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W numerze m.in.:
*  konkurs wielkanocny,
*  zaproszenie na spotkanie z pisarzem Jackiem Lombarskim,
*  rozmowa z Arturem Szumiałem, kierownikiem 

Posterunku Policji w Bliżynie
*  zebrania strażaków i Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna,
*  Andrzej Adamczyk zwyciężył w konkursie,
*  nadzwyczajna sesja rady gminy,
*  ferie z „Zameczkiem”,
*  co w kulturze?

Mieszkańcom Gminy Bliżyn
serdeczne życzenia Wesołego Alleluja 
oraz dużo zdrowia i pogody ducha. 

Niech radość Wielkanocy 
napełni Wasze serca 

nadzieją i obfitością łask 
od Chrystusa Zmartwychwstałego,

życzą: 
Wójt Gminy

Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Rams

Eliminacje gminne turnieju wiedzy pożarniczej

Dwudziestu sześciu uczniów, w tym dziewięciu gimnazjali-
stów, wzięło w dniu 16 marca br. udział w eliminacjach kolejnej 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
,,Młodzież zapobiega pożarom”. 

Czytaj na str. 7

Zapraszamy na III Piknik Kawaleryjski
Dla upamiętniania 72 rocznicy bitwy stoczonej 1 kwietnia 1940 

roku pod Rogowym Słupem między żołnierzami majora „Hubala” 
a Niemcami w dniu 31 marca w miejscu tym zostanie zorganizowany 
III Piknik Kawaleryjski.

Szczegóły na str. 16

Prezentacja rękodzieła artystycznego

Już po raz 3. w dniu 10 marca br. w Zameczkowej „Galerii na 
Parterze” otwarta została wystawa pracy naszych twórców ludowych 
i rękodzielników oraz wyrobów rzemiosła artystycznego zatytuło-
wana „Bliżynianki i Bliżyniacy”.

Czytaj na str. 2-3

VIII Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym 
strażaków

-Po raz pierwszy od ośmiu lat przedstawiciele wszystkich jed-
nostek z terenu gminy uczestniczyli w VIII Mistrzostwach Gminy 
Bliżyn w strażackim tenisie stołowym – nie kryje satysfakcji 
Zdzisław Kuźdub, komendant gminny OSP.

Czytaj na str. 15

Byliśmy na wiosennym marszobiegu
Około 300. uczest-

ników stanęło na linii 
startu Powiatowego 
Marszobiegu Zimowego. 
W grupie tej było około 
piętnastu osób z Bliżyna, 
którzy wczesnym rakiem 
10 marca wyruszyli nad 
„Rejów” spod pomnika 
Władysława Jagiełły.

Czytaj na str. 9
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Ak tuAlności

Prezentacja rękodzieła artystycznego
Już po raz trzeci w dniu 10 marca br. w  Zameczkowej „Galerii 

na Parterze” otwarta została wystawa pracy naszych twórców lu-
dowych i rękodzielników oraz wyrobów rzemiosła artystycznego 
zatytułowana „Bliżynianki i Bliżyniacy”. O trafności pomysłu orga-

nizatorów świadczyła wypełniona sala na parterze nie tylko przez 
samych twórców, ale również licznie zebranej publiczności. Godny 
podkreślenia jest fakt, że wśród prezentowanych prac znalazły się 
również debiuty wykonane przez najmłodsze pokolenie bliżynian 
i bliżynianek.

Otwarcia wystawy dokonała dyrektor placówki Katarzyna 
Skarus. Pierwsze słowa powitania skierowała do nestorów na-
szych twórców Leokadii Okła, Władysława Berusa i Wiesława 
Osóbki oraz pozostałych artystów. Powitała radną powiatową Annę 

Leżańską, wójta gminy 
Mariusza Walachnię, 
przewodniczącego rady 
gminy Jerzego Ramsa 
radną Aleksandrę 
Milanowską. 

O samej wysta-
wie mówiła jej kustosz 
Urszula Jędrzejczyk, 
która ją przygotowa-

ła pod względem merytorycznym. –Bardzo się cieszę, że tak wielu 
twórców dziś prezentuje swe prace. U. Jędrzejczyk w kilku zdaniach 
opisała również wystawę.

Radości z włączenia się w tą inicjatywę młodych twórców nie 
krył wójt gminy Mariusz Walachnia. 
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Elementem wystawy było podsumowanie i ogłoszenie konkursu na 
opracowanie elementu identyfikacji wizualnej w postaci logo bliżyń-
skiej twórczości ludowej i rękodzieła. Komisja uznała, że najciekawszą 
po względem artystycznym pracę złożył Andrzej Adamczyk. Z rąk 
wójta gminy Mariusza Walachni i przewodniczącego rady Jerzego 
Ramsa otrzymał nie tylko gratulacje, ale również nagrodę rzeczową 

w postaci aparatu foto-
graficznego.

Miłym akcentem 
tego popołudnia było 
wręczenie naszym 
twórczyniom symbo-
licznego tulipana z oka-
zji dopiero co minione-
go Dnia Kobiet.

Podczas wystawy 
swe prace prezentowali utalentowane mieszkanki i mieszkańcy gmi-
ny: Małgorzata Gajos, Danuta Krzemińska, Kacper Gołębiewski 
i Anna Gołębiewska - decoupage, Leokadia Okła – wyroby tkackie, 
Justyna Reguła i Wiesław Osóbka – malarstwo, Czesław Szmalec 
i Władysław Berus – rzeźba, Henryk Rokita i Jarosław Rodak – garn-
carstwo oraz twórcy rękodzieła ludowego: Urszula Sepioło, Joanna 
Pela, Danuta Kozłowska, Sandra Borowiec, Karolina Kołek, Janina 
Kołek i Anita Banaś.

Publikacja na temat wystawy wraz z sylwetkami twórców ukaże 
się w najbliższym czasie.

Jacenty Kita

Ak tuAlności

Zapraszamy do udziału w konkursie
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy parafii św. 

Ludwika w Bliżynie ogłasza konkurs na największą i najpiękniejszą 
palmę zrobioną indywidualnie czy zbiorowo (ulica, wioska).

Rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę Palmową po mszy o godz. 
12.00

Patronat nad konkursem objęli: 
Proboszcz parafii św. Ludwika ks. Stanisław Wlazło,

Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
KSM-Bliżyn

Świętokrzyski OśrodekDoradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach

wypełnia wnioski o dopłaty obszarowe 
i rolnośrodowiskowe

w Urzędzie Gminy Bliżyn  w czwartki w godz. 8.00-14.00.
Odpłatność wg cennika ŚODR.

tel. kontaktowy:  507 111 240
W pozostałe dni tygodnia w biurze PZD Skarżysko-Kamienna, 

ul. Sikorskiego 20, pokój 244. 
Termin składania wniosków: 15.03.2012 do 15.05.2012r.
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Z Ż yciA Gminy

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku – Kamienej oraz Wójt 

Gminy Bliżyn zapraszają do udziału w debacie publicznej na temat 
bezpieczeństwa powszechnego gminy Bliżyn.

Debata odbędzie się w dniu 30 marca 2012 roku o godzinie 12.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie.

Nadzwyczajna sesja rady gminy
Pod koniec lutego na nadzwyczajnej sesji zebrała się Rada Gminy 

w Bliżynie. Fakt ten został spowodowany koniecznością podjęcia sku-
tecznych działań w celu zapewnienia dalszych, zewnętrznych środ-

ków na funkcjonowanie przedszkola w Bliżynie wraz z oddziałem 
w Mroczkowie. Aby funkcjonowały one w dalszym ciągu, konieczne 
było podjęcie uchwały o jego formalnej… likwidacji. Problem ten do-
tyczy zresztą niemal wszystkich gmin w województwie, a wynika z za-
sad stosowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 
w przydziale środków na ten cel z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

W czym rzecz?
Uzasadniając projekt uchwały o zamiarze likwidacji przedszko-

la w Bliżynie sekretarz gminy Barbara Stachera przypomniała, 
że z dniem 1 września 2010 roku na terenie gminy Bliżyn powstały 
przedszkola w Bliżynie i Mroczkowie, do których łącznie uczęszcza 
60. przedszkolaków. Projekt finansowany w 85% ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był realizowany 
przez Gminę Bliżyn (15% udziału finansowego) oraz Świętokrzyskie 
Biuro Rozwoju Regionalnego. Obecnie ŚBRR ogłosiło kolejny konkurs 
w ramach działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty”, poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Jednak nabór dotyczy tylko nowych podmiotów i nie może być 
kontynuowany w dotychczasowej formie. Stąd gmina postanowi-
ła, aby od 1 września 2012 roku prowadzenie przedszkoli przejęło 
Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna po dokonaniu stosownych zmian 
w statucie (czego dokonano na Walnym Zebraniu TPB – red.). Są bar-
dzo duże szanse na pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% na 
kolejne 2 lata, gdyż gmina Bliżyn znajduje się w grupie 31 gmin w wo-
jewództwie z najniższym dostępem do edukacji przedszkolnej.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało Świętokrzyskie 
Kuratorium Oświaty oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego, a ze 
zrozumieniem odniosła się nauczycielska „Solidarność” podnosząc je-
dynie brak deklaracji w sprawie statusu prawnego nauczycieli.

Odnosząc się do projektu uchwały wójt gminy Mariusz Walachnia 
stwierdził: -Chcemy, aby przedszkola nadal funkcjonowały, ale w in-

nej formie. Jest szansa na pozyskanie dofinansowania w kwocie oko-
ło 1 mln złotych, ale przedszkola nie może prowadzić ani gmina, ani 
szkoła. Ta uchwała ma charakter formalny. Nic nie zmieni się w zakre-
sie kadry zarządzającej oraz pracujących nauczycieli. W Mroczkowie 
będziemy chcieli wydłużyć czas pracy przedszkola, aby było ono ca-
łodzienne. Projekt obejmuje całą gminę i dotyczy wszystkich dzieci 
w wieku przedszkolnym. Po 2 latach i zakończeniu projektu przed-
szkola będziemy chcieli utrzymać na zasadach ogólnych. Wówczas 
pierwsze 5 godzin byłoby bezpłatne, za pozostałe wprowadzona zo-
stanie odpłatność. 

Józef Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie a jednocześnie 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna korzystając z okazji zaapelo-
wał, aby rodzice z Bugaja, Brześcia, Zagórza zapisywali dzieci do na-
szego przedszkola i później do szkoły, gdyż obecnie subwencja „idzie 
za uczniem”. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje rady i została 
ona podjęta jednogłośnie.

Ponadto rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy na lata 2012-2022 oraz zmian w budże-
cie gminy na 2012 rok. Obie związane były z przesunięciem środków 
finansowych na uregulowanie faktur za prace budowlane wykonane 
przy bliżyńskim zalewie.

Jacenty Kita

Nadzwyczajne walne zebranie TPB
Już po raz drugi w krótkim czas na walnym zebraniu spotkali 

się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna. Tym razem zebra-
nie nadzwyczajne odbyło się 10 marca w Zespole Szkół w Bliżynie. 
–Konieczne było dokonanie zmian w statucie o dodanie punktu o pro-
wadzeniu placówek edukacyjno – wychowawczych, gdyż Towarzystwo 
od nowego roku szkolnego przejmie prowadzenie przedszkola. 19 mar-
ca w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego złożyliśmy wnio-
sek w sprawie przejęcia przedszkoli – mówi prezes TPB Józef Nowak.

Gdyby wniosek został zakwalifikowany przez najbliższe 2 lata 
funkcjonowanie przedszkola w Bliżynie i Mroczkowie finansowa-
ne byłoby w 85% ze środków unijnych w ramach programu Kapitał 
Ludzki. Pozostałe 15% zapewnia gmina.

W związku z dodatkowymi obowiązkami i zadaniami członkowie 
TPB postanowili poszerzyć zarząd o zastępcę skarbnika, którą została 
Annę Osóbka. Miałaby się ona zając prowadzeniem dokumentacji fi-
nansowej przedszkola.

(jaki)
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nAsZ A RoZmowA

Pragnę, aby mieszkańcy Gminy Bliżyn 
dobrze oceniali naszą służbę…

- z sierżantem Arturem Szumiałem, kierownikiem Posterunku 
Policji w Bliżynie rozmawia Jacenty Kita.
-  Jacenty Kita: Od jak dawna pracuje pan w Policji?
- Artur Szumiał: W szeregi Policji wstąpiłem dokładnie 23 lip-

ca 2007 roku. Po ukończeniu szkolenia podstawowego pełniłem 
służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym KPP w Skarżysku - 
- Kam. W sierpniu 2008 roku powierzono mi obowiązki referenta 
Zespołu ds. Kryminalnych Posterunku Policji w Bliżynie. 

-  Co pana skłoniło do wyboru tego zawodu?
-  Zawsze ciągnęło mnie do munduru. Ukończyłem technikum ko-

lejowe, a następnie studia w zakresie resocjalizacji i profilaktyki 
społecznej, a także studia podyplomowe w kierunku doradztwa 
zawodowego. Po ukończeniu studiów pracowałem jako pedagog 
szkolny, ponieważ zawsze chciałem pomagać ludziom. Bardzo 
lubiłem pracę z młodzieżą. Zdobytą wiedzę teoretyczną oraz do-
świadczenie wykorzystuję w obecnej pracy. Podejmując decyzję 
o wstąpieniu do Policji byłem przekonany, że będę mógł rozwijać 
się zawodowo, poszerzając grono ludzi, którym można i trzeba po-
móc. Utożsamiam się z problemami ludzi, którzy zgłaszają się do 
nas i wykorzystuję wszelkie dostępne środki by pomóc rozwiązać 
zaistniały problem. Wpajam to moim policjantom i myślę, że uda-
ło nam się stworzyć bardzo zgrany zespół. Pragnę aby mieszkańcy 
Gminy Bliżyn dobrze oceniali naszą służbę – to motywuje do dal-
szej pracy.

-  Pracując tyle lat w Bliżynie może pan ocenić skalę zmian w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa.

-  W odniesieniu do lat poprzednich dwukrotnie zwiększyła się licz-
ba ujawnionych przez bliżyńskich policjantów wykroczeń porząd-
kowych na terenie naszej gminy. Częściej stosowaliśmy metody 
prewencyjne, takie jak: legitymowania, kontrole osób oraz miejsc 
gromadzenia się młodzieży. W tym przypadku szczególny nacisk 
położyliśmy na kontrolę rejonu nowo wybudowanych miejsc inte-
gracji społecznej takich jak: altany, boiska wielofunkcyjne, place 
zabaw, a także w rejonach szkół i obiektów handlowo-usługowych 
oraz w rejonie zalewu bliżyńskiego. 

-  Jakie były efekty tych działań?
-  W przypadku stwierdzenia znikomej szkodliwości społecznej czy-

nu, policjanci stosowali pouczenie, zaś w przypadku naruszenia 
przepisów w sposób rażący - sprawcy tych wykroczeń karani byli 
mandatami karnymi lub kierowano wnioski do Sądu o ukaranie.

-  Jaki był rok 2011 dla bliżyńskiej Policji?
-  W roku ubiegłym na terenie działania posterunku odnotowa-

liśmy 171 przestępstw, z tego ponad 2/3 to przestępstwa drogo-
we. Dlatego we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego ze 
Skarżyska – Kamiennej podjęliśmy intensywne działania w tym 
zakresie. Efektem naszych działań było ujawnienie aż 101 nie-

trzeźwych kierujących. To zatrważająca liczba. Nietrzeźwi kie-
rujący stanowią bowiem realne zagrożenie nie tylko dla samych 
siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg. 
W roku bieżącym kontynuujemy wspólne działania z policjantami 
WRD, kierujemy jeszcze większą liczbę wspólnych patroli mając 
na względzie zapobieżenie kolizjom i wypadkom drogowym oraz 
dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

-  Które miejsca w gminie są najbardziej zagrożone?
-  Patrząc na statystyki najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy w Brześciu, 

Zagórzu, Sołtykowie, Mroczkowie oraz w centrum Bliżyna. 
Przeważały tu zdarzenia z katalogu przestępstw przeciwko mie-
niu, ale zapewniam, że mieszkańcy tych i pozostałych miejscowo-
ści nie powinni się obawiać. Tereny te każdego dnia patrolowane 
są przez policjantów poruszających się zarówno oznakowanymi 
radiowozami, jak również nieoznakowanymi pojazdami służbo-
wymi. Lwią część ogólnej liczby zdarzeń stanowią wykroczenia 
oraz przestępstwa, które ujawnione zostały dzięki właściwie peł-
nionej służbie przez podległych mi policjantów. 

-  Jakie są priorytety na ten rok?
-  Szczególny nacisk położymy na wykroczenia i przestępstwa naj-

bardziej uciążliwe społecznie, a więc na zapobieganie oraz zwal-
czanie chuligaństwa i wandalizmu oraz demoralizacji i prze-
stępczości nieletnich. W tym ostatnim przypadku chcemy ściśle 
współpracować ze szkołami celem prowadzenia działalności pre-
wencyjnej.

-  Proszę ocenić współpracę z samorządem gminy.
-  Jestem zadowolony z dotychczasowej współpracy z samorządem 

Gminy Bliżyn. Współpraca układa się bardzo dobrze. Gmina 
Bliżyn jako jedna z nielicznych w powiecie skarżyskim wspiera 
finansowo działalność lokalnej Policji. W ubiegłym roku dzięki 
pomocy finansowej w kwocie 11.500 złotych do służby skierowano 
28 dodatkowych, dwuosobowych patroli pieszych, które dysloko-
wane były w miejsca najbardziej zagrożone. Zwiększoną liczbę pa-
troli kierowaliśmy również podczas różnego rodzaju imprez oraz 
uroczystości organizowanych przez Gminę. Część pieniędzy prze-
znaczyliśmy na koszty związane z koniecznością wykonywania 
badań lekarskich osób zatrzymanych oraz na pokrycie kosztów 
zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposaże-
niu Posterunku. W roku 2012 Rada Gminy Bliżyn zadeklarowała 
przekazać kwotę 13.500 złotych na wsparcie działań podejmowa-
nych przez Policję, za co w imieniu Komendanta Powiatowego 
Policji w Skarżysku – Kamiennej - mł. inspektora Wojciecha 
Przeździka oraz własnym, pragnę serdecznie podziękować

-  Już niebawem odbędzie się spotkanie w zakresie bezpieczeństwa 
w gminie.

-  Tak. Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku – Kamiennej 
Wojciech Przeździk wspólnie z wójtem Bliżyna Mariuszem 
Walachnią organizują w „Zameczku” w Bliżynie spotkanie w za-
kresie bezpieczeństwa. Poza policjantami i władzami gminy we-
zmą w nim udział dyrektorzy szkół, radni, sołtysi, mieszkańcy 
Bliżyna. Chcemy wspólnie określić potrzeby w tym zakresie oraz 
zróżnicowane formy działania, nie tylko z udziałem Policji. 

-  Proszę w kilku zdaniach przybliżyć swoją sylwetkę mieszkań-
com gminy.

-  Mieszkam w gminie Skarżysko Kościelne. Mam wspaniałą i wyro-
zumiałą żonę oraz trzy córki, którym staram się poświęcać każdą 
wolną chwilę. Lubię oglądać zmagania sportowe. Sam amatorsko 
grywam w piłkę siatkową, uwielbiam tenis stołowy, a ostatnio pró-
buję swoich sił w tenisie ziemnym. Pasjonuje mnie rozwiązywanie 
krzyżówek, zaś w wolnej chwili lubię obejrzeć dobry film doku-
mentalny czy program popularno-naukowy. 

-  Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
Jacenty Kita
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nAsZe Be Zpiec Zeńst wo

Lepiej za drugim razem?
Informowaliśmy już kilka tygodni temu o próbach wznowie-

nia działalności powołanego pod koniec I kadencji Rady Powiatu 
Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Skarżyski”. Podjęte pod ko-
niec 2011 roku działania udało się doprowadzić do końca, 14 marca 
Stowarzyszenie wznowiło działalność.

W spotkaniu uczestniczyło 26 zarówno dotychczasowych, jak 
i nowopowołanych członków. Ze strony naszej gminy w spotkaniu 
uczestniczyli wójt Mariusz Walachnia. 

Podczas walnego zgromadzenia przyjęto projekt nowego statutu 
stowarzyszenia oraz powołano jego władze. Prezesem Stowarzyszenia 
został wybrany starosta skarżyski Michał Jędrys. W skład zarządu 
„Bezpiecznego Powiatu” weszli ponadto przedstawiciele rady i zarządu 
powiatu, straży miejskiej, komendy powiatowej policji oraz komendy 
powiatowej państwowej straży pożarnej.

- Tym razem skład zarządu znacznie ograniczono, aby stał się 
on bardziej mobilny, ale na każde jego posiedzenie będą proszeni 
przedstawiciele gmin. Za podstawowe cele przyjęto poprawę bezpie-
czeństwa w powiecie oraz szeroko rozumiane działania prewencyjne 
– mówi wójt Mariusz Walachnia.

W ramach nowych działań planuje się także uruchomienie wi-
tryny internetowej stowarzyszenia na serwerze starostwa. Będzie tam 
można znaleźć m.in. informacje o celach stowarzyszenia, pobrać dru-
ki deklaracji członkowskich oraz zapoznać się z jego bieżąca działal-
nością. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20.

(jaki)

Sieć łączności dzielnicowych dla dobra 
mieszkańców

Od 22 marca działa w całym powiecie sieć łączności komórkowej 
dla zapewnienia monitorowania zagrożeń związanych z bezpieczeń-

stwem publicz-
nym.

Dzień wcze-
śniej w starostwie 
powiatowym od-
było się spotkanie  
w trakcie którego 
17 dzielnicowym 
z całego powiatu, 
w tym dzielnico-

wym z Bliżyna Emilowi Sadza i Pawłowi Jelonkowi, wręczone zo-
stały telefony komórkowe mające zapewnić sprawne funkcjonowanie 
tejże sieci. 

W uroczystości uczestniczył starosta Michał Jedrys, samorządow-
cy z powiaty z wójtem gminy Bliżyn Mariuszem Walachnią, komen-
dant powiatowy policji Wojciech Przeździk, komendant państwowej 
straży pożarnej Sylwester Hamera, przedstawiciele mediów. 

-Wiele się mówi na temat bezpieczeństwa, ale my chcemy wspie-
rać w praktyce takie działania, nie tylko słownie. Reaktywowaliśmy 
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat”, dziś przekazujemy dwadzieścia 
telefonów dla dzielnicowych oraz innych służb, aby stworzyć sprawną 
sieć łączności komórkowej do zapewnienia monitorowania zagrożeń 
powiedział starosta.

Wewnętrzna sieć łączności obejmuje swym zasięgiem dzielni-
cowych Komendy Powiatowej Policji, oficera dyżurnego Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownika Starostwa Powiatowego.

Dzielnicowi, jako osoby bezpośrednio poinformowane o zagro-
żeniach będą mogli natychmiast reagować zawiadamiając oficera 
operacyjnego KPP, a ten po dokonaniu analizy sytuacji będzie miał 
możliwość zaalarmowania Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania KP 
PSP, a także Starosty Skarżyskiego, co w efekcie przyśpieszy reakcje 
odpowiednich służb i poprawi sprawność działania.

W chwili wręczania telefonów każdy dzielnicowy pokrótce 
przedstawił się obecnym. Na zakończenie spotkania podziękowa-
nia za przekazane aparaty złożył komendant powiatowy policji 
Wojciech Przeździk.

Jacenty Kita
PS
Na naszym terenie sieć łączności do-

stępna jest za pomocą następujących nume-
rów kontaktowych:

BLIŻYN
ST. ASP. PAWEŁ JELONEK  
- NR TEL. 636255071
REJON SŁUŻBOWY NR 15

Teren obejmujący: Bliżyn, Bugaj, 
Brzeście, Wołów, Zagórze, Gostków, Gilów.

ASP. EMIL SADZA  
- NR TEL. 636255072 
REJON SŁUŻBOWY NR 16

Teren obejmujący miejscowości: Górki, 
Płaczków, Płaczków Piechotne, Mroczków, 
Kamionka, Sobótka, Kapturów, Rędocin, 
Pięty, Sołtyków, Drożdżów, Zbrojów, Sorbin, 
Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, 
Jastrzębia, Kopcie, Kucębów Dolny, Górny, 
Borek, Odcinek
SIERŻ. SZT. ANNA TERLECKA – 

ASYSTENT ZESPOŁU DZIELNICOWYCH - NR TEL. 636255056
DYŻURNY POWIATOWEGO STANOWISKA KOORDYNACJI 
PSP – NR TEL. 883406576
DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ - NR TEL. 636255074
PRACOWNIK STAROSTWA POWIATOWEGO  
– NR TEL. 636255075
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W zakończeniu i posumowaniu turnieju udział wzięli wójt gminy 
Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams,  dy-

rektor Zespołu Szkół w Bliżynie Józef  Nowak,  zastępca dyrektora 
Grzegorz Jędrzejczyk oraz nauczyciele i opiekunowie uczniów biorą-
cych udział w turnieju: Halina Fidor – SP Sorbin, Beata Jabłońska – 
Gimnazjum w Bliżynie, Kazimierz Sabatowski – Szkoła Podstawowa 
w Bliżynie, Sylwester Koziński - SP Mroczków i Michał Stępień – 
SP Odrowążek.

Oceniając przebieg i poziom turnieju Zdzisław Kuźdub – komen-
dant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie stwierdził, 
że tegoroczny turniej stał na dość wysokim poziomie, choć nieco niż-
szym, aniżeli w latach ubiegłych. Na zgoła inną rzecz uwagę zwrócił 
Michał Ślusarczyk: -Piszecie tak brzydko, że czasami miałem kłopoty 
nawet z odczytaniem nazwiska.

Zwycięzcy zostali uhonorowani  dyplomami oraz nagrodami rze-
czowymi w postaci sprzętu turystyczno – sportowego.  

Jacenty Kita

tuRnie j  wiedZ y poŻ ARnic Ze j

Eliminacje gminne turnieju wiedzy 
pożarniczej

Dwudziestu sześciu uczniów, w tym dziewięciu gimnazjalistów, 
wzięło w dniu 16 marca br. udział w eliminacjach kolejnej edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

Uczestników eliminacji powitał na początek zastępca dyrektora 
szkoły Grzegorz Jędrzejczyk oraz komendant gminny Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bliżynie Zdzisław Kuźdub. Zasady punktacji i oce-
niania przybliżył mło-
dzieży przedstawiciel 
komendy państwowej 
straży ze Skarżyska – 
Kamiennej starszy kapi-
tan Michał Ślusarczyk, 
który zarazem przewod-
niczył komisji konkur-
sowej.

Po analizie testów 
komisja ogłosiła zwy-
cięzców turnieju, którzy 
w dniu 13 kwietnia będą reprezentować naszą gminę podczas elimi-
nacji powiatowych.

Najlepsi okazali się:
Szkoły podstawowe

1. Kacper Rożek – SP Sorbin 
2. Robert Skorupski – SP Bliżyn  
3. Kacper Bieniek – OSP Mroczków

Gimnazjum:
1. Agata Żak 
2. Hubert Zygmunt 
3. Piotr Kozak 



8 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn k wiecień 2012

Wiele radości sprawił spektakl „Królewna Śnieżka” w wykonaniu 
Teatru „Brzechwa” z Lublina. Na scenie pojawiali się nie tylko aktorzy, 
ale także dzieci poprzebierane za krasnoludków czy królewny. Mimo 
brzydkiej pogody na Bal Przebierańców przybyli królewicze, wróżki 
i kowboje, były konkursy z nagrodami i wafelki na pocieszenie. Każde 
dziecko zostało obdarowane. 

W tłusty czwartek wspólnie upiekliśmy racuchy i zasiedliśmy przy 
uroczystym podwieczorku. 

Podczas zabawy z piosenką „Bliżyńskie nutki” najlepiej wypadł 
duet Wiktoria Zarzycka i Ola Tusznio. 

Rek Re Ac jA

Ferie z „Zameczkiem”

Ferie zimowe za nami. W tym roku GOK przygotował propozy-
cje, z których mogli skorzystać wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. 
Ogółem w zajęciach i imprezach uczestniczyło ponad 240 osób. 

Każdy dzień ferii obfitował w atrakcje. Chętni mogli wziąć udział 
w warsztatach biżuterii, warsztatach teatralnych, zabawach w kalam-
bury czy zajęciach origami. 
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Nie zabrakło także rozgrywek sportowych. Ferie rozpoczął tur-
niej tenisa stołowego a na zakończenie odbył się Otwarty Turniej Piłki 
Siatkowej w Zespole Szkół w Bliżynie.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników zajęć. Ferie już 
za rok!!!

Marzanna Godlewska

Rek Re Ac jA

Byliśmy na wiosennym marszobiegu

Około 300 uczestników stanęło na linii startu Powiatowego 
Marszobiegu Zimowego przed Ośrodkiem Wypoczynku i Rekreacji 
„Rejów”, który w dniu 10 marca zorganizowało Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku – Kamiennej. W grupie tej było około piętnastu osób 
z Bliżyna, którzy wczesnym rankiem wyruszyli nad „Rejów” spod po-
mnika Władysława Jagiełły.

Uczestnicy mar-
szobiegu do pokonania 
mieli dwie trasy o dłu-
gości 5 km i 7 km. 

W doskonałych 
nastrojach, po blisko 
1,5 godzinnej wędrów-
ce przez las wszyscy 
spotkali się na terenie 
ośrodka, gdzie konty-
nuowana była zabawa. 
Przy ognisku można 

było nie tylko podzielić się wrażeniami z trasy, ale także upiec kiełba-
skę i napić się gorącej herbaty. Dużo dobrej zabawy dostarczył także 
konkurs karaoke dla uczestników marszobiegu. Furorę w konkursie 
zrobił nasz przedstawiciel Ryszard Kucewicz.

Najwięcej emocji dostarczyło losowanie dwóch rowerów, ufun-
dowanych przez Leszka Wojteczka, właściciela firmy „Wtórpol”. Jak 
podkreślali sami uczestnicy, udział w marszobiegu był dla wielu z nich 
rozgrzewką dla uśpionego zimowym chłodem ciała i przygotowaniem 
się do sezonu wiosenno-letniego. 

(jaki)

Członkowie BSC aktywni na wiosnę!

W niedzielę 18 marca, przy wyjątkowo pięknej pogodzie, 
w Konopiskach koło Częstochowy odbyły się Przełajowe Mistrzostwa 
Polski kategorii Masters. W pięciu kategoriach Masters oraz kategorii 
Masters Kobiety Open wystartowało łącznie 80 zawodników i zawod-
niczek w różnych przedziałach wiekowych od 30 do 80 lat. Zwycięzca 
- w każdej z przewidzianych kategorii - otrzymywał koszulkę Mistrza 
Polski Masters 2012, puchar oraz pamiątkowy dyplom. 

Wziął w nich udział prezes BSC Marek Sorbian i w swojej katego-
rii zajął VI miejsce.

(jaki)
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Marzena Jeżewska
Fot. J. Kita

kultuR A

Uroczyste wręczenie nagrody
W dniu 10 mar-

ca 2012 r. o godz. 17.00 
w Gminnym Ośrodki 
Kultury w Bliżynie pod-
czas Wystawy Rękodzieła 
Ludowego i Artystycznego 
„Bliżynianki i Bliżyniaki” 
została uroczyście wręczo-
na nagroda w konkursie 
na opracowanie elemen-

tu identyfikacji wizualnej w postaci logo bliżyńskiej twórczości lu-
dowej i rękodzieła. Wręczenia nagrody rzeczowej w postaci aparatu 
fotograficznego autorowi najlepszej pracy Andrzejowi Adamczykowi 
dokonali Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn oraz Jerzy Rams 
- Przewodniczący Rady Gminy. 

Konkurs był jednym z elementów projektu pn: Poprawa atrakcyj-
ności turystycznej gminy Bliżyn poprzez montaż tablic informacyj-
nych i wydanie folderu realizowanego przez Gminę Bliżyn. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Bliżyn po-

przez montaż tablic informacyjnych i wydanie folderu” współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zapowiedzi kulturalne w „Zameczku”
• 1 kwietnia – Podsumowanie Szachowego Grand Prix ‘2011. 

Gminny Ośrodek Kultury, godz. 10.00.
• 14 kwietnia – godz. 17.00 – Gminny Ośrodek Kultury. Otwarcie 

wystawy fotograficznej Sandry Borowiec; o godz. 18.00 spotkanie 
z poetą Antonim Paszkielem z Gostkowa.

• 17 kwietnia – o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
rozpoczną się eliminacje gminne do szczebla wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Recytatorskiego.

• 21 kwietnia – Zameczkowe Spotkania Kameralne.
Szczegóły znajdą się na plakatach ogłoszeniowych i stronie inter-

netowej Gminnego Ośrodka Kultury.
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„Czuła gra” w „Zameczku

„Czuła gra” to tytuł piosenki, 
która pochodzi z pierwszej solowej 
płyty Piotra Salaty pod tym sa-
mym tytułem. Artysta tworzy mu-
zykę, śpiewa, gra na gitarze basowej. 
Piosenki, które tworzą album „Czuła 
Gra”, to małe arcydzieła. Wszystko 
w nich ma sens. Opatrzone piękny-
mi i mądrymi tekstami Tomasza 
Kordeusza i błyskotliwie zaaran-
żowane w stylu lat 70-tych przez 
Krzysztofa Herdzina, zostają w nas 
po wysłuchaniu i każą wracać do 
nich, jak do ulubionej książki. W jed-
nej z recenzji o albumie napisano: 
„Zaleca się słuchanie we dwoje!”.

Miłośnicy twórczości Piotra Salaty mogli się z nią zapoznać 10 
marca br., kiedy to muzyk wystąpił w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bliżynie w ramach cyklicznych „Spotkań Kameralnych”. Ci, któ-
rzy uczestniczyli 
w koncercie mogli się 
zapewne czuć usatys-
fakcjonowani.

Piotr Salata po-
chodzi z Końskich, ale 
komponuje i śpiewa 
dla tak zwanego wy-
magającego odbiorcy 
w całym kraju i poza 
jego granicami. Jedni 
nazywają to, co two-
rzy, oldschoolowym 
popem, inni eleganc-
kim retro czy ponadczasowym rozkołysaniem. Pobrzmiewa tam sam-
ba, soul i bossanowa

kultuR A

(jaki)

Posiedzenie zarządu gminnego OSP
W dniu 16 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Bliżynie z udziałem Gminnej Komisji 
Rewizyjnej. Tematyka posiedzenia obejmowała m.in.:
1. Podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych w jednost-

kach OSP na terenie gminy za 2012 r.
2. Przyjęcie głównych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

do realizacji w 2012 r. z uwzględnieniem funduszu sołeckiego. 
3. Ustalenie kalendarza imprez sportowych, w tym terminu i miejsca 

gminnych zawodów sportowo pożarniczych. 
4. Przyjęcie założeń do organizacji gminnych obchodów Dnia 

Strażaka. 
5. Dokonanie zmian w składzie zarządu oddziału gminnego.

Posiedzenie otworzył Mariusz Walachnia, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego. W dalszej części Zdzisław Kuźdub Komendant 
Gminny OSP podsumował kampanię zebrań sprawozdawczych. 
Z przedstawionego sprawozdania wynika, że na terenie gminy Bliżyn: 
-  Prowadzi działalność 6 jednostek OSP, w tym 2 w Krajowym 

Systemie Ratowniczo Gaśniczym (Bliżyn i Sorbin).
-  Ilość OSP: zarejestrowanych w KRS - 6, mających: NIP - 6, REGON 

– 6.
-  Liczba członków: zwyczajnych (czynnych) - 155, w tym mężczyzn 

- 134, kobiet - 21, honorowych - 12, wspierających - 28.
-  Liczba członków OSP na terenie gminy razem: 195, w tym kobiet - 

21.
-  Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych - 1, członkiń – 10 (Sorbin).
-  Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 2 , członków – 19 

(Sorbin). 
Oceniając dalej kampanię dh Zdzisław Kuźdub stwierdził, że ze-

brania odbyły się we wszystkich jednostkach OSP w wyznaczonych 
terminach. W zebraniach udział wzięło: 2 parlamentarzystów, 15 
członków władz oddziału gminnego ZOSP RP, 7 – powiatowego, 2 – 
wojewódzkiego, 6 – przedstawicieli KP PSP w Skarżysku – Kam., 12 – 
przedstawicieli samorządu terytorialnego gminy Bliżyn, 5 –sołtysów. 

W trakcie posiedzenia Zarząd Oddziału Gminnego w Bliżynie:
-  przyjął główne zadania do realizacji w 2012 r. w zakresie remon-

tów strażnic i zakupów wyposażenia oraz sprzętu pożarniczego,
-  ustalił wstępny termin oraz miejsce gminnych zawodów sportowo 

pożarniczych (Bliżyn lub Wołów – 3 czerwiec)
-  odwołał ze składu zarządu oddziału gminnego dh Pawła Żaka, 

a w jego miejsce powołał dh Zbigniewa Jedlińskiego – przedsta-
wiciela OSP Bliżyn,

-  w uzgodnieniu z Ks. Stanisławem Wlazło kapelanem gminnym 
strażaków ustalono, że Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin 
z okazji obchodów Dnia Strażaka 2012, odbędzie się w dniu 4 maja 
o godz. 1800 w kościele parafialnym pw. Św. Ludwika w Bliżynie. 

(jaki)
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Walczyli na szczeblu wojewódzkim
W niedzielę 18 marca na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Stąporkowie zaprezentowało się ponad 300 wokalistów 
z województwa świętokrzyskiego. Do Stąporkowa przyjechali uczest-
nicy rejonowych eliminacji VIII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych 
Daleszyce 2012. Na scenie wystąpiły zespoły i chóry z: Kielc, Daleszyc, 
Mirca, Bliżyna, Bielin, Ćmielowa, Górna, Tumlina, Staszowa, 
Końskich i Stąporkowa. Z naszej gminy wystąpił zespół wokal-
ny „Canto”, Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz zespoły „Sobótka” 
i „Kuźniczanki”.

Jurorzy stąporkowskich eliminacji: Jerzy Gumuła, Karolina 
Opałko i Józef Szczyrba wysłuchali 23 zespoły występujące w trzech 
kategoriach: chóry, zespoły ludowe, zespoły wokalne i wokalno-in-
strumentalne. - Wszystkie prezentacje konkursowe cechował wysoki 
poziom artystyczny – poinformował przewodniczący komisji Jerzy 
Gumuła. 

Miło nam poinformować, że w kategorii zespołów ludowych 
do fiału wojewódzkiego zakwalifikowały się Zespół Pieśni i Tańca 
„Sorbin” oraz Zespół Ludowy „Kuźniczanki” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bliżynie. 

Koncert finałowy odbył się  niedzielę  25 marca w kościele pw. Św 
Michała Archanioła w Daleszycach, już po oddaniu gazety do druku.

Jacenty Kita

Z Ż yciA Gminy

Orientalne smaki w „Zameczku”

Jedenaście pań w dniu 17 marca br. wzięło udział w cyklicznym 
spotkaniu w ramach „Studia Dobrego Smaku” zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie. Tym razem w menu domino-
wała kuchnia orientalna. Przepisy, które wykonywały panie przygo-
towała Anna Osóbka, a nad całym cyklem „produkcyjnym” czuwała 
Marzanna Godlewska.

W ramach spotkania przygotowano m.in. sajgonki oraz kurczaka 
po chińsku.

(jaki)
***

Sajgonki
Porcja na 4 osoby.

Składniki: 
5 grzybków Mun firmy Tao Tao, makaron chiński ryżowy, 1 więk-

sza marchew, 3-4 liście kapusty pekińskiej, 1 cebula, 250 g mięsa, 1 
jajko, puszeczka kiełków fasoli mung Tao Tao, 2 łyżki sosu sojowego, 
papier ryżowy Tao Tao, oliwa do smażenia.
Sposób przygotowania:

Grzybki gotować około 15 minut. Pokroić w paski, makaron ryżo-
wy zanurzyć w gorącej wodzie na około 3 minuty – pokroić w paski 
około 5 cm. Marchew zetrzeć na grubej tarce, cebulę, kapustę pekiń-
ską pokroić dość drobno. Wszystkie składniki połączyć, dodać mięso 
mielone, jajko, kiełki fasoli i sos sojowy.

Papier ryżowy zanurzyć na chwilę w mocno ciepłej wodzie i roz-
łożyć na desce aż zmięknie. Na papier nałożyć czubatą łyżkę farszu 
i zawiną jak krokieta. Smażyć na złoty kolor w głębokim oleju na zło-
tobrązowy kolor. 

Podawać z ryżem, surówką i polane sosem chili słodko – kwaśnym 
Tao Tao.

Plaga pożarów traw na terenie 
Gminy Bliżyn

Od początku 2012 r. na terenie gminy Bliżyn miało miejsce 86 
pożarów traw i nieużytkowanych powierzchni rolniczych, podczas 
gdy w całym 2011 r. odnotowano w gminie 97 pożarów, w tym 69 
pożarów traw i pozostałości roślinnych. Jedyną przyczyną tych 
zdarzeń w każdym przypadku były podpalenia. 

W akcjach gaśniczych brało udział łącznie 106 samochodów 
gaśniczych oraz 548. strażaków. 

Udział jednostek OSP w akcjach gaśniczych (na dzień 22 marca 
2012 r.): 

• OSP Bliżyn: 62 wyjazdy i 340. strażaków
• OSP Sorbin: 13 wyjazdów i 74. strażaków
• OSP Mroczków: 19 wyjazdów i 77. strażaków
• OSP Nowy Odrowążek: 12 wyjazdów i 57. strażaków 

Komendant Gminny OSP w Bliżynie
Zdzisław Kuźdub
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HistoRiA

Lustracja stawów w Mroczkowie w 1826 roku
„1.  W Mroczkowie są trzy stawy po sobie następujące:
a).  Pierwszy nazywa się górny, położony między dwiema wzgórzami lasu 

Szydłowieckiego, wzbiera się do niego woda potokiem z licznych źródeł 
w lasach będących, mianowicie Wiszy zwanych. Stan jego jest dobry i do-
brze groblą zamknięty, ma do opływu basztę i berwal. Rozległość miary 
poskiej mórg jeden. Woda w nim czysta i zawsze przechodnia, głębokość 
przy grobli łokci dwa i pół, zaś ku wierzchowisku, gdzie potok napływa 
lokieć jeden. Nie jest on zamulony, dno jest piaskowe. Woda z niego od-
pływa do stawu poniżej położonego Kapturów zwanego.

b).  Poniżej stawu pierwszego, górny zwanego, jest staw drugi, zwany 
Kapturów położony jednym lądem przy wsi Mroczków, a drugim przy 
lesie do Bliżyna należącym. Do tego stawu przypływa ze strony wschod-
nio – północnej także ze źródeł położonych w lasach Szydłowieckich 
i Bliżyńskich, która ciągłym strumieniem zawsze do tego stawu płynie. 
Stan stawu dobry, zamknięty mocną groblą, z niej upust o czterech 
stawidłach dawnych. Rozległość wynosi cztery miary polskiej morgów 
sześć prętów. Woda w nim świeża i przechodnia, głębokość wody przy 
grobli łokci 5, w środku – 4, dalej 3,21, a pod wierzchem, gdzie stru-
mienie wpływają łokcia głębokość. Staw ma muł pod wodą do połowy 
łokcia głębokości, pod mułem zaś dno piaskowe. Woda z niego odpły-
wa do stawu trzeciego poniżej położonego piecowy zwanego, a w zbiorze 
wielkim wypuszcza się upustem na bok ku fryszerce Płaczków zwanej, do 
Odrowąża należącej.

c)  Trzeci staw zwany piecowy położony jednym lądem przy górnym grun-
cie wsi Mroczków, drugim lądem przy gruncie wsi Pięty do Odrowąża 
należącej, do niego przypływa woda od stawu poprzedniego Kapturów, 
druga woda przypływu od Młynka wyżej położonego Kamionka zwane-
go do Państwa Błaszków należącego, który egzystuje na wodzie zgroma-
dzonej z obfitych źródeł leśnych do strony północnej znajdujących się. 
Stan stawu dobry, zamknięty mocną groblą, w której jest upust o trzech 
stawidłach, baszta i odchód korytowy do wielkiego pieca ku obracaniu 
Miechów piecowych. Rozległość stawy 6 morgów i 64 pręty miary pol-
skiej. Woda w nim świeża, przechodnia, głębokość przed przepływem 
łokci 4, dalej 3,2,1, a na wierzchu pół łokcia. Pod wodą jest muł do 2 
łokci grubości, pod mułem dużo piasku. Woda ze stawu tego odpływa ku 
Bliżynowi i niżej formuje rzekę Kamionną.

2.  Rybołówstwo w stawach tych nie było nigdy wydzierżawione, bywają tylko 
łowione ryby na własną potrzebę dworu, ryb nie sprzedawano. Dozorem 
nad stawami trudni się leśniczy, który w tej wsi przez dwór jest utrzymywa-
ny dla strzeżenia lasów, za co oddzielną opłatę pobiera.

3.  Dochodu pieniężnego z rybołówstwa teraz nie ma żadnego, bo ryb się nie 
sprzedaje, ale na własną potrzebę są łowione i konsumowane, to jednak 
ryby, które rocznie na potrzebę dworu się wyławia, mogą wynosić wartość 
mniej – więcej złotych polskich 60.

4.  Gatunki ryb w stawach są:
a)   stawie górnym: szczupak, okoń, bielizna,
b)  w stawie Kapturów są: szczupak, okoń lin, biała płoć,
c)  w stawie piecowym: szczupaki, okonie, liny, karasie i różna biała ryba.

(…)

8.  Ryby można sprzedawać o 2 mile w Szydłowcu, gdzie jest mieszkalnych 
Żydów 2 tysiące, chrześcijan 1 tysiąc, są tu liczne miejskie targi i jarmarki.

(…)
11. W stawach dwóch: górnym i piecowym nikt nie ma prawa do wspólnego po-

łowu ryb, zaś w stawie kapturów zwanym ma wspólne prawo łowienia ryb 
dominium Bliżyn, z tego tytułu, że jeden ląd stawu i jeden koniec grobli jest 
granicą między wsią Mroczków a lasami dominium Bliżyn. Prawo to zasa-
dza się na używalności, nie wiadomo czy dominium Bliżyn na posiadanie 
takiego rybołówstwa ma jaki prawny pisany dokument. Wspólny połów tak 
się praktykuje, że kiedy połów ma jednego dnia Mroczków, drugiego dnia 
zaś Bliżyn i odwrotnie.
Podpisali:
Antoni Bilski – sołtys XXX
Szymon Adamczyk – radny XXX
Filip Piegłowski – Rządca Dóbr Szydłowiec
Spisano 26 czerwca 1826 roku”.

***
Objaśnienia:

1.  Hrabstwo Szydłowieckie (21 wsi, w tym Mroczków, 6 folwarków i mia-

sto Szydłowiec) w latach 1802-1828 należało do księżny Anny Sapieżyny 
(wcześniej Radziwiłłów). W latach 1826-1828 zostało dokładnie zlustro-
wane i opisane, gdyż przygotowane było do sprzedaży rządowi Królestwa 
Polskiego, co się dokonało w 1828 roku. Dokument z tej transakcji znajdu-
je się w archiwum radomskim.

2.  Stawy:
a)  Staw górny założony był na pocz. XIX wieku i istniał do 1902 r., kiedy 

to zaprzestano wytapiać żelazo w piecu w Mroczkowie. Położony był na 
pocz. Kapturowa obok obecnego nowego mostu. 

b)  Staw kapturów to tzw. staw Gozdeckiego. Tworzyły go dwa potoki: 
Guzówka ze stawu górnego i rzeczka „pod Karwickim”, czyli dawna 
rzeka Sobarzewka wymieniana w dokumencie Radziwiłła w 1619 roku 
jako rzeka graniczna między dobrami Szydłowiec i Bliżyn. Staw po-
wstał na pocz. XVII wieku, a założył go Stanisław Mroszek (Mrożek?), 
dzierżawca kuźnicy w Mroczkowie (wówczas jeszcze Budzyń). Na pocz. 
XIX w. wykopano kanał łączący staw kapturów ze stawem piecowym. 
Staw istniał do 1963 roku, zniszczyła go burza.

c)  staw piecowy na rzece Kamiennej założył w połowie XVI w. Jakub 
Czarnecki, na mocy przywileju Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Po 
nim staw, piec, i okoliczne lasy dzierżawił Stanisław Mroszek. Piec na 
węglu drzewnym czynny był do roku 1902. W następnym roku stawidła 
zniszczyła powódź.

3.  Miary występujące w tekście:
- łokieć – 57 cm,
- morga – 0,56 ha,
- pręt – 1/300 morgi,
- sążeń – 1,72 m,
- pręt długości – 4,32 cm,

***
Materiał nadesłał:

Władysław Teodor Macherzyński
Radom

emerytowany nauczyciel rodem z Kapturowa
PS
Dziś nie ma żadnego z tych stawów. Jadąc z Sołtykowa do Kapturowa na-

trafimy na pozostałości stawów: niecki porośnięte trawą i krzakami, groblę, 
resztki upustów, kanałów, stawideł, oczka wodne…

Akcję wspierają:Akcji patronują:

Urząd Skarbowy
w Skarżysku-Kamiennej

Prezydent Miasta
Skarżysko-Kamienna

Starosta
Skarżyski

Szybki

PIT2012

W I  
szym i najszybszym sposobem złożenia zeznania roczne- 
go. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z do-
wolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca. 

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicz-
nego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu możesz składać następujące deklaracje 
poda tkowe :  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, 
PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A za 2011 r. oraz wniosek PIT-16 
w roku 2012.

UWAGA!
 
Zeznania PIT-36 i PIT-37 możesz wysłać drogą
elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego:

indywidualnie,• 
wspólnie z małżonkiem,• 
w sposób przewidziany dla osób samotnie • 
wychowujących dzieci.

www.e-deklaracje.gov.pl
Złóż PIT-a przez Internet na:

Pokażmy, że mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej 
i Powiatu Skarżyskiego są liderami w wykorzystywaniu 
nowoczesnych technologii w kontaktach z administracją publiczną.*

* Podatnicy z Powiatu Skarżyskiego byli wiceliderami w klasyfikacji 
  % udziału deklaracji złożonych drogą elektroniczną w województwie 
  świętokrzyskim w 2011 roku. 

Masz pytania? Potrzebujesz wskazówek
na temat wypełniania druków zeznań rocznych?

10 28 kwietniamarca

Zapraszamy do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej 
w dodatkowe dni pracy:

09:00-13:00 09:00-13:00

TSK24
SERWIS INFORMCAYJNY

PL

tygodnik
S K A R Ż Y S K I
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 HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

w 2012r.
-  dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy podpisali umowę 

na odbiór odpadów komunalnych z Zakładem Oczyszczania Miasta 
Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

Miejscowość Marzec Czerwiec Wrzesień Grudzień
Bugaj, Brzeście, 

Zagórze, Wołów, 
Wojtyniów, 
Jastrzębia, 

19 25 24 17

Drożdżów, 
Gostków, Bliżyn, 
Ubyszów, Gilów

20 26 25 18

Sorbin, Kopcie, 
Odrowążek, 

Nowy Odrowążek
 Nowki,

21 27 26 19

Górki, Mroczków,
Sobótka, Płaczków,

Pięty Rędocin,
22 28 27 20

Zbieramy wyłącznie czyste opakowania plastikowe: reklamówki 
foliowe, butelki po napojach, mleku, wodzie, po płynach do mycia 
naczyń, po płynach do płukania oraz kubki po śmietanie, jogurtach, 
serkach i margarynach.

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
OPAKOWANIOWYCH Z  TWORZYW SZTUCZNYCH 

I  SZKŁA ORAZ MAKULATURY w 2012 roku
Warunkiem koniecznym uczestniczenia w bezpłatnej akcji jest 

podpisanie umowy na odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmie-
szanych oraz posiadanie dowodów płacenia za usługi!!!

Częstotliwość przekazywania odpadów zmieszanych będzie 
sprawdzana na przykładzie roku 2011.

Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów wytworzonych w gospodar-
stwach domowych na terenie Gminy Bliżyn!!!

Chęć przystąpienia do akcji należy zgłosić w Urzędzie Gminy 
Bliżyn w pok. nr 10, tel. 41 25-41-104 wew. 39.

W Urzędzie Gminy wydawane będą worki na odpady z tworzyw 
sztucznych oraz na szkło.

 TWORZYWA SZTUCZNE
1. Opakowania z tworzyw sztucznych segregujemy w workach kolo-

ru żółtego
2. Odbierane będą wyłącznie:

- wypłukane plastikowe butelki po napojach;
- umyte opakowania po jogurtach, śmietanie, serkach, marga-

rynach itp. (bez wieczek aluminiowych);
- wypłukane opakowania po chemii gospodarczej (po płynach 

do: naczyń, szyb, płukania bielizny, szamponach)
-  czyste reklamówki.

3. W celu zmniejszenia objętości opakowania należy zgniatać.
Odbiór plastikowych odpadów opakowaniowych odbywać się bę-

dzie bezpośrednio z posesji.

SZKŁO
 1. Opakowania szklane (butelki i słoiki) segregujemy na szkło białe 

i kolorowe:

- Szkło białe - worki białe,
- Szkło kolorowe - worki zielone.

2. Odbierane będą wyłącznie butelki i słoiki:
- bez zawartości, 
- umyte,  
- niepotłuczone ,
- bez zakrętek.

 MAKULATURA
1. Makulaturę segregujemy i pakujemy do kartonów bądź obwiązu-

jemy sznurkiem lub owijamy taśmą.
2. Odbierane będą:

- gazety,
- kolorowe czasopisma,
- zeszyty (bez plastikowych okładek),
- tektura,
- papier ksero, 
- bloki rysunkowe.

Odbiór szklanych odpadów opakowaniowych oraz makulatury
odbywać się będzie z wyznaczonych punktów zbiorczych.
Informacje o terminach zbiórek i o wyznaczonych punktach zbior-

czych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Bliżyn 
oraz na tablicach ogłoszeń.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia, że w workach znajdują odpady inne 

niż w/w, Gmina Bliżyn nie będzie prowadziła kolejnych bezpłat-
nych zbiórek.

          Wójt Gminy
(-) Mariusz Walachnia

APEL o szkodliwości wypalania traw
Szanowni Mieszkańcy Gminy Bliżyn!
Pomimo ustawowego zakazu, wiosenny proceder wypalania traw, 

szczególnie na terenie Gminy Bliżyn przyjmuje corocznie olbrzymie 
rozmiary. Tylko w ciągu trzech tygodni marca br. miało miejsce aż 
78 takich zdarzeń, podczas gdy w ciągu całego roku około 100 - 150. 
To zjawisko wysoce niepokojące, niebezpieczne i szkodliwe dla śro-
dowiska naturalnego a także dla naszego mienia, dla nas samych oraz 
strażaków zmagających się z żywiołem. 

Efektem wypalania traw są często niekontrolowane pożary, skut-
kujące dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelny-
mi. W Siekiernie gmina Bodzentyn podczas wypalania traw śmierć 
poniósł 53-letni mężczyzna. Podczas akcji gaśniczej na terenie gminy 
Chlewiska śmiertelnemu poparzeniu uległ 25-letni strażak z Pawłowa. 
W miejscowości Bór Kunowski oraz w Skarżysku przy ul. Wieżowej 
na skutek wypalania traw spaleniu uległy stodoły. To przykłady tylko 
z ostatnich dni, miejscem nam najbliższe. 

Niech te tragiczne w skutkach przykłady będą dla nas wystar-
czającym ostrzeżeniem, niech będą dla nas powodem do społeczne-
go sprzeciwu dla takiej aspołecznej postawy, prowadzącej często do 
traumatycznych przeżyć. Nie godzi się poprzez nieodpowiedzialne za-
chowanie, sprowadzać zagrożenia utraty zdrowia i mienia na naszych 
bliskich, sąsiadów, znajomych.

Pamiętajmy, że każdy pożar spowodowany wypalaniem traw, to 
nie tylko ogromne straty w środowisku naturalnym. To także wysokie 
koszty, które ponoszone są na ich usuwanie. Te ogromne sumy rzę-
du kilkudziesięciu tysięcy złotych pokrywane są w końcowym rozra-
chunku z budżetu naszej gminy, a to oznacza, że to my – mieszkańcy 
tej gminy – ponosimy w ostateczności ciężar finansowania walki z po-
żarami traw. 

Bliżyn, dnia 22 marca 2012 r. 
Mariusz Walachnia
Wójt Gminy Bliżyn
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VIII Mistrzostwa Gminy w tenisie 
stołowym strażaków

-Po raz pierwszy od ośmiu lat przedstawiciele wszystkich jedno-
stek z terenu gminy uczestniczyli w VIII Mistrzostwa Gminy Bliżyn 

w Strażackim Tenisie 
Stołowym – nie kryje satys-
fakcji Zdzisław Kuźdub, 
komendant gminny OSP.

W niedzielne przedpo-
łudnie 11 marca w remizie 
strażackiej łącznie zmagało 
się 31 tenisistek i tenisistów. 
Najliczniej reprezento-

wane były jednostki: OSP Sorbin – 10 osób, w tym 3 kobiety, OSP 
Mroczków – 7 osób i OSP Nowy Odrowążek – 6 osób. Ich zmaga-
niom przyglądali się prezesi poszczególnych jednostek. 

Po niemal trzech go-
dzinach zmagań nadszedł 
czas na podsumowanie 
turnieju, czego dokonał 
Zdzisław Kuźdub, ogła-
szając wyniki. W po-
szczególnych kategoriach 
najlepsi okazali się:
Kobiety

1. Magdalena Kopeć 
– OSP Sorbin

2. Natalia Żak – OSP Sorbin
3. Karolina Kołek – OSP Sorbin

Mężczyźni – rocznik 1995 i młodsi
1. Andrzej Lisowski – OSP Sorbin
2. Arkadiusz Sołtys – OSP Nowy Odrowążek 

3. Krzysztof Więckowski – OSP Sorbin
4. Adrian Lisowski – OSP Sorbin

Mężczyźni – rocznik 1990 - 1994
1. Przemysław Dąbrowa – OSP Mroczków
2. Emil Żak – OSP Sorbin
3. Dawid Sztukiecki – OSP Mroczków
4. Damian Adamczyk – OSP Mroczków

Mężczyźni – rocznik 1989 i starsi
1. Zdzisław Kuźdub – OSP Bliżyn
2. Radosław Fall – OSP Wołów
3. Artur Skrok – OSP Mroczków
4. Czesław Szmalec – OSP Bliżyn
W podsumowaniu i zakończeniu mistrzostw wziął udział  

Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, który wraz ze 
Z. Kuźdubem  wręczali zwycięzcom nagrody oraz dyplomy.

Gospodarzem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bliżynie, nagrody ufundował urząd gminy. Nad sprawnym prze-
biegiem zawodów pieczę sprawował Zdzisław Kuźdub – Komendant 
Gminny OSP, który jednocześnie pełnił funkcję sędziego głównego. 
–Już dziś zapraszam za rok na kolejną edycję turnieju – powiedział 
na koniec Z. Kuźdub.

Jacenty Kita



Z aprosZenie  na pik nik k awaleryjsk i

Na Świnią Górę można dotrzeć  
tylko pieszo, konno lub rowerem!

godz. 1300

•	przemarsz	pod	leśniczówkę	na	Świniej	Górze

godz. 1400	
•	 inscenizacja	bitwy	pod	Rosochami	w	wykonaniu	
ułanów	Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich 

	 Ponadto:	popisy	władania	szablą,	pokaz	musztry,		
pokaz	szarży	kawaleryjskiej	XX	wieku,	prezentacja	
wyposażenia	kawaleryjskiego	XX	wieku,	konkursy	
sprawności	wojskowej

•	wspólne	śpiewanie		pieśni	patriotycznych		
i	partyzanckich	przy	ognisku

 godz. 800 

•	 rajd	pieszy:	Bliżyn	-	Jastrzębia	-	Świnia	Góra	-	Rosochy	-	
pomnik	koło	Rogowego	Słupa		
(START przy pomniku Władysława Jagiełły)

 godz. 900 
•	 rajd	rowerowy:	Bliżyn	-	Drożdżów	-Sorbin	-	Odrowążek	-	
Szałas	-	Rosochy	-	pomnik	koło	Rogowego	Słupa		
(START przy pomniku Władysława Jagiełły)

•	„gwiaździsty”	rajd	konny	-	Rogowy	Słup		

 godz. 1200	
•	Polowa	Msza	Św.	przy	pomniku	na	Rogowym	Słupie		

(w okolicach dawnej gajówki Rosochy) 
•	złożenie	wieńców	i	zapalenie	zniczy
•	parada	w	wykonaniu	ułanów	Kieleckiego 

Ochotniczego Szwadronu Kawalerii  
im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich
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