawa poświęcona dziejom ruchu ludowego na Kielecczyźnie oraz odbyła się sesja popularno – naukowa.
Czytaj na str. 2-3

Czas strażackich zebrań

Czytaj na str. 9,15,16

mar zec 2012

Dobiegł
końca czas tradycyjnych,
corocznych
strażackich zebrań
sprawozdawczych.
23 lutego odbyła się
także narada roczna
w komendzie powiatowej.
Czytaj na str.
7-8
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Wystawa, sesja naukowa i odsłonięcie
tablicy pamiątkowej posła Stanisława
Nowaka

Obecna była młodzież szkolna, grupa dorosłych mieszkańców,
kombatanci, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna, wnuk posła Leszek Myszka oraz goście: europoseł Czesław Siekierski, prelegenci, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy
Jerzy Rams.

W dniu 27 stycznia br.
w Zespole Szkół w Bliżynie
w sposób szczególny uczczono pamięć Bliżynianina,
przedwojennego
posła
Stanisława Nowaka.
Na budynku dawnego
Domu Ludowego odsłonięta
i poświęcona została tablica
pamiątkowa Jego pamięci.
Otwarta została również wystawa poświęcona dziejom ruchu ludowego na Kielecczyźnie oraz odbyła się sesja popularno – naukowa.
Otwarcie wystawy
Punktualnie o godz.12.00 w górnym holu szkoły nastąpiło otwarcie i zwiedzanie wystawy „Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939
- 1947”.

Zwiedzanie wystawy
Wystawa prezentowała zdjęcia, dokumenty i ich opis na specjalnych gablotach związane nie tylko z dziejami ruchu ludowego
w regionie, ale również z przeszłością Bliżyna oraz działalnością posła Nowaka. Przygotował ją Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura
w Kielcach, a jej autorem była Marzena Grosicka.
Sesja popularno - naukowa
Na początek tej części uroczystości najpierw wprowadzone zostały
poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum oraz odegrano
Hymn narodowy, po czym głos zabrał dyrektor zespołu szkół Józef
Nowak, witając zebranych.

Józef Nowak wita obecnych
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Zebrani na uroczystości
-We współczesnych komercyjnych czasach cenne są inicjatywy
odnoszące się do śladów naszej lokalnej przeszłości. W ten sposób
szanujemy pamięć tych, którzy wiele dobrego uczynili w swym życiu
– stwierdził dyrektor i przytoczył cytat:
„Dopóki pamiętamy, historia trwa wiecznie”.
Po wystąpieniu dyrektora prowadzenie sesji przejęli uczniowie szkoły Dominika Krzepkowska i Kuba
Paduszyński. Przypomnieli, że inicjatywę upamiętnienia posła 4 lata temu
podjęli członkowie Klubu Europejskiego,
którzy o pomoc zwrócili się do europosła
Czesława Siekierskiego.
W trakcie spotkania kilkakrotnie występował ludowy i patriotyczny pieśniarz
Wacław Pejas. Zaśpiewał on m.in. pieśń
„Ziemia Bliżyńska”.
„Dzieje ruchu ludowego w Polsce”
– to tytuł pierwszego referatu wygłoszonego przez Stanisława Durleja - pisarza, redaktora naczelnego „Ludowca
Świętokrzyskiego”, prezesa Ludowego
Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego
Wacław Pejas
w Kielcach.
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Odsłonięcie i poświęcenie tablicy
Ostatnim elementem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która wmurowana została na budynku dawnego Domu
Ludowego przy ul. Kościuszki.
Modlitwę okolicznościową odmówił ks. Marcin Dziemba, po
czym zebrani odśpiewali „Rotę”, hymn ludowców.
Następnie Czesław Siekierski, Mariusz Walachnia i Leszek
Myszka odsłonili tablicę pamiątkową, a ks. Marcin poświęcił ją.
Na tablicy widnieje napis:
Stanisław Durlej
Marzena Grosicka
Roman Falarowski
Następnie wystąpiła Marzena Grosicka z Instytutu, która mówiła
na temat dziejów „Ruchu ludowego na Kielecczyźnie w latach 1939 –
1949”.
Ostatni referat zatytułowany „Stanisław Nowak (1886 – 1942)
- życie i działalność społeczno - polityczna” zaprezentował Roman
Falarowski, jeden z głównych organizatorów uroczystości.

Tablica pamięci posła Stanisława Nowaka
Wykonawcą tablicy był Ryszard Bąk, fundatorami eurposeł
Czesław Siekierski i Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.
Organizatorami uroczystości byli: 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.
Jacenty Kita
P.S.
Biografię posła Stanisława Nowaka publikujemy na str. 13

Z młodzieżą rozmawiał Czesław Siekierski

Poseł może poznać
dzieje Bliżyna

Odsłonięcie tablicy

Modlitwę odmówił
ks. Marcin Dziemba
Po części naukowej w krótką dyskusję z młodzieżą wdał
się eurposeł Czesław
Siekierski.
–Macie
tutaj
swojego
Witosa.
Patriotyzm trzeba
postrzegać z naciskiem na swoją miejscowość, tradycję,

ludzi, którzy tu żyli – powiedział eurposeł.
Na zakończenie spotkania goście od przedstawicieli naszych
władz samorządowych otrzymali upominki i pamiątki.

Z okazji Dnia Kobiet składamy
Wszystkim Mieszkankom Gminy Bliżyn
życzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,
by w każdym dniu roku
uśmiech na twarzy Waszej gościł tak samo często,
jak w tym dniu.
Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom
nieznane, uprzejme, czułe, tkliwe,
przez wszystkich kochane.
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams
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Pomoc dla rodziny Mróz
W ostatnią niedzielę wieczorem remiza strażacka w Bliżynie po
brzegi wypełniła się publicznością, nie tylko mieszkańcami naszej
gminy, ale wielu ludzi dobrej woli z całego powiatu, w tym znamienitej
liczby zacnych gości.
Wszystko to działo
się za sprawą naszej posłanki Marzeny Okła
– Drewnowicz, która
poruszona tragedią rodziny Mrozów wystąpiła
z inicjatywą udzielenia jej
pomocy w nietypowy sposób.
Na strażackiej scenie
w dniu 26 lutego zaprezentowana została bajka
„O Królewnie Śnieżce
i Siedmiu Krasnoludkach”
w reżyserii Katarzyny
Skarus i oprawie muzycznej
Sebastiana
Siudaka. Wystąpili w niej
parlamentarzyści, samorządowcy gminy i powiatu, ludzie dobrej woli… Wszystkich obecnych
oraz uczestników przedstawienia powitała Katarzyna Skarus.
We wspaniałe aktorskie rolę wcielili się: Narrator – Grzegorz
Bień
(Świętokrzyski
Wicekurator Oświaty),
Królowa – Maria Zuba
(Poseł na Sejm), Śnieżka
– Katarzyna Bilska
(Członek
Zarządu
Powiatu),
Macocha
– Marzena Okła Drewnowicz
(Poseł
na Sejm), Wiedźma –
Anna Leżańska (radna powiatowa), Książe – Mariusz Walachnia (Wójt Bliżyna), Lustro
– Mikołaj Kwaśniak (występował w Kabarecie Weźrzesz), Łowczy –
Jan Maćkowiak (członek Zarządu Województwa), Pracuś – Michał
Jędrys (Starosta Skarżyski), Łasuszek – Bożena Bętkowska (wiceprzewodnicząca Rady Powiatu), Piękniś – Jerzy Rams (Przewodniczący

Rady Gminy w Bliżynie), Smutas – Leszek Golik (kierownik ARiMR
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w Skarżysku – Kamiennej), Leniuszek – Stanisław Dymarczyk
(Członek Zarządu Powiatu), Śmieszek – Roman Wojcieszek
(Prezydent Skarżyska – Kamiennej), Maluszek – Andrzej Bętkowski
(Poseł na Sejm).
Publiczność gorącymi występami nagrodziła aktorów, a na scenę
wbiegły dzieci, które razem z nimi tańczyły w rytm piosenki o krasnoludkach.
Na
zakończenie
w serdecznych słowach
za występ i dary na
rzecz rodziny Mróz podziękowały
Katarzyna
Skarus i Marzena Okła –
Drewnowicz.
Wstęp był za… dobrowolne datki, której
właśnie zostały przekazane na konto pomocy
rodziny Mróz. Łącznie
zebrano prawie 3000
zł. Aktorzy przekazali 1500 zł. Dodatkowo
Stanisław Rupniewski
w imieniu firmy „Supon”
z Kielc na ręce Zdzisława
Kuźduba przekazał czek
na 2000 zł, a dwa plaka-

ty z podpisami aktorów za kwotę po 250,00 zł wylicytowali Martyna
Maćkowiak i Robert Adamczyk.
Organizatorzy serdecznie dziękuję za udział w przedstawieniu
i gorące serca.

Jacenty Kita
PS
Bajka w dniu 3 marca o godz. 20.00 zostanie jeszcze raz zaprezentowana w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej.
Zapraszamy serdecznie!
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Pamięci pomordowanych

Roczna narada strażaków

Tradycyjnie w połowie lutego na Borze obchodzone są uroczystości upamiętniające rozstrzelanie 360 żołnierzy organizacji „Orzeł
Biały” i Związku Walki Zbrojnej przez hitlerowców.
Obchody
rozpoczęły się Mszą Świętą
w intencji pomordowanych w kościele Matki
Bożej
Nieustającej
Pomocy. Po nabożeństwie zebrani przeszli
pod pomnik, gdzie miały
miejsce okolicznościowe
przemówienia oraz składanie wiązanek i kwiatów. Ze strony naszego samorządu złożyli je wójt Mariusz Walachnia
i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams.
Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili zgromadzonych na gorący poczęstunek, który wyjątkowo smakował w ten piekielnie mroźny dzień.
(jaki)
Zdjęcie: M. Busiek

Doroczna narada strażaków z terenu powiatu zatytułowana
„Funkcjonowanie przeciwpożarowe w powiecie skarżyskim w 2011
roku” odbyła się w dniu 23 lutego w sali konferencyjnej komendy powiatowej PSP.
W naradzie uczestniczyli m.in. zastępca Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Stanisław Woś, prezes
zarządu
powiatowego OSP poseł Andrzej
Bętkowski,
przedstawiciele władz samorządowych powiatu na
czele ze starostą skarżyskim, wójtowie gmin,
w tym naszej Mariusz
Walachnia,
zastępca
komendanta powiatowego policji Piotr Kania,
przedstawiciele zarządu powiatowego ZOSP, Prezesi i Naczelnicy OSP
z terenu powiatu skarżyskiego oraz pracownicy Komendy Powiatowej
PSP w Skarżysku-Kamiennej.
Sylwester Hamera, komendant powiatowy PSP, podsumował
miniony rok, który
mimo mniejszej liczby akcji (1039 w całym roku, jednostek
z naszej gminy – 144)
był trudnym rokiem
w funkcjonowaniu
straży na terenie powiatu.
Od wielu lat plagą na naszym terenie
jest bezsensowne wypalanie traw, prowadzące często do większych pożarów, odnotowano
również trzy pożary duże, w tym dwa wysypiska „Almaxu”. Gasili je
również nasi druhowie. Duży odsetek zdarzeń stanowią także wypadki drogowe, często tragiczne, z rannymi i ofiarami śmiertelnymi.
Nie bez znaczenia jest również potencjał jednostek OSP, zarówno
systemowych, jak
i tych z poza niego. Jednakże i one
posiadają niemałe
potrzeby. Pomimo
znacznej poprawy
warunków lokalowych w remizach
oraz doposażenia
w dużo specjalistycznego sprzętu,
występują
ogromne potrzeby
w wymianie taboru samochodowego na nowszy. W powiecie jest tylko
jeden samochód ratowniczo-gaśniczy, który nie przekroczył 5. lat, pozostałe to w większości pojazdy dwudziesto i trzydziestoletnie.
Rok 2012 to na pewno rok olbrzymich wyzwań, głównie ze względów finansowych. Jednak będziemy starali się aby ochrona przeciwpożarowa na naszym terenie funkcjonowała na nie gorszym poziomie
niż dotąd, tak by mieszkańcy powiatu skarżyskiego mogli spać spokojnie.
Jacenty Kita

Działki przy ul. Zafabrycznej do kupienia
Gmina Bliżyn przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2 z 16
działek położonych
w Bliżynie nad odbudowanym
zalewem
bliżyńskim.
Obie działki objęte są
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego jako
działki budowlane.
Działki są uzbrojone
w energię elektryczną
oraz wodę, a w roku
2012 będą objęte II
etapem budowy kanalizacji.
Działki o nr 994/15 i 994/16 położone są przy ul. Zafabrycznej.
Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 9 marca (piątek) od
godz. 10.00 do 10.30 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ul.
Kościuszki 79A, pok. 15a.
Szczegółowe informacje o formie, zasadach, wielkości i cenie
wywoławczej oraz wadium znajdą Państwo w ogłoszeniu o przetargu na stronie internetowej: http://www.ugblizyn.bip.doc.pl/index.
php?wiad=70763
Pozostałe 11 działek zostanie przeznaczonych do sprzedaży
w przyszłym roku po wykonaniu dróg dojazdowych oraz wodociągu.
Panu
Jackowi Krzepkowskiemu
- wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w Bliżynie –
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Babci

składają
Wójt , Rada Gminy i Sołtysi z Gminy Bliżyn
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Sesja rady gminy
Już XVI w tej kadencji sesja rady gminy odbyła się 14 lutego w remizie
strażackiej w Bliżynie, a otworzył ją przewodniczący rady Jerzy Rams witając pracowników urzędu, radnych, sołtysów i gości zaproszonych na obrady: Eugeniusza Cichonia - przewodniczącego rady powiatu, Zenona
Nowakowskiego - członka zarządu powiatu, Romana Białka – dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy, Macieja Juszczyka – dyrektora szpitala powiatowego oraz p.o. kierownika posterunku w Bliżynie Artura Szumiała, który
dzień później, 15 lutego oficjalnie odebrał nominację na kierownika.
Ten szczególny termin sesji sprawił, że najpierw J. Rams złożył życzenia
walentynkowe, a następnie wójt Mariusz Walachnia złożył sprawozdanie ze
swej pracy w okresie między sesjami.
Tematyka szpitala powraca
Po raz kolejny kwestia przyszłości i funkcjonowania szpitala powiatowego
była przedmiotem dyskusji. Dyrektor Maciej Juszczyk na wstępie poinformował, że sprzęt na oddział otolaryngologii, na który nasza gmina przekazała
dofinansowanie, jest już zakupiony i pracuje. –W pokłonie bardzo serdecznie za to dziękuję. Czynimy dalsze starania, żeby dokonać gruntownej zmiany funkcjonowania szpitala, a efekty powinny być widoczne już niedługo –
stwierdził dyrektor.
Dodajmy, że niedługo w szpitalu zostanie uruchomiona pracownia rezonansu magnetycznego.
Pytania i wnioski radnych, odpowiedzi wójta
Aleksandra Milanowska po raz kolejny zgłosiła do powiatu potrzebę
modernizacji drogi Brzeście – Zagórze i wybudowanie przy niej chodnika.
Tadeusz Łyjak zasugerował, aby w ramach oszczędności, rozważyć możliwość
wyłączania po 22.00 części oświetlenia ulicznego. Poza tym tenże radny poruszył kwestię remontu remizy OSP, oznakowania skrzyżowania ul. Opary
i Henryków oraz prosił o rozeznanie możliwości wprowadzenia patroli wodnych na zalewie po jego otwarciu. Zbigniew Ślęzak poruszył zagadnienie zimowego utrzymania dróg.
Wójt Mariusz Walachnia od razu odpowiedział na powyższe wnioski.
Uznał jako niezasadne takie metody oszczędzania na oświetlaniu. –Nie po to
przez lata budowaliśmy energooszczędne oświetlenie, aby je teraz wyłączać.
Chodzi też o kwestie bezpieczeństwa. Poza tym gmina wkrótce ogłosi przetarg
na dostawę energii i być może z kwoty 600.000 zł jaką rocznie płaci za światło
uda się zaoszczędzić nawet 100.000 zł. Odnośnie remizy wójt powiedział, że
mimo starań nie udało się pozyskać na remont środków zewnętrznych, ale ze
środków gminy naprawione zostanie orynnowanie oraz tynki. Wspomniane
skrzyżowanie będzie oznaczone, a nad zalewem w sezonie zwiększona będzie
liczba patroli policji. Będzie również zakaz pływania łodziami motorowymi.
Bezrobocie nadal wysokie
O tym ważnym społecznie problemie mówił Roman Białek, dyrektor urzędu pracy. –Mamy 25,7% stopę bezrobocia w powiecie. To najwyższy
wskaźnik w województwie. W gminie Bliżyn na koniec grudnia bez pracy było
1132 osoby, co daje 15% wszystkich w powiecie.
Mimo ograniczenia pieniędzy na ten rok z Funduszu Pracy urząd będzie
wzorem lat ubiegłych poszukiwał ich z zewnątrz. Już teraz o takie wsparcie
mogą starać się przedsiębiorcy (czytaj na str. 12).
Wójt odnosząc się do tego wystąpienia powiedział, że gmina stara się
współpracować z urzędem. Jednak o ile kilka lat temu w ramach prac interwencyjnych pracowało nawet 70. osób, to w 2011 tylko 10. Obecnie jest tylko 1.
stażysta, podczas gdy wcześniej było ich kilkunastu.
Dużo pijanych kierowców, większa presja policji
-Aż 101 pijanych użytkowników dróg ujawnili policjanci w 2011 roku.
Odnotowaliśmy w całym roku więcej zdarzeń przestępczych, choć mniej było
kradzieży, bójek i rozbojów – powiedział Artur Szumiał, rozpoczynając dyskusję na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
Znacząco wzrosła represywność działań policji. Policyjne statystyki odnotowały ponad 6000 legitymowani (rok wcześniej ok.
500), 1221 interwencji, 277 wykroczeń, nałożono 440 mandatów.
A. Szumiał podziękował za pomoc udzielaną od lat policji w postaci dofinansowania m.in. służb ponadnormatywnych. Cele na 2012 rok to zwiększenie
liczby kontroli drogowych, obsady posterunku (już jest 1. policjant więcej),
współpraca ze szkołami, nasilone patrole w okolicach szkół, przystanków i zalewu.
Podsumowując tę część sesji wójt pozytywnie ocenił pracę policji.
Podkreślił również dobrą realizację służb ponadnormatywnych. W imie-
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niu komisji spraw społecznych i socjalnych głos zabrała jej przewodnicząca
Halina Fidor, która poprosiła o częstsze kontrole wybudowanych w gminie
placów zabaw i altan.
Szkołę w Sorbinie przejmie Stowarzyszenie „Nad Kuźniczką”
-To najtrudniejsza uchwała, jaką przyszło mi przedłożyć radzie tej kadencji, ale jest ona konieczna – uzasadniał wójt Mariusz Walachnia projekt
uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sorbinie
Towarzystwu Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką.
Dyskusja na ten temat toczyła się od wielu miesięcy. Władze gminy spotykały się nie tylko we własnym gronie, ale przede wszystkim z mieszkańcami
Sorbina, nauczycielami, związkami zawodowymi. Przekonywały do swych
argumentów, ale dwa z nich są bezwzględne: demografia i ekonomia. To dziś
problem setek gmin w Polsce. Media codziennie piszą na ten temat.
W SP w Sorbinie w obecnym roku uczy się tylko 36 uczniów
i z danych wynika, że proces ten będzie miał dalszą tendencję spadkową.
Koszt jej funkcjonowania w roku szkolnym 2011/2012 wynosi aż 926.986 zł!
Tymczasem subwencja z MEN to tylko 296.370 zł. Koszt kształcenia 1 ucznia
wynosi zatem 25.054 zł, a subwencja pokrywa jedynie 8.010 zł. Pozostała kwota to własne środki gminy, których we wszystkich samorządach, ze względu na
liczne inwestycje, brakuje.
Ton dyskusji, zarówno na spotkaniach jak i na sesji, był bardzo stonowany
i wyważony. Niemal wszyscy realnie ocenili proponowane zmiany. Pozytywną
opinię o przekazaniu szkoły Stowarzyszeniu wraziło Świętokrzyskie
Kuratorium Oświaty i nauczycielska „Solidarność”. Jedynie Związek
Nauczycielstwa Polskiego był przeciw.
Bardzo trudno w tej kwestii było wyrażać opinię przewodniczącej komisji spraw społecznych i socjalnych Halinie Fidor, która jest pracownikiem tej
placówki. –Opinia komisji jest pozytywna, ale apelujemy o zapewnienie pracy
nauczycielom. Nie zapomnijcie o szkole w Sorbinie i wspierajcie ją – powiedziała przewodnicząca.
Odnosząc się do uchwały wójt zadeklarował, że gmina na szkołę prowadzoną już przez Stowarzyszenie da więcej pieniędzy, aniżeli będzie pochodziło
z subwencji. –Szkoła cały czas będzie publiczna. Jako jedni z nielicznych wybraliśmy tę formę przekształceń, bez likwidacji szkoły, a przez bezpośrednie
przekazanie jej Stowarzyszeniu. Dziękuję wszystkim za zrozumienie.
Z pozytywnych deklaracji wójta i radnych zadowolenie wyraził dyrektor
szkoły Henryk Żak. –Przed nami duże wyzwania i mam nadzieję, że z dobrym
rezultatem. Cieszę się, że wszystko potoczyło się po ludzku.
Ostatecznie za podjęciem uchwały było 13 radnych, 1 był przeciw i 1
się wstrzymał.
Jacenty Kita

Zalew już się napełnił!
Nie
trzeba
było czekać do
czerwca, jak wcześniej
planowano, aby napełnić
wodą budowany
zalew w Bliżynie.
Lutowe roztopy
sprawiły, że już
jest on wypełniony. Nie oznacza
to jednak jeszcze
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końca prac, które
nadal będą kontynuowane.
Uroczyste
otwarcie zbiornika
planowane jest pod
koniec czerwca br.
(jaki)

U S t ra ż aków

Podsumowali rok, poświęcili
i spieszą z pomocą koledze

sprzęt

W dniu 28 stycznia 2012 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie. Dopisali goście, którzy
licznie skorzystali z zaproszenia bliżyńskich strażaków.
Spośród zaproszonych gości w zebraniu udział wzięli: Andrzej
Bętkowski – Poseł na Sejm RP, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP, Michał Jędrys – starosta skarżyski, Anna Leżańska - radna
powiatowa, bryg. Sylwester Hamera –Komendant Powiatowy PSP, ks.
Stanisław Wlazło – kapelan gminny strażaków. Władze Gminy Bliżyn
reprezentowali:
Mariusz Walachnia
– wójt a jednocześnie prezes Zarządu
Gminnego
OSP,
Jerzy Rams – przewodniczący
rady
gminy oraz radni
Aleksandra
Milanowska, Tadeusz Łyjak i Tomasz Pela. Obecna była sołtys
Bliżyna Anna Gołębiewska oraz członkowie rady sołeckiej Alicja
Lisowska i Czesław Szmalec.
Zebranie poprowadził Zdzisław Kuźdub – Komendant Gminny
OSP. Strażacy oraz goście wysłuchali sprawozdania z działalności
OSP Bliżyn za 2011 r., sprawozdania z działalności finansowej oraz
sprawozdania komisji rewizyjnej. Na wniosek komisji rewizyjnej
walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi za

W wystąpieniach gości przeważały podziękowania za działalność
realizowaną na wielu płaszczyznach, za 100 wyjazdów w 2011 r. do
akcji ratowniczo – gaśniczych, za obecność w uroczystościach patriotycznych, religijnych i innych.

Uczestnicy zebrania pamiętali również o druhu Dariuszu Mrozie,
Naczelniku OSP Bliżyn, któremu w dniu 20 stycznia 2012 r. spalił się
dom, natomiast on sam w drodze do strażnicy na ogłoszony alarm
w dniu 25 stycznia br. uległ poważnemu wypadkowi. Blisko 1000 zł na
odbudowę domu - od uczestników zebrania (strażaków i gości) przekazano na ręce Michała Mroza – syna Pana Dariusza, również członka OSP Bliżyn. Podobną kwotę przekazał Komendant Powiatowy PSP
Sylwester Hamera – zebraną przez podległych mu strażaków komendy i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku – Kamiennej.

okres sprawozdawczy. Przyjęte zostały plany działalności na 2012 r.
Walne zebranie zatwierdziło zmiany w składzie zarządu OSP Bliżyn.
Prezesem jednostki od 5 stycznia 2012 r. jest Zbigniew Jedliński,
wiceprezesem Marek Świat a członkiem zarządu Paweł Żak – dotychczasowy prezes. Prezes Jedliński został wyznaczony do reprezentowania OSP Bliżyn w Zarządzie Oddziału Gminnego i Zarządzie
Oddziału Powiatowego Zawiązku OSP RP.
Bardzo miłym akcentem zebrania było przekazanie na wyposażenie jednostki uniwersalnego zestawu hydraulicznego Holmatro o wartości 54.000 zł, zakupionego ze środków KRSG oraz Gminy Bliżyn.
Najpierw sprzęt został poświęcony przez ks. Stanisława Wlazło, a następnie akt przekazania z rąk Komendanta Powiatowego PSP, wójta
i przewodniczącego rady gminy w asyście wszystkich gości – w imieniu OSP Bliżyn przyjęli Zbigniew Jedliński i Wojciech Gołębiewski
– zastępca naczelnika.
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Zdzisław Kuźdub
Zdjęcia: Andrzej Adamczyk
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S t ra ż ack ie zebrania

Strażackie zebrania sprawozdawcze
Zakończył się cykl corocznych zebrań sprawozdawczych we
wszystkich jednostkach na terenie gminy. O zebraniu w Mroczkowie
już pisaliśmy miesiąc temu, ostatnie natomiast, w Wołowie, odbyło się
25 lutego.

W Nowym Odrowążku w dniu 4 lutego gośćmi zebrania byli wójt
Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, komendant gminny strażaków Zdzisław Kuźdub, radni – jednocześnie
członkowie straży Ryszard Olejarz i Krzysztof Kopeć, przedstawiciel
komendy powiatowej kpt. Szczepan Wierzbowicz.
Zebranie jednostki, która liczy 28 druhów, prowadził K. Kopeć.
Roczne sprawozdanie złożył prezes Czesław Olejarz. Najważniejszym
wydarzeniem tej jednostki w roku ubiegłym były bogate i piękne obchody 40. lecia jej istnienia oraz wręczenie sztandaru. Problem jednostki jest spadek liczby członków. W ciągu roku ubyło ich trzech.
Cieszyć może mobilność (17 wyjazdów w 2011 roku) oraz wyremontowana z pomocą funduszy unijnych i gminy remiza. Prace przy niej
będą w tym roku kontynuowane z funduszu sołeckiego.
W dniu 18 lutego odbyły się walne zebrania sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowkach oraz Sorbinie.

W zebraniu w Nowkach udział wzięli: Anna Leżańska - radna
powiatowa, st. kpt. Szczepan Wierzbowicz –Komenda Powiatowa
PSP, Mariusz Walachnia – wójt, Jerzy Rams – przewodniczący rady
i Halina Fidor - radna oraz Zdzisław Kuźdub – Komendant Gminny
OSP. Obecna była nowa sołtys wsi Noski Zuzanna Krzepkowska.
Na wstępie minutą ciszy strażacy i goście uczcili pamięć zmarłych w ubiegłym roku strażaków Zygmunta Krzepkowskiego i Jana
Midury. Strażacy z Nowek wyrazili podziękowanie za wykonanie
remontu świetlicy i zaplecza sanitarnego. Po stronie sukcesów wymienili także III miejsce, które zajęli podczas gminnych zawodów
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sportowo pożarniczych w Ubyszowie. W planie zadań ujęto wymianę
ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego, a także poprawę wyposażenia jednostki w środki ochrony indywidualnej oraz świetlicy (w stoliki i krzesła). Walne zebranie udzieliło absolutorium zarządowi OSP
Nowki za okres sprawozdawczy oraz powierzyło funkcję wiceprezesa
zarządu dh. Henrykowi Młodawskiemu.
W zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sorbinie poza wymienionymi już gośćmi, udział wzięli: Marzena
Okła Drewnowicz – Poseł na Sejm RP i Jacek Krzepkowski – wiceprzewodniczący rady gminy Bliżyn.
Duże wrażenie na uczestnikach zebrania wywarły przedstawione sprawozdania z działalności OSP Sorbin. Jednostka w ciągu
okresu sprawozdawczego pozyskała wiele sprzętu oraz przedmiotów
ochrony indywidualnej zakupionych ze środków Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego oraz budżetu gminy. Bardzo dobrze jednostka z Sorbina zaprezentowała się podczas gminnych zawodów sportowo pożarniczych i jeszcze lepiej podczas zawodów powiatowych, gdzie
drużyny z Sorbina zajęły pierwsze miejsca w kategorii MDP dziewczęta i chłopcy, KDP i II miejsce w kategorii OSP. Strażacy z Sorbina
wygrali także turniej piłkarski.
Na wniosek komisji rewizyjnej walne zebranie jednogłośnie
udzieliło absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy. W trakcie
zebrania dh Rafał Gurzyński został odznaczony Srebrnym Medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa”. W wystąpieniach gości przeważały podziękowania za działalność oraz życzenia dalszego rozwoju jednostki.

W planach strażaków z Sorbina jest organizacja jubileuszu 85. lecia działalności jednostki przypadająca na 2013 r. i nie ukrywają, że
miłym i oczekiwanym prezentem z tej okazji byłaby wymiana wysłużonego Stara 244. Chcą również wymienić podłogę w świetlicy i dokończyć układanie kostki brukowej wokół remizy.
Strażacy z Nowek i Sorbina oraz mieszkańcy tych miejscowości
aktywnie włączyli się w pomoc finansową dla dh. Dariusza Mroza- Naczelnika OSP Bliżyn. W imieniu Darka i jego rodziny, podziękowania za ten piękny i humanitarny gest będący wymiernym dowodem ludzkiej i strażackiej solidarności złożył Zdzisław Kuźdub
– Komendant Gminny OSP w Bliżynie.
Ostatnie z zebrań, z udziałem niemal tych samych gości, odbyło się w Wołowie. Tu również podsumowany został ubiegły rok. Być
może to właśnie tutaj odbędą się tegoroczne Gminne Obchody Dnia
Strażaka w związku z 50-leciem powstania jednostki, choć są rozbieżności co do dokładnej daty jej założenia.
Zdzisław Kuźdub
Jacenty Kita
PS.
Na zdjęciach uczestnicy zebrania w Nowym Odrowążu.
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Bal Kar nawałow y T PD

„Karnawał z Karnawałem” w TPD

Od wielu już lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bliżynie dla
swych podopiecznych i zaprzyjaźnionych kół TPD w regionie organizuje coroczną zabawę karnawałową. Tym razem pod hasłem
„Karnawał z Karnawałem”, na którym, mimo mroźnej aury, bawiła
się ponad setka dzieciaków z naszej gminy oraz ze Stąporkowa.
Obecnych dzieciaków, ich rodziców, dziadków i babcie oraz gości
zaproszonych do wspólnej
zabawy powitała Grażyna
Kij. Wśród gości byli: radna
powiatowa Anna Leżańska,
wójt Mariusz Walachnia,
przewodniczący rady Jerzy
Rams, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Bliżynie
Katarzyna Skarus, dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
Józef Nowak, radni Halina
Fidor i Wiesław Gregiel, sponsorzy imprezy.
Na początek uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Bliżynie
przygotowani przez Grażynę Kij zaprezentowali program artystyczny
odnoszący się do tematyki zabawy.
Po zakończeniu przedstawienia Karnawał, czyli Piotr Gurowski,
wspólnie z Grażyną Kij poprowadzili poloneza dla wszystkich dzieci
oraz zaprosili dorosłych do wspólnej zabawy.
I rozpoczęły się taneczne pląsy, a na sali aż w oczach kłuło od ilości

form zajęć dla dzieci.
Prezes
TPD
w Bliżynie Grażyna
Kij za naszym pośrednictwem pragnie podziękować
wszystkim, którzy
zawsze służą pomocą
finansową
i rzeczową podczas organizacji tego cyklu imprez. Są to: wójt gminy
Mariusz Walachnia, Rada Gminy w Bliżynie z jej obecnym przewodniczącym
Jerzym
Ramsem i byłą przewodniczącą Anną Leżańską, aktualnie radną powiatową,
Waldemar
Pogodziński
z Ubyszowa, Edyta i Marek
Ucińscy, Katarzyna Sułek,
Iwona Kuczera, Jarosław
Kornacki, dyrektor ośrodka
w Czarnieckiej Górze Jerzy
Chojnacki, Lokalna Grupa
Działania „U Źródeł”, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Piekarnia
„Batmar”, Zarząd TPD w Końskich, OSP Bliżyn, Mariusz Dołowy,
który zawsze zapewnia doskonałą muzykę, Piotr Ciuk ze słodką watą,
Jarosław Kowalczyk.

Nieocenioną pomoc rokrocznie oferują opiekunowie dzieci:
Halina Fidor, Hanna Jakubowska, Adela Gębska, Maria Krakowiak
i Grzegorz Smardzewski, a poczęstunek przygotowują Lidia Bojek
i Anna Gołębiewska.

barw i rodzajów strojów. Co rusz migały księżniczki i królowe, książęta i władcy, rycerze, czarownice i wróżki, diabły, kowboje, Zorro… Nie
sposób wymienić wszystkich.
Organizatorzy zapewnili oczywiście słodki poczęstunek i napoje,
o słodkościach nie zapomnieli również zaproszeni goście.
W końcowej części balu Anna Leżańska i Jerzy Rams podziękowali organizatorom, przede wszystkim Grażynie Kij, za wieloletnie
zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowywaniu zróżnicowanych
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Poznawali kuchnię litewską
W
dniu
28
stycznia odbyło się
pierwsze w tym roku,
cieszące się dużą popularnością Studio
Dobrego Smaku.
Rozpoczęliśmy
kuchnią
litewską.
Przyrządziliśmy kołduny litewskie na bazie surowego mięsa
wołowego i łoju wołowego, tradycyjny barszczyk czerwony na wywarze z warzyw i grzybów
suszonych oraz małe „co
nie co”, czyli deser budyniowo - kiślowy. PYCHA!
Na następne SDS
zapraszamy w marcu.
Katarzyna Skarus

II miejsce zespołu „Sorbin” we Włoszczowie
W niedzielę, 29
stycznia na deskach
sceny Domu Kultury
we Włoszczowie odbył
się Koncert Finałowy
XIX Świętokrzyskiego
Konkursu
Kolęd
i Pastorałek. W tegorocznych eliminacjach wzięło udział
prawie 90. artystów
z całego województwa. Do finału zakwalifikowało się 20 podmiotów wykonawczych, w tym Zespół Pieśni
i Tańca „Sorbin”.
Występy zespołów oceniało jury w składzie: ks. kanonik Leszek
Dziwosz - z Parafii p.w. Błgosławionego Józefa Pawłowskiego

we Włoszczowie, ks. prałat Zygmunt Pawlik - proboszcz Parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie; dr
Jerzy Szczyrba - muzyk, adiunkt Instytutu Edukacji Muzycznej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Marcin Janaszek dziennikarz redakcji muzycznej Radia Kielce S.A. oraz Jerzy Gumuła muzyk, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK w Kielcach
W kategorii zespoły ludowe II miejsce ex aequo zajęły Zespół
Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy” z Bielin.
W koncercie finałowym wystąpili również Katarzyna Połeć
i Krzysztof Ślusarczyk.
(jaki)
Zdjęcia: Katarzyna Skarus

Wójt pisał dyktando
I edycja Otwartego Konkursu o tytuł „Skarżyskiego Mistrza Polskiej
Ortografii 2012” z udziałem 73 osób (każdy mógł się zgłosić) odbył się
w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej. Do sprawdzianu poza konkursem przystąpił również wójt Mariusz Walachnia.

Konkurs miał charakter dyktanda otwartego, a wzięli w nim
udział mieszkańcy miasta i powiatu (klasyfikowani) oraz zaproszeni
goście (poza klasyfikacją konkursową). Nad przebiegiem konkursu
czuwało Jury, złożone z polonistów i językoznawców pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego - Przewodniczącego
Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk.
Dyktando najlepiej napisał Marek Szopa z… Gorzowa
Wielkopolskiego, wyróżniono trzech mieszkańców Skarżyska
Kamiennej. W rywalizacji VIP-ów najlepszy okazał się Jan Maćkowiak.
(jaki)
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Romantyczny wieczór przy świecach i…

W dniu 11 lutego, prawie w przeddzień dnia św. Walentego, GOK
w Bliżynie zaproponował nową formę spędzenia czasu.

Spotkanie autorskie w „Zameczku”
21 stycznia po raz pierwszy w ramach Zameczkowych Spotkań
Kameralnych odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Krzysztofem
Nawrotem, pseudonim artystyczny Sergiusz Torwan - autorem opowiadań, wierszy i fraszek.
Urodził się w Bodzentynie, a wychował w Mroczkowie. Jest absolwentem bliżyńskiego liceum pedagogicznego. Ukończył Wyższą
Szkołę Ekonomii w Krakowie. Aktualnie mieszka w Kielcach gdzie
prowadzi firmę rodzinną. Pisze od trzech lat.
Podczas spotkania zaprezentował w sposób aktorski swoje niepublikowane dotychczas utwory, czym zjednał sobie uczestników spotkania.
Tego
wieczoru
gościliśmy również
Dominikę Wróbel
– wokalistkę mieszkająca w Końskich,
laureatkę wielu prestiżowych ogólnopolskich konkursów wokalnych. Przepiękne
utwory
Grażyny
Łobaszewskiej czy
Krystyny Prońko w wykonaniu Pani Dominiki w cudowny sposób
podkreśliły i wkomponowały się w twórczość Pana Krzysztofa pozostawiając w pamięci przybyłych niezapomniane wrażenie
Katarzyna Skarus

Zapowiedzi kulturalne w „Zameczku”
W „Zameczku” odbyły się Walentynki, na
które złożył się liryczny program poetycko-muzyczny w wykonaniu artystów z GOK
(Katarzyna
Połeć,
Krzysztof Ślusarczyk,
Dominika Bąk) oraz
uroczysta kolacja walentynkowa z dancingiem.
Impreza, która
miała
zakończyć
się o godz. 22.00
trwała z uwagi na
świetnie bawiących
się uczestników do
godz. 23.30. Ok.
godz. 22.00 pary
wypuściły w niebo
czerwone lampiony
w kształcie serca,
w myślach wypowiadając najskrytsze marzenia. Nie zabrakło przy tym śmiechu i humoru. Czerwone
podświetlone serca były niezwykłym i romantycznym zjawiskiem.
Katarzyna Skarus

- 10.03.2012 r. godz. 17.00, „Galeria na parterze” - otwarcie wystawy prac III Przeglądu Rękodzieła Artystycznego „Bliżynianki
i Bliżyniaki”.
- 10.03.2012 r. godz. 18.00, „Sala na piętrze” - Zameczkowe
Spotkania Kameralne - recital Piotra Salaty zatytułowany „Czuła
gra”. W programie standardy muzyki światowej, swing amerykański
oraz utwory z najnowszej płyty Piotra „Czuła gra”. Wstęp – 5 zł.
- 17.03.2012 r. godz. 15.00, Studio Dobrego Smaku – potrawy
orientalne. Koszt udziału – 5 zł.
- 24.03.2012 r. godz. 15.00, Warsztaty decoupage – wykorzystanie
decoupage w stroikach i zdobieniach Wielkanocnych. Koszt udziału
– 5 zł.
Serdecznie zapraszamy!

Pamięci największej armii podziemnej
W tym roku przypadała 70. rocznica utworzenia Armii Krajowej
– największej, liczącej ok. 380.000 żołnierzy, podziemnej armii walczących w Europie w latach II wojny światowej.
Na tę okoliczność w ramach Parafialnych Spotkań z Historią,
Poezją, Sztuką i Muzyką w dniu 12 lutego w kościele św. Ludwika
w Bliżynie odbyła się okolicznościowa sesja popularno – naukowa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Kielcach
oraz Parafię św. Ludwika.
Zebrani mogli wysłuchać referatów na temat działalności
Okręgu Radomsko – Kieleckiego ZWZ-AK oraz organizacji KPN
na Kielecczyźnie. Nasz lokalny historyk, Roman Falarowski, wygłosił referat zatytułowany „Zapomniani Bliżyńscy Żołnierze Polski
Podziemnej 1939-1945”.
Sesji towarzyszyły piosenki w wykonaniu harcerzy ZHR
„Środowisko Świętokrzyskie”: Ewy Staszewskiej, Barbary Mruz
i Michała Nowakowskiego.
(jaki)
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Rozmai tości

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 22.02.2012
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszego planu.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego
obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszego planu
w dniach od 12 marca 2012 r. do dnia 11 kwietnia 2012r., w siedzibie
Urzędu Gminy w Bliżynie, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, pokój Nr 9,
w godzinach od 8ºº do 14ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 powyższej ustawy, należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Bliżyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu w dniu 28 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Bliżynie o godzinie 10ºº.
*
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszego planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu wymienionego wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy
wnosić do Wójta Gminy Bliżyn, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2012 r.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, na adres e-mail: ugblizyn@wp.pl
Wójt Gminy Bliżyn

Im dziękujemy za pracę przy wieży
Za naszym pośrednictwem Sołtys i Rada
Sołecka w Bliżynie pragnie serdecznie podziękować osobom szczególnie zaangażowanym
w społeczne pracy porządkowe przy wieży ciśnień. Byli wśród nich:
Zofia Kopeć, Paweł
Kopeć,
Agnieszka
Kopeć, Adrian Kopeć
(ten najmłodszy), Iwona
Markot, Jarek Markot, Arkadiusz Markot, Anna Kazimierczak,
Zbigniew Nowek, Katarzyna Guzikowska, Tomasz Guzik, Jerzy
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Jakubowski, Tomasz Łukomski, Teresa Nowek, Andrzej i Sławomir
Kręcisz, Czesław Szmalec, Grzegorz Nowek, Kacper Nowek oraz
Paweł Żak
Specjalne podziękowania dla Pana Tomasza Peli za pracę ciężkim sprzętem.

Oferta dla przedsiębiorców
Zapraszamy wszystkich Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
nasz urząd będzie ubiegał się o dodatkowe środki na realizację zadań
z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Przygotowane programy mogą stworzyć szansę na skorzystanie
przede wszystkim ze staży (poza konkursami), prac interwencyjnych,
szkoleń oraz dodatkowych form pomocy.
W chwili obecnej przygotowanych jest 5 projektów i programów,
w ramach których będzie można skorzystać z rozmaitych form wsparcia. Poniżej, klikając na nazwę projektu lub programu, znajdą Państwo
szczegółowe informacje na jego temat oraz deklaracje współpracy:
- PROJEKT ,,PRZEPIS NA ZATRUDNIENIE” - POKL
- PROJEKT ,,ZACZNIJ OD NOWA” – POKL
- PROGRAM ,,DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY” –
REZERWA MPiPS
- PROGRAM ,,ROZWIŃ SWÓJ POTENCJAŁ” – REZERWA
MPiPS
- PROGRAM ,,NOWA DROGA – PROGRAM SPECJALNY” –
REZERWA MPiPS
Realizacja tych programów nie będzie możliwa bez zainteresowania i udziału Pracodawców. Dlatego prosimy Państwa o wypełnianie
DEKLARACJI WSPÓŁPRACY, które znajdą Państwo w szczegółowych informacjach na temat poszczególnych projektów i programów.
Na Państwa deklaracje czekamy do 30.03.2012r.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Szczegółowych informacji na temat projektów i programów udzielają:
- Projekty EFS POKL Pani Agata Zalewska: pokój 107 tel.41 25 17 334,
- Programy z Rezerwy MPiPS Pani Anna Kwaśniewicz: pokój 107 tel.
41 25 17 333.
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Stanisław Nowak (1886-1942)
Stanisław Nowak urodził się 31.01.1886 r. w Krynkach, gmina Brody, powiat
starachowicki (zapis z „Liber Baptisatorum”). Był synem Andrzeja i Marii z domu
Gembura Nowaków. Duży wpływ na rozwój jego osobowości we wczesnych latach
dzieciństwa i młodości miał powstaniec – analfabeta Jerzy Goworecki.
Ukończył szkołę elementarną. W zachowanym dokumencie: „Kwestionariusz
dotyczący osób, zajmujących stanowiska kierowników ruchu względnie osób zajmujących stanowiska – stan na 01.05.1931 r.” znajduje się zapis, że w 1903 r. ukończył szkołę powszechną i posiadał świadectwo wydane przez Radę Pedagogiczną Soleckiego
Gimnazjum Nauczycielskiego. Dalszą jego naukę przerwało aresztowanie w 1904 r.
przez policję carską za tajną działalność polityczną i oświatową. Został skazany na
4,5 miesiąca więzienia o zaostrzonym rygorze w Radomiu. Należał do Towarzystwa
Oświaty Narodowej (TON) i prawdopodobnie Ligi Narodowej (LN). Przebywając
w więzieniu nie mógł przygotować się do wyznaczonego egzaminu na nauczyciela. Po
wyjściu, mimo nadzoru policyjnego związał się z Polską Macierzą Szkolną i utworzył
w Lubieniu tajną szkołę oraz bibliotekę ludową. Nauczał w niej i wypożyczał książki.
Za działalność oświatową, już w Niepodległej Polsce, otrzymał w Warszawie w dniu
02.02.1930 r. „Dyplom nr 557” i Odznakę Honorową „Za walkę o szkołę polską”.
W 1906 r. został ponownie zatrzymany za konspirowanie i publiczne potępienie ugodowej polityki Koła Polskiego w Dumie i skazany na 8 miesięcy twierdzy.
Powtórny wyrok przekreślał szansę na otrzymanie uprawnień nauczycielskich i co
skłoniło go prawdopodobnie do wyjazdu w 1907 r. do Dąbrowy Górniczej. Na Śląsku
Dąbrowskim (Zagłębie Dąbrowskie) pracował w kopalniach jako górnik, a następnie
awansował na sztygara. Z tym zawodem związał się już na całe życie. Przerwał jego
wykonywanie jedynie w latach 1922 -1930, gdy był przez dwie kadencje posłem na
Sejm II Rzeczpospolitej.
W pierwszym wymienionym przeze mnie dokumencie pojawia się informacja, że
kształcił się w kierunku górniczym kończąc kurs dzieł u inżynierów Kondratowicza
i Demena (Demana). Obecnie nie można ustalić, czy to działo się w czasach zaborów
czy na początku Międzywojnia. Starał się prawdopodobnie usamodzielnić ekonomicznie, gdyż w 1909 r. ożenił się z Bronisławą Kutera pochodzącą z sąsiedniej wsi.
Nie zaprzestał jednak działalności niepodległościowej za którą skazany został na tygodniowy pobyt w więzieniach w Będzinie i Sosnowcu.
Przed wybuchem I wojny światowej związał się z konspiracyjnie działającym
w Królestwie Polskim Związkiem Strzeleckim zwanym popularnie „Strzelcem”
i grupą osób skupioną wokół pisma „Zaranie”. Podczas działań wojennych wstąpił
do Towarzystwa „Piechur” (około 1916 r.), które było kamuflażem do działalności
Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). W związku z tym w niektórych publikacjach jest wspomniane, że był jej członkiem. Świadczyć o tym może współpraca
z Józefem Czarneckim - komendantem placówki POW w Skarżysku – Kamiennej,
który był jego znajomym i późniejszym wspólnikiem w interesach oraz sąsiadem.
Jesienią 1918 r. uczestniczył w rozbrajaniu Austriaków. Od tego roku należał do
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” (PSL „Wyzwolenie”). Do 1931 r.
wchodził w skład Zarządu Powiatowego w Końskich pełniąc w nim funkcję prezesa. Jednocześnie w latach 1922-1923 i 1927 był zastępcą członka Zarządu Głównego,
w 1926 i 1928 – 1931 członkiem Zarządu Głównego PSL „Wyzwolenie”, a w 1923 1925 członkiem Zarządu Głównego Związku Polskich Stronnictw Ludowych (ZPSL).
Z ramienia PSL „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” został wybrany z listy nr 3, okręg
nr 19 Radom w wyborach na posła I kadencji (1922-1927) Sejmu Rzeczpospolitej.
Z Bliżyna oprócz Nowaka nieskutecznie kandydowali Teodor Bimer i Karol Latalski.
Przysięgę poselską złożył 28.11.1922 r. Działał w Komisji Ochrony Pracy, gdzie
na posiedzeniu dnia 10.06.1925 r. został wybrany do komisji nadzwyczajnej do zbadania Kas Chorych w Grodnie i Białymstoku. Brał udział w dyskusji (12.02.1925
r.) nad sprawozdaniem dotyczącym zmiany rozporządzenia o dniach świątecznych. Osobiście interpelował w następujących kwestiach: 11.10.1922 r. - konfiskaty
„Chłopskiego Sztandaru”, nr 42; 25.04.1925 r. – zabójstwa Józefa Śledzia, mieszkańca
wsi Kużnica przez policję; 15.05.1925 r. – zburzenia części ogrodzenia kościelnego
w parafii Kraśnica (powiat opoczyński); 26.11.1925 r. – pytał o niewypłacone zasiłki
rodzinom rezerwistów powołanych na ćwiczenia wojskowe z Wytwórni Amunicji
w Skarżysku – Kamiennej; 30.07.1926 r. – poruszył problem dotyczący rabunkowej
eksploatacji lasów w powiecie koneckim i domagał się pociągnięcia do odpowiedzialności komisarza ochrony lasów na powiat konecki.
Podczas trwania I kadencji złożył jeszcze wnioski w następujących kwestiach:
23.01.1925 r. – otwarcia przystanku w Brodach; 05.02.1926 r. – uregulowania sytuacji
niektórych wsi położonych wśród lasów państwowych; 02.03.1926 r. – budowy rampy i bocznicy przy stacji kolejowej w Sołtykowie; 16.11.1926 r. – przekazania majątku
państwowego Mirów na parcelację.
W 1926 r. w Iłży został napadnięty wraz z posłem Napieralskim przez nieznaną „bojówkę”. Klub PSL „Wyzwolenie” złożył w dniu 13.11.1926 r. interpelacje do
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości o znalezienie i ukaranie sprawców.
Podczas pobytu w Warszawie mieszkał w Hotelu Poselskim. Dwa lata później
(1928 r.) ponownie wybrany został na posła II kadencji z listy nr 3 (PSL „Wyzwolenie”)
w okręgu wyborczym nr 19 (Radom). Ślubowanie poselskie złożył 27.03.1928 r.
Był członkiem Komisji Przemysłowo - Handlowej i Klubu Parlamentarnego PSL
„Wyzwolenie” oraz koneckiego sejmiku powiatowego. Zachowała się fotografia z posiedzenia Sejmiku w dniu 26.06.1929 r. w Końskich z okazji 10-lecia istnienia samo-

rządu powiatowego w powiecie koneckim.
Po skróconej II kadencji w listopadzie 1930 r. kandydował do Sejmu z listy
państwowej nr 7 („Centrolewu”). W gminie Bliżyn wybory nieznacznie wygrał
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR), który uzyskał 515 głosów. Opcja
polityczna Nowaka uzyskała 504 głosy. Świadczy to o dużym uznaniu lokalnego społeczeństwa dla jego służby publicznej. Za protest w obronie aresztowanych
przywódców ugrupowań przeciwnych rządom Józefa Piłsudskiego został skazany na rok więzienia. Brał czynny udział w zjednoczeniu polskiego ruchu ludowego. W powstałym Stronnictwie Ludowym (SL) od 1931 do 1939 roku pełnił funkcję członka Rady Naczelnej, a w 1937 r. został Prezesem Zarządu Wojewódzkiego
SL w Kielcach. Był ostatnim przedwojennym wojewódzkim prezesem Stronnictwa
i zwolennikiem zaostrzenia walki z obozem rządowym (on zaproponował w 1937 r.
ogólnopolski strajk chłopski). Po wybuchu II wojny światowej prowadził ograniczoną działalność z konspiracyjnym strukturami SL „Roch” w Kielcach, gdyż zarządzał
kopalniami rudy żelaza w Koryciskach koło Radomia i znajdował się pod stałą obserwacją agentury niemieckiej. Aresztowany 12.04.1942 r. (podawane są miejscowości:
Koryciska, Wieniawa i Bliżyn) i przewieziony do więzienia w Radomiu, a później
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Oznaczony został w dniu 06.06.1942
r. numerem 37555, a zamordowany 10.07.1942 r. Symboliczne jego groby znajdują
się na cmentarzach w Bliżynie i Krynkach. Obok działalności politycznej zajmował
się wspieraniem ruchu spółdzielczego. Organizował i był członkiem lub kierownikiem stowarzyszeń spożywczych w Łagiszy, Chlewiskach i Bliżynie. Był współzałożycielem i członkiem Zarządu Związku Pracowników Przemysłowych w Skarżysku
– Kamiennej. Pisał artykuły o bieżących problemach społeczeństwa i państwa polskiego do czasopism ludowych.
Do Bliżyna najprawdopodobniej przybył około 1916 r. Świadczy o tym zachowany dokument na którym znajduje się pieczątka: Zakłady Górniczo – Hutnicze
„Bliżyn” w Bliżynie i napisane jest: „Niniejszym stwierdzam, iż Pan Stanisław Nowak
pracował w Zakładach Górniczo – Hutniczych „Bliżyn”, od 1916 do 1922 r. jako samodzielny kierownik – zawiadowca kopalni rud żelaznych i kopalni węgla brunatnego oraz prowadził roboty wiertnicze za rudą żelazną i węglem w tychże Zakładach.
Z powierzonych czynności wywiązywał się z całą znajomością fachu i sumiennością.
Przestał w Zakładach naszych pracować, z powodu wybrania go do Sejmu w 1922”.
Doświadczenie górnicze zdobywał pracując: 3 lata jako dozorca kopalni rudy
w Starachowicach, „… pół roku prak. w MOR. – OSTR. kopalń węgla. 4 lata na kopalni węgla na „Kazimierzu”, „Antonim” i „Almie” („Annie”) jako dozorca.
3 lata w Chlewiskach jako sztygar na kop. rudy.” Drążył tunel w miejscowości Tunel pod Krakowem. Pracował w Chlewiskach (w latach 1913 – 1916) i do
Bliżyna ściągnęli go Platerowie, którzy byli właścicielami kopalń w jednej i drugiej miejscowości. Od 1929 r. był kierownikiem kopalń rudy żelaza: „Boży Dar”,
„Konrad” i „Wanda” w Koryciskach koło Radomia, a które były własnością Polskiego
Przemysłu Górniczego Spółka Firmowa w Bliżynie – Stanisław Nowak, Józef
Czarnecki i Franciszek Polak. Nowak nabył w Bliżynie działkę i wybudował dom dla
swojej rodziny przy trasie Skarżysko – Końskie w miejscu zwanym Langiewiczówką
lub Biadaczkiem (obecnie ul. Kościuszki 137). Ze związku małżeńskiego zawartego
w 1909 r. z Bronisławą Kutera urodziło się troje dzieci: synowie Władysław, który
ukończył Szkołę Nauk Politycznych w Warszawie i zginął w kampanii wrześniowej; Stanisław - żołnierz ZWZ – AK, a po wojnie sędzia sądów powiatowych i córka
Wanda (z męża Myszka), która działała w miejscowej konspiracji i była długoletnim
pracownikiem umysłowym w tartaku w Wojtyniowie. Poseł Stanisław Nowak przyczynił się do budowy „Domu Ludowego” w Bliżynie w którym od 1926 r. znajdowały
się świetlica i punkt sprzedaży Stowarzyszenia (Towarzystwa) „Nasz Sklep”.
Będąc praktykującym katolikiem ufundował jedną z ławek w prezbiterium
kościoła św. Ludwika w Bliżynie. W pamięci zbiorowej Bliżynian pozostała sytuacja, kiedy występując w obronie Boga spoliczkował publicznie miejscowego aptekarza Jana Oparę, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Współdziałał
ze: Związkiem Strzeleckim, „Samarytankami” (jedną z nich była córka Wanda)
i Ochotniczą Strażą Pożarną. Ufundował lub załatwił dla niej wóz konny z pompą
i sikawką. Z jego inicjatywy utworzono lokalne struktury PSL „Wyzwolenie”, SL
i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Uczestniczył w uroczystościach religijnych,
szkolnych i środowiskowych. W Kronice Szkoły Podstawowej w Bliżynie, kierownik szkoły Kazimierz Frączek, dokonał zapisu dotyczącego jego okolicznościowego przemówienia wygłoszonego w dniu 15.10 1930 r. z okazji 25 – lecia powstania
Polskiej Macierzy Szkolnej. Udało się ustalić, że posiadał w 1930 r. kategorię zdrowia
A (czyli najwyższą w Wojsku Polskim), przeniesiony był do pospolitego ruszenia (rezerwy) i w wypadku wojny miał służyć w wojskach technicznych.
Dokonując skrótowego podsumowania działalności: politycznej, gospodarczej,
społecznej i oświatowej Stanisława Nowaka należy zapamiętać, że był to:
przede wszystkim górnik i sztygar o wysokich kwalifikacjach zawodowych
(praktyk i współwłaściciel kopalń rudy żelaza);
działacz ludowy, który w przedwojennym polskim ruchu ludowym odegrał znaczącą rolę i pełnił w nim znaczące funkcje;
tworzył lokalne struktury spółdzielczości;
katolik, który w młodości związał się z polskimi organizacjami narodowymi
i oświatowymi oraz niepodległościowymi;
należał do ludzi czynu a nie „pustego” słowa.
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Roman Falarowski
Zespół Szkół w Bliżynie
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Spo r t - Rozmai tości

Rywalizowali tenisiści
W dniu 19 lutego br. w Zespole Szkół w Bliżynie odbył się turniej
tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Bliżyn.

W rozgrywkach wzięło udział 15 uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: kobiety w kat. open oraz mężczyźni do 40 lat i pond 40 lat.
Mecze stały na dobrym poziomie, a na szczególne wyróżnienie
trzeba zaliczyć mecze: Ciura – Banaszewski i Żak – Olesiński. Całość
turnieju przygotował i prowadził Sławomir Młodawski przy współpracy Wiesława Ciury i Andrzeja Banaszewskiego.
Zawodnicy grali systemem każdy z każdym i po rozegraniu
wszystkich meczów w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Dziękuję wszystkim uczestnikom turnieju, którzy znaleźli czas
aby na sportowo spędzić chwilę i nieco poprawić kondycję fizyczną
przed nadchodzącą wiosną i latem, gdzie piłka nożna i tenis ziemny
będą wiodły prym na terenie Gminy.
Zapraszam i zachęcam aby coraz więcej mieszkańców brało czynny udział w imprezach sportowych, bo ruch fizyczny to poprawa wydolności serca i krążenia a tym samym mniej wizyt u lekarza i więcej
grosza w kieszeni.
Sławomir Młodawski

Królowie liderami w województwie

Kategoria kobiet open:
1.
Natalia Młodawska
2.
Bogumiła Młodawska
Kategoria mężczyzn do 40 lat:
1.
Paweł Żak
2.
Adam Olesiński
3.
Patryk Karlikowski
Kategoria mężczyzn ponad 40 lat:
1.
Wiesław Ciura
2.
Andrzej Banaszewski
3.
Sławomir Młodawski
Nagrody ufundował Wójt Gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia
zaś po zakończeniu turnieju wręczył je Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams.
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W Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się seminarium producentów gęsi z województwa świętokrzyskiego, mające
na celu powołanie grupy producentów ptaków. Inicjatorem spotkania byli Gabriela i Krzysztof Królowie, prowadzący Gospodarstwo
Agroturystyczne „Zagroda Królów” w Bliżynie, w którym jako jedni
z niewielu w regionie hodują naszą rodzimą rasę gęsi – gęś kielecką
oraz Władysław Kowalewski, znany lokalny działacz społeczny.
Głównym tematem dyskusji był temat przywrócenia na większą skalę chowu gęsi kieleckiej w regionie. Obecnie jej stado zachowawcze prowadzi wyłącznie Ferma Hodowlana Drobiu Wodnego
w Dworzyskach koło Poznania. To tam można zakupić pisklęta gęsi
do chowu we własnym gospodarstwie. Niestety, jest ich bardzo mało.
Zamówienia na ten rok zostały już wyczerpane. Dlatego ważne jest,
aby stado zarodowe gęsi kieleckiej powstało również w naszym województwie. Po pierwsze, by przywrócić tę rasę do miejsca, do którego
jest najlepiej przystosowana, po drugie żeby zaopatrywać lokalnych
hodowców i po trzecie, by zwiększać stopniowo jej populację. Do realizacji takiego działania wymagana jest współpraca hodowców, dostawców piskląt oraz odbiorców gęsiny. Służyć by temu miała właśnie
grupa producentów gęsi. Jednak aby organizacja producentów mogła
być uznana przez marszałka województwa, musi składać się z co najmniej pięciu członków oraz wspólnie produkować minimum 4000
sztuk gęsi rocznie.
Podczas spotkania omówiono także możliwości promocji samej
gęsi kieleckiej jako produktu tradycyjnego oraz grupy producentów, jako dostawcy lokalnego produktu w ramach Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zasady bezpieczeństwa
higienicznego obowiązujących przy chowie, uboju i bezpośredniej
sprzedaży gęsi, walory odżywcze gęsi, możliwości chowu gęsi kieleckiej w systemie ekologicznym oraz źródła dofinansowania działalności grup i promocji ich produktów w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
(jaki)
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bal k ar nawałow y w przedszko lu

Bal karnawałowy z „Sobótką”
w przedszkolu

I Bal Karnawałowy z udziałem przedszkolaków z Bliżyna
i Mroczkowa w dniu 9 lutego odbył się w Przedszkolu
Samorządowym w Bliżynie.
Dzieci w przepięknych
strojach doskonale bawiły
się z zespołem „Sobótka”,
który występował z solistą
Wacławem Pejsem oraz
przy
akompaniamencie
Jacka Miernika (akordeon)
i Władysława Kołodziejskiego (bęben).
Dzieciaki, ich opiekunów, rodziców, babcie i jednego dziadka
w ciepłych słowach powitała Izabela Sierko. Na balu nie zabrakło wójta Mariusza Walachni, zastępcy dyrektora Zespołu Szkół
w Bliżynie Grzegorza Jędrzejczyka oraz koordynatora „przedszkolnego” projektu na terenie gminy Grzegorza Włodarczyka.
Dzieci na początek zaprezentowały humorystyczny program
z okazji Dnia Babci i Dziadka, za co nagrodzone zostały słodkim poczęstunkiem. Następnie rozpoczął się bal przeplatany z występami
zespołu „Sobótka”.

Za naszym pośrednictwem nauczyciele dziękują rodzicom za
przygotowanie wspaniałych strojów, a zespołowi za uatrakcyjnienie
tego dnia występem.
Jacenty Kita
Samorządowy Informator Gminy Bliżyn, wydawnictwo Urzędu Gminy w Bliżynie.
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