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rada gminy uchwaliła stawki podatkowe na 2013 rok,
udana kwesta we Wszystkich Świętych,
unijne projekty w Sorbinie,
w „Zameczku”,
atrakcyjne działki na sprzedaż,
likwidacja getta z Bliżynie,
jesienny marszobieg w zimowej atmosferze,
Niepodległościowy Turniej Szachowy.

Jedenaście par małżeńskich w dniu 26 października obchodziło
piękny Jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego. Była to okazja do

Są już uczniami
Miesiąc październik i początek listopada to czas składania ślubowania przez uczniów klas I. Ten ważny akt w ich życiu uwieczniliśmy
na fotografiach, które publikujemy na str. 16.

Hubertusik z TPD
Ponad 30 dzieciaków z inspiracji bliżyńskiego oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dniu 24 października spotkało się

w „Zagrodzie Królów” w Brześciu, aby doskonale się bawić podczas II
już edycji imprezy „Hubertusik z TPD”.
Czytaj na str. 15

składania życzeń i gratulacji oraz wręczenia medali „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”.
Czytaj na str. 8-9

Obchody 94. rocznicy odzyskania
Niepodległości
11 listopada 1918 roku z otchłani zaborów wyłoniła się niepodległa
Polska.
Dzień ten ustanowiono Świętem
Niepodległości
ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli
prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Ponownie
uroczyście świętujemy tę datę od 1989

Będą widoczni na drodze
Gmina Bliżyn postanowiła zatroszczyć się o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów
naszych szkół. W tym
celu zakupiła ponad
200 elementów odblaskowych, które wójt
Mariusz Walachnia
wspólnie z policjantami przekazali dzieciom.
Czytaj na str. 7

roku. Od lat w naszej społeczności lokalnej dzień ten ma również
radosny charakter i obchodzony jest uroczyście.
Czytaj na str. 2-3
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Naro d owe Świę to Niepo d leg łości

Obchody 94. rocznicy odzyskania
niepodległości
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.
				
Leopold Staff
***
11 listopada 1918 roku z otchłani zaborów wyłoniła się niepodległa Polska. Dzień ten ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą
z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Ponownie uroczyście świętujemy tę datę od 1989 roku. Od lat
w naszej społeczności lokalnej dzień ten ma również radosny charakter i obchodzony jest uroczyście.
W tym roku na
podniosłe obchody
złożyła się Msza św.
w intencji Ojczyzny,
apel i złożenie wieńców oraz akademia w Gminnym
Ośrodku Kultury.
Tuż przed godziną 10.00 przed kościołem św. Ludwika
w Bliżynie zebrali
się licznie uczestnicy
gminnych obchodów.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie Mszy św.
Stawiło się 12 pocztów sztandarowych: Gminy Bliżyn, szkół,
strażaków, kombatantów, Związku Strzeleckiego oraz Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży z historycznym sztandarem z 1928 roku.
Przed ołtarzem stanęły poczty
sztandarowe a Mszę św. w intencji
Ojczyzny oraz tych, którzy walczyli
i przelewali krew za jej wolność odprawił ks. Tadeusz Mazur.
Po nabożeństwie kolumna
uczestników obchodów przeszła
pod pomnik ofiar II wojny światowej. Poczty oddały hołd pomordowanym, po czym odśpiewany został
„Mazurek Dąbrowskiego” a delegacje kombatantów, władz samorządowych, Związku Strzeleckiego
Mszę św. sprawował ks. Tadeusz oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
Mazur
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Msza św. w intencji Ojczyzny

Hołd oddają poczty sztandarowe
w Bliżynie złożyły wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze.
Przypominając wydarzenia z naszych tragicznych dziejów wójt Mariusz
Walachnia w swym wystąpieniu stwierdził również: -Dziś mamy możliwość
decydowania o sobie, o tym gdzie
mieszkać, jak żyć. Ale musimy pamiętać, że wolność musimy budować
i umacniać.… Niech to będzie dzień refleksji, ale i radosny, który nas łączy.
Na koniec uroczystości pod pomnikiem fragment wiersza „Fortepian
Chopina” Cypriana Kamila Norwida
odczytała Katarzyna Skarus, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, która proWiązanki kwiatów
wadziła tę część uroczystych obchodów.
składają kombatanci…
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…i delegacja strażaków

Naro d owe Świę to Niepo d leg łości
Swe talenty i umiejętności prezentowały recytatorki Ula
Krzemińska i Magdalena Wydra, wokaliści Dominika Bąk
i Sebastian Siudak oraz zespół wokalno – instrumentalny w składzie:
Dawid Pydyn – gitara i śpiew, Jakub Odelski – instrumenty klawiszowe oraz Anna Witkowska – gitara basowa.

Mieszkańcy licznie uczestniczyli w uroczystości
Oto ten fragment wiersza:
Czy ty słyszysz jak Szopen w tę noc w listopadzie
Swoje ręce z marmuru na klawiszach kładzie
I gra...
Jak na dźwięk pieśni zjawiają się oni
Ci najwierniejsi Polsce towarzysze broni.
Błękitne hallerczyki, dumne szwoleżery
Strzelcy w szarych mundurach
Są już wszyscy.
Jak zawsze w tę noc listopada
Kiedy ta armia cieni w ciszy raport składa.

Magda Wydra i Ula Krzemińska
Z dużym uznaniem
zebranych przyjęty został występ połączonych
sił Zespołu Pieśni i Tańca
„Sorbin”
oraz
zespołu „Canto” w składzie:
Barbara
Falarowska,
Ewa Kardyś, Monika
Walachnia,
Agnieszka
Więckowska,
Dorota
Zbroja i Ryszard Kucewicz.
Zespół wokalno – instrumentalny

Po odegraniu pieśni „Legiony” chętni udali się do „Zameczku”
-Zaprezentują się dziś Państwu nasi wykonawcy, jedyni
w swoim rodzaju – tymi słowami zapowiedziała część artystyczną
Katarzyna Skarus.

Wokaliści z zespołów „Canto” i „Sorbin”
I tak pochodem idą cienie… cienie…
Polsko, żadnego nie przeklinaj z synów
Ani zapomnij z dzieci swych nikogo
Bo nie ma ziemi wybieranej,
Jest tylko ziemia przeznaczona.
Polsko, żadnego nie przeklinaj z synów.

Nasi artyści

Autorem scenariusza oraz scenografii byli pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury.
Jacenty Kita
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Ak t ualn ości

Będą leczyć zęby ma miejscu
W wyniku porozumienia dyrekcji Zespołu Szkół w Bliżynie oraz
Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w tej pierwszej placówce powstanie gabinet stomatologiczny, który przeznaczony
będzie do zaspokajania potrzeb leczniczych uczniów
tej placówki –Mam nadzieję, że uda się go uruchomić jeszcze w tym roku
– mówi dyrektor szkoły
Józef Nowak.
Pomieszczenie, gdzie
kiedyś był pokój nauczycielski a ostatnio pedagoga, zostało wyremontowane i przystosowane na potrzeby gabinetu. Pieniądze na ten cel szkoła wygospodarowała we własnym zakresie, natomiast niezbędne wyposażenie zakupi
SPZOZ w Bliżynie.
(jaki)

Nagroda za dar życia
Mariusz Olesiński, który
wylosował rower jako nagrodę
za uczestnictwo w V Letnim
Konkursie
Krwiodawców,
jest już jego posiadaczem.
Wręczenie nagrody z rąk wójta gminy Mariusza Walachni
nastąpiło 27 października
podczas imprezy kończącej Powiatowy Marszobieg
Jesienny nad bliżyńskim zalewem.
-Krew oddaję od trzech lat, choć nie zawsze, ze względu na grupę
krwi jaką posiadam, stacja krwiodawstwa korzysta z mojej oferty –
powiedział nam laureat konkursu.
(jaki)

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE OCZYSZCZALNI

Będzie bezpieczniej w Odrowążku
Dobiegają końca prace związane z budową chodnika wraz
z odwodnieniem i zjazdami na posesje
w Odrowążku. Inwestycja realizowana
jest wspólnie przez powiat skarżyski,
który na ten cel przeznaczył 190.000
zł oraz gminę Bliżyn z udziałem własnym w kwocie 150.000 zł. Początkowo
mieszkańcy narzekali na wolne tempo
prac. –Przez pierwszy miesiąc zrobili raptem 80 m chodnika – narzekał pod koniec października radny
Ryszard Olejarz.
Teraz sytuacja się poprawiła i chodnik jest już na ukończeniu.
(jaki)

Ogłoszenie
Gmina Bliżyn informuje, że
z dniem 10.10.2012 zakończyła realizacje zadania pt. „Odbiór, transport
i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków
stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich
wysypisk z terenu gminy Bliżyn”, którego koszt całkowity wyniósł
15 592,23 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała dotację w wysokości 11.029,26 zł. Na kwotę dotacji składają się środki WFOSiGW
w Kielcach – 4541,46zł oraz środki NFOSiGW w Warszawie –
6487,80zł.
Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu własnym oraz
całej społeczności Gminy Bliżyn pragniemy przekazać wszystkim
Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia i wyrazy uznania za
wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na
rzecz drugiego człowieka.
W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu
człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, a na co dzień ludzkiej przyjaźni i życzliwości. Niech praca daje Wam jak najwięcej satysfakcji,
ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams

Wójt Gminy i Rada Gminy Bliżyn mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w Wojtyniowie
ul. Podleśna.
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Rada gminy uchwaliła stawki
podatkowe na 2013 rok
Ustalenie wysokości stawek podatkowych na 2013 rok było jednym
z najważniejszych punktów obrad sesji rady gminy, która odbyła się 29
października br. Jej otwarcia dokonał przewodniczący rady Jerzy Rams,
po czym radni przyjęli porządek obrad. Następnie sprawozdanie ze swej
pracy w okresie między sesjami złożył wójt Mariusz Walachnia.
Sprawozdanie dotyczyło spraw związanych z budżetem gminy, realizacją zadań oświatowych oraz inwestycyjnych i uchwał podjętych przez
radę na poprzedniej sesji.
Z ważniejszych spraw
poruszonych w sprawozdaniu należy odnotować
to, że we wrześniu na terenie gminy przeprowadzono akcję edukacyjnoekologiczną „Sprzątanie
świata 2012”. Do akcji
przyłączyły się wszystkie
placówki oświatowe z terenu gminy. W tym roku
zebrano 27,19 m3 śmieci. Łączny koszt przedsięwzięcia to ok. 2.500 zł. 10
października zakończono zadanie „Odbiór transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność
osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn”. Z terenu gminy usunięto 37,37 tony
płyt eternitowych. Łączny koszt wykonania zadania to 15.592,23 zł.
W październiku przeprowadzono drugą zbiórkę szkła i makulatury. Odpady odbierano z punktów zbiorczych rozlokowanych po gminie. Zebrano 6,26t szkła i 0,43t makulatury. Zadanie realizowała Firma
MARIO ze Stąporkowa. Koszt zbiórki to 1.230,0 zł.
W tym czasie wykonano remont podłogi w OSP Sorbin oraz zamontowano 5 sztuk „WC” drewnianych w miejscowościach: Brzeście, Wołów,
Płaczków, Gilów, Zbrojów. Rozpoczęto też budowę ogrodzenia terenu placu zabaw i boiska od strony drogi – Płaczków Piechotne, zaś w Sobótce
wykonano utwardzenie terenu dojścia do altany. W tym okresie wykona-

gach, ten sam postulat zgłosił Wiesław Gregiel odnośnie Wojtyniowa
i ul. Spacerowej. Bogusław Bąk pytał o możliwość przeniesienia punktu przedszkolnego do lokalu po byłym gabinecie stomatologicznym
w Mroczkowie.
Odpowiadając na te wnioski wójt Mariusz Walachnia stwierdził,
że gmina wystąpiła już do koła łowieckiego w Wolanowie o naprawę szkód czynionych
przez dziki. Jeśli chodzi
o budynek byłej szkoły
w Ubyszowie, to gmina
ma już korzystny wyrok
sądowy. Ulice w Bliżynie
będą sukcesywnie naprawiane po zakończeniu budowy kanalizacji.
Pozyskanie terenów po
byłym Przedsiębiorstwie
„Las” na ten moment jest
niemożliwe, gdyż gmina ma za mało terenów na ich zamianę z nadleśnictwem. Gałęzie i konary zostaną wycięte z pomocą strażaków.
Następnie wójt przedłożył radzie informację na temat realizacji podatków i opłat w 2012 roku oraz o realizacji budżetu gminy za I półrocze
tego roku. Dochody budżetu w tym czasie zamknęły się kwotą 14.929.717
zł tj. 49,72% planu rocznego a wydatki kwotą 14.723.663 zł tj. 45,8% planu
rocznego. W dalszej części obrad skarbnik gminy Alina Ołownia poinformowała zebranych o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
na lata 2012-2022.
Później wójt przedłożył radzie informację na temat stanu sanitarno
– higienicznego na terenie gminy. Szerzej odniósł się do kwestii wprowadzenia w 2013 roku tzw. „podatku śmieciowego” wynikającego ze zmiany
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za miniony okres tego roku przedłożyła kierownik GOPS-u Zofia Nowak – Walachnia.
W dalszej części obrad radni przystąpili do podejmowania uchwał
ujętych w porządku obrad, z których najważniejsze odnosiły się do określenia stawek podatkowych na 2013 roku.
Kształtować się one będą w sposób następujący:
Podatek gruntowy
-

no również z wykorzystaniem funduszy sołeckich szereg drobniejszych
prac remontowych na drogach, przy odwodnieniach oraz wykonano
2 progi zwalniające na drodze gminnej Górki – Barwinek – Mroczków
w miejscowości Górki i 1 próg zwalniający na drodze gminnej Mroczków
– Kapturów w miejscowości Mroczków.
Informowaliśmy już w poprzednim wydaniu o sukcesie naszych
uczniów w konkursie „Euroświętokrzyskie – nowa rzeczywistość”. Chcąc
podkreślić rangę sukcesu na sesję zostali zaproszeni laureaci tego konkursu, którzy ze strony władz samorządowych zostali uhonorowani upominkami.
W dalszej części obrad radni przystąpili do zgłaszania interpelacji
i wniosków.
Zbigniew Ślęzak podziękował młodzieży szkolnej i ich opiekunom
za udział w akacji „Sprzątanie świata”, poruszył kwestię szkód, jakie
czynią dziki oraz pytał o to, czy zapadły decyzje w sprawie byłej szkoły
w Ubyszowie. Tadeusz Łyjak zgłosił potrzebę naprawy ul. Sobieskiego
i Rudowskiego oraz postulował podjęcie przez wójta rozmów z Lasami
Państwowymi w sprawie byłych obiektów Przedsiębiorstwa „Las”.
Aleksandra Milanowska prosiła o obcięcie gałęzi i konarów przy dro-

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł 1m 2 powierzchni,
od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł 1ha powierzchni,
od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,08 zł 1m2 powierzchni.

Podatek od budynków
a) mieszkalnych - 0,60 zł 1m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 14,94 zł 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł 1m 2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 4,63 zł 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,63 zł 1m2 powierzchni użytkowej,
Podatek od budowli wynosił będzie 2% ich wartości.
Rada zdecydowała również o podziale gminy na okręgi wyborcze
oraz przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2013 rok.
Jacenty Kita
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Aktywna wieś szansą na lepsze jutro

Rekordowy turniej niepodległościowy
Rekordową
liczbę
aż
38. zawodników z Bliżyna,
Szydłowca, Pińczowa, Skarżyska,
Stąporkowa
a
nawet
Kij
k. Krakowa zgromadził coroczny
Niepodległościowy
Turniej Szachowy, który 11 listopada zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
nad Kuźniczką w Sorbinie realizuje od
lipca do końca roku projekt pod powyższym tytułem mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności przydatnych na obszarach wiejskich. Bierze
w nim udział 30. mieszkańców Sorbina,
Zbrojowa i Nowek, a koordynatorem
projektu jest Halina Fidor. Budżet zadania wynosi 47.000 złotych i w ramach
tych pieniędzy organizowane są warsztaty kulinarne, rękodzieła ludowego,
kurs tańca ludowego oraz szkolenie na
temat „Gospodarowanie domowym budżetem”. Odbył się również wyjazd studyjny do Wisły. Poza tym planowane jest wydanie II części broszury
„Kuchnia regionalna znad Kuźniczki”.
(jaki)

Projekt edukacyjny w Sorbinie

Szkoła Podstawowa w Sorbinie pozyskała kwotę 29.000 złotych na
realizację projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego
„Kapitał Ludzki” zatytułowanego „Edukacja z indywidualizacją”, który koordynuje Halina Fidor.
W jego ramach dla uczniów klas I-III prowadzone są dodatkowe zajęcia wyrównujące trudności w nauce oraz zajęcia artystyczne.
Zakupione też zostały niezbędne pomoce dydaktyczne.
(jaki)

Najlepiej zagospodarowane kąpielisko
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe rokrocznie ocenia kąpieliska na terenie województwa pod
względem ich przygotowania do sezonu i zagospodarowania m.in. biorąc
pod uwagę infrastrukturę.
Miło nam poinformować, że tytuł
„Najlepiej zagospodarowanego kąpieliska za 2012 rok” zdobyło kąpielisko
w Bliżynie.
(jaki)
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Po kilkugodzinnej rywalizacji ogłoszono wyniki zawodów, w których najlepsi okazali się:
I miejsce - Adam Łukomski - LZS Kordian Bliżyn
II miejsce - Łukasz Łukomski - LZS Kordian Bliżyn
III miejsce - Kamil Kocia - LZS Kordian Bliżyn
IV miejsce - Jarosław Żwirko - LSZ Pińczów
V miejsce - Sławomir Łukomski – Skarżysko - Kamienna
VI miejsce - Wojciech Bednarczyk - Wieża Szydłowiec
Wśród najmłodszych najlepsi byli: Kamil Kocia - Bliżyn ,
Oskar Żak - Szydłowiec, Rafał Nojek – Szydłowiec i Cezary Żak Szydłowiec.
Nagrody ufundowane przez GOK wręczyła dyrektor placówki
Katarzyna Skarus.
(jaki)

„Zameczek” zaprasza
*
*
*
*

*
*

8.12. godz. 15.00 - Warsztaty filcowania - broszki i naszyjniki.
Udział w warsztatach 10 zł.
9.12. godz. 10.00 - Mikołajkowy Turniej Szachowy do lat 16.
11.12. godz. 10.00 - VI Konkurs Recytatorski Poezji
Bożonarodzeniowej - trzy kategorie - kl. I-III, IV -VI i gimnazjum.
15.12. - godz. 15.00 - Studio Dobrego Smaku -potrawy wieczerzy
wigilijnej. Zostaną wykorzystane m.in. grzyby zebrane podczas
I Grzybobrania.
- godz. 17.45 - Koncert Kolęd i Pastorałek „Człowiek, to taki
zwykły człowiek” w wykonaniu artystów GOK.
- godz. 18.30 - wręczenie nagród w konkursie „Ozdoba choinkowa”, sprzedaż aukcyjna ozdób konkursowych, konsumpcja
potraw wigilijnych, wspólne kolędowanie - na cały blok imprez 15 grudnia wstęp wolny.
30.12. godz. 10.00 - VI Turniej Szachowy Grand Prix 2012.
31.12. godz. 22.30 - Sylwester po gwiazdami.

Zapraszamy - Bo tak między nami GOK w Bliżynie zawsze
z Wami!
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Ćwiczenia policyjne

Bez posterunku, ale ma być lepiej

Skarżyscy policjanci zostali powiadomieni o napadzie na stację
paliw w Bliżynie. Pracownik stacji powiadomił dyżurnego komendy,
iż został zraniony przez zamaskowanego bandytę, który skradł pieniądze i pozostawił paczkę na stacji przypominającą ładunek wybuchowy i uciekł Po usłyszeniu
takiej informacji dyżurny
komendy
natychmiast
skierował w to miejsce
najbliżej znajdujący się
patrol policji. Następnie
zostali w to miejsce skierowani inni stróże prawa
ze skarżyskiej komendy.
Wkrótce na miejsce zdarzenia przybyli także strażacy z OSP Bliżyn. Do pracy przystąpili
policyjni technicy oraz pirotechnik. Zlokalizowano i zabezpieczono
podrzucony materiał wybuchowy.

Za kilka dni w Bliżynie przestanie istnieć posterunek policji. Nie pomógł sprzeciwy samorządów,
w tym naszej gminy. Od 1 grudnia w województwie
świętokrzyskim przestanie istnieć 38 posterunków,
najmniejszych jednostek organizacyjnych policji.
Ale, jak zapewniał na ostatniej sesji rady gminy
p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku Kamiennej Piotr Kania ma być lepiej. Skróci się czas
reakcji policji, patrole będą częstsze, rozważane jest
powołanie od wiosny 2013 roku trzeciego dzielnicowego, bo teren gminy jest rozległy. Pewną rolę odgrywają również względy
finansowe (utrzymanie systemów policyjnych w Bliżynie rocznie kosztuje
17.000 zł) oraz czynnik ludzki (tylko 9 policjantów, problemy z urlopami, warunki pracy i obsługi interesantów). -W praktyce bezpieczeństwo nie ulegnie
zmianie – zapewnił Piotr Kania.
Jednocześnie komendant zaproponował zakup przez gminę dwóch rowerów, co umożliwiłoby w sezonie letnim stworzenie patroli rowerowych nad zalewem.
Odnosząc się do tego wystąpienia wójt gminy Mariusz Walachnia stwierdził, że jakościowa zmiana to przede wszystkim nocne patrole policji, których
dotychczas nie było. A na ocenę tych zmian trzeba kilka miesięcy poczekać.
A co z budynkiem? –Jest on własnością Skarbu Państwa. Gmina będzie
chciała go przejąć i być może tam umieścimy archiwum urzędu. Gmina użyczy pokoju w budynku przedszkola na pierwszym piętrze, w którym będą prowadzone dyżury dzielnicowych (wejście od ul. 6 Wieków Bliżyna – mówi wójt
Mariusz Walachnia.
Proces reorganizacji w Policji trwa już od kilku lat. Zmiany przynoszą
oczekiwane efekty, więcej policjantów na ulicach, a mniej za biurkami. Ideą

W tym samym czasie policyjny pies złapał trop i poprowadził policjantów za napastnikiem w las. Napotkany w lesie mężczyzna poinformował stróżów prawa, że zamaskowany bandyta pobiegł w kierunku
Wojtyniowa. Stróże prawa z sekcji kryminalnej spenetrowali teren.
W ciągu godziny odnaleźli porzucony samochód przy leśnej ścieżce między ulicą Jastrzębią w Bliżynie a rezerwatem Świnia Góra. Pies
złapał trop i doprowadził policjantów do bandyty, który schował się
w leśnych zaroślach. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy zaczął
uciekać - po ok 50. metrach został powalony na ziemię przez policyjnego psa.
Wszystko wyglądało bardzo realistycznie, lecz były to tylko ćwiczenia na wypadek ewentualnego takiego zdarzenia.
Celem ćwiczeń było:
- doskonalenia kadry kierowniczej w organizacji i kierowaniu
działaniami podległych sił i środków,
- sprawdzenie realności założeń i ich dostosowanie do zmieniającej się taktyki działań,
- doskonalenie organizacji współdziałania i obiegu informacji,
umiejętności elastycznego kierowania siłami i środkami oraz
podejmowanie trafnych decyzji w czasie działań przez przełożonych różnych szczebli,
- doskonalenie współpracy ze środkami masowego przekazu,
instytucjami i podmiotami pozaresortowymi oraz społeczeństwem w zakresie dopływu informacji,
- skoordynowanie działań ogniw policji na szczeblu kierowniczym i wykonawczym w czasie realizacji postawionych zadań,
- nabycie praktycznych umiejętności przez policjantów( biorących udział w ćwiczeniach) na wypadek realnego takiego zadania.
(jaki)
Zdjęcia: Mariusz Busiek

przyświecającą zmianom jest przede wszystkim to, by służyły one poprawie
bezpieczeństwa, a nie jego pogorszeniu. W tej sprawie na przełomie sierpnia
i września przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, gdyż opinia społeczna jest dla
Policji niezwykle istotna.
Założenie jest takie, by na bazie oczekiwań społecznych, zapewnić całodobową służbę patrolową w miejscach, gdzie do tej pory funkcjonował posterunek i skrócić czas dotarcia na zgłaszaną interwencję. Więcej mobilnych patroli
w terenie to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
Przeprowadzone na początku tego roku badania dotyczące oczekiwań
społecznych względem Policji pokazują, że obywatele liczą przede wszystkim na sprawne dodzwonienie się do dyżurnego (47%), szybkie przybycie
patrolu (45%), skuteczność Policji (32%) i obecność patroli w okolicy (25%).
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadzone zostaną zmiany polegające na reorganizacji posterunków.
W województwie świętokrzyskim funkcjonuje łącznie 38 posterunków
z 285 etatami. Aktualnie w tych posterunkach pełni służbę 240 funkcjonariuszy. Najwięcej, bo aż 27 posterunków jest takich, gdzie liczba etatów waha się
od 6 do 10. Jest również 8 posterunków, w których liczba etatów nie przekracza
5. Tylko 3 posterunki w województwie świętokrzyskim mają ponad 10 etatów
w swojej strukturze.
Większa liczba zmotoryzowanych, całodobowych patroli na ulicach,
mniej policjantów pracujących za biurkiem, szybsza reakcja na zgłoszenia
obywateli, jeszcze sprawniej przeprowadzane akcje, równomierne rozłożenie
pracy między funkcjonariuszy – to efekty, których można się spodziewać dzięki wprowadzeniu zmian organizacyjnych w Policji.
Tak przynajmniej zapowiadają policjanci.
Jacenty Kita
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Przeżyli wspólnie pół wieku
Podniosła uroczystość związana z wręczeniem „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego
odbyła
się w dniu 26 października br. w strażackiej remizie w Bliżynie. Tym razem zgromadziła ona nie
tylko 11 par świętujących
Jubileusz 50. lecia pożycia
małżeńskiego, ale również
wyjątkowo licznie przybyłych członków rodzin
Jubilatów.
Obecnych na tym wyjątkowym spotkaniu po-

najbliżsi. Dziękujemy za trud, jaki ponieśliście dla Ojczyzny, naszej
społeczności gminnej, dla rodziny.
W ceremonii wręczania medali wójta wspomagali Luiza Jurczyk

witała zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Luiza Jurczyk
– Kutryb, która do obecnych par skierowała następujące słowa:
„Przekazując sobie wzajemną miłość, przyrzeczenie to składaliście
z ufnością wierząc, że będziecie dzielić razem dobre i złe, że nie zawiedziecie się na sobie, będziecie się wspomagać we wzajemnych chwilach
ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Nie sztuką jest pokochać, sztuką
wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ
pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarbiec czynów wielkich i małych”.
Następnie wójt gminy Mariusz Walachnia wręczył parom medale
nadane przez Prezydenta RP, a towarzyszyły temu życzenia oraz wiązanki kwiatów. –Jest mi niezmiernie miło widzieć tak licznie przybyłe
rodziny naszych Jubilatów. Świadczy to o szacunku, jakim darzą Was
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Z Ż ycia gm iny
– Kutryb, Jadwiga
Adamczyk
oraz
Iga Karpeta.
Nie mogło w trakcie spotkania zabraknąć tradycyjnej lampki
szampana oraz odśpiewania „Sto lat”.
Dla Jubilatów okolicznościowy program

Będą widoczni na drodze
Gmina Bliżyn postanowiła zatroszczyć się o bezpieczeństwo
najmłodszych uczniów naszych szkół. W tym celu zakupiła ponad

200. elementów odblaskowych, które wójt Mariusz
Walachnia wspólnie z policjantami przekazał dzieciom podczas wizyt w szkołach.
Poza wójtem w spotkaniach brali udział, poza
uczniami i ich nauczycielami, również rzecznik prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Skarżysku – Kamiennej Mariusz Sokołowski, dzielnicowi
Emil Sadza i Paweł Jelonek oraz dyrektorzy szkół.
Podczas
spotkań
funkcjonariusze
policji
przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas drogi do, jak
i ze szkoły. Przypomnieli
najmłodszym zasady bezpiecznego
korzystania
z dróg, używania elementów odblaskowych podczas poruszania się po

artystyczny przygotowali solista Wacław Pejas oraz zespół śpiewaczy
„Sobótka”.
Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznaczeni:
Henryka i Jan Banaszewscy, Marianna i Tadeusz Bilscy, Ewa i Józef
Kutryb, Stanisława i Edward Lis, Zofia i Tadeusz Okła, Henryka
i Wiktor Sztukieccy, Teresa i Zdzisław Świat, Zofia i Stanisław
Wójcik, Zofia i Eugeniusz Zarzycki, Krystyna i Tadeusz Zep oraz
Ryszarda i Robert Zielińscy.
Jacenty Kita

drogach. Milusińscy podczas spotkań obiecali, iż teraz zawsze będą
używać odblaski.
(jaki)
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Z Ż ycia Szkó ł

Pasowanie na przedszkolaka w Mroczkowie

Polska – Moja Niepodległa Ojczyzna

W dniu 30 października 20. dzieciaków z Mroczkowa złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pasowanych na przedszkolaka.
W tym podniosłym dla nich dniu byli z nimi zaproszeni goście:
wójt Mariusz Walachnia, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
Sylwester Koziński, dyrektor przedszkola Józef Nowak, radni gminy
Bliżyn Sławomir Ferencz oraz Wiesław Bąk, asystentki koordynatora

Pod tym hasłem w dniu 12 listopada w Zespole Szkół w Bliżynie
odbyła się okolicznościowa akademia poświecona 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

programu „Przedszkolak z Kapitałem” Beata Bąk i Ewelina Depo, delegacja nauczycieli z Bliżyńskiego Przedszkola oraz rodzice.
Na początek nastąpiło wspólne wejście dzieci i nauczycieli na salę
przy piosence „Pociąg przedszkolaków”, a następnie przedstawiony został program muzyczno – recytatorsko –taneczny.

Kulminacyjnym punktem było uroczyste złożenie przysięgi, której treść brzmiała następująco: „Przyrzekamy grzecznie się bawić i szanować zabawki, sprzątać po sobie , nie grymasić i nie szlochać, zawsze
swoje panie kochać oraz wszystko ładnie zjadać z talerzyka”.

Następnie dyrektor Józef Nowak dokonał pasowania na przedszkolaka oraz nastąpiło wręczenie dzieciom dyplomów i prezentów
przez dyrektora i nauczycieli, a wójt Mariusz Walachnia obdarzył
dzieci słodkimi upominkami.
Wychowawcami
grupy
są
Marzena
Tomaszewska,
Izabela Strachowska.
(jaki)
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Aleksandra Milanowska i Wiesław Gregiel.
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Uczniowie zaprezentowali interesujący
montaż słowno – muzyczny, który wraz
z nimi przygotowała
Agnieszka Paszkiel.
W akademii, poza
uczniami i nauczycielami szkoły, wzięli
udział wójt Mariusz
Walachnia oraz radni
(jaki)

Rozmai tości

Atrakcyjne działki nad zalewem na sprzedaż
Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r.) Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r.)
oraz Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie
gminne położonych w obrębie wsi Bliżyn.
Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych w katastrze
ewidencji gruntów numerami:
- 994/5 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
- 994/6 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
- 994/7 o powierzchni 0,1486ha, cena wywoławcza brutto 71.900,00zł.
- 994/8 o powierzchni 0,1430ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
- 994/9 o powierzchni 0,1501ha, cena wywoławcza brutto 72.600,00zł.
- 994/10 o powierzchni 0,1431ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
- 994/11 o powierzchni 0,1506ha, cena wywoławcza brutto 72.900,00zł.
- 994/12 o powierzchni 0,1520ha, cena wywoławcza brutto 73.500,00zł.
- 994/13 o powierzchni 0,1432ha, cena wywoławcza brutto 69.300,00zł.
- 994/14 o powierzchni 0,1536ha, cena wywoławcza brutto 74.300,00zł.
położonych we wsi Bliżyn, stanowiących własność Gminy Bliżyn
na podstawie księgi wieczystej KI1R/00010537/8 prowadzonej przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich,
posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym dla terenu wsi Bliżyn, zbywane działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 grudnia
2012 roku / czwartek/ o godzinie 9,00 dla działki 994/5; o godzinie 9,15
dla działki 994/6; o godzinie 9,30 dla działki 994/7; o godzinie 9,45 dla
działki 994/8; o godzinie 10,00 dla działki 994/9; o godzinie 10,15 dla
działki 994/10; o godzinie 10,30 dla działki 994/11; o godzinie 10,45
dla działki 994/12; o godzinie 11,00 dla działki 994/13; o godzinie 11,15
dla działki 994/14; w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy
Kościuszki 79a pokój nr 15a.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
- na kupno działki 994/5 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/6 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/7 kwotę 7.190,00zł. /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/8 kwotę 6.920,00zł. /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/9 kwotę 7.260,00zł. /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/10 kwotę 6.920,00zł /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/11 kwotę 7.290,00zł. /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/12 kwotę 7.350,00zł. /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/13 kwotę 6.930,00zł. /10% ceny wywoławczej/
- na kupno działki 994/14 kwotę 7.430,00zł /10% ceny wywoławczej/
przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007
2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn w terminie do
dnia 17 grudnia 2012r / poniedziałek / do godziny 15,00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej.
Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca

się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby,
która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku,
jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu będzie możliwe
po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem terminu okazania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.
Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia

Nowe warsztaty w „Zameczku”
Filcowanie, nazywane także spilśnianiem, to jedna z najstarszych
metod umożliwiająca tworzenie tkaniny, w tym przypadku
wełny. Jej początki datuje się na
początki neolitu, czyli tysiące
lat przed naszą erą!
Od paru lat zauważa się
modę na filcową biżuterię czy
dodatki. Wyglądają przepięknie, a co ważniejsze – nauczenie się tej pradawnej sztuki
i stworzenie niepowtarzalnej
ozdoby nie jest wcale takie
trudne, choć wymaga dużo
czasu i cierpliwości!
O tym, czy rzeczywiście jest to tak łatwe, przekonywało się w praktyce
ponad 20 kobiet w dniu 17
listopada podczas warszta-

tów prowadzonych w bliżyńskim „Zameczku” pod okiem
Agnieszki Kloczkowskiej.
W tym przypadku panie
pracowały wykorzystując metodę na mokro. Za pomoce
posłużyła oczywiście czesnka
wełniana
połduniowoafrykańska, woda mydlana oraz
mydło, a przede wszystkim –

jak zauważały uczestniczki – sprawne ręce i gibkie palce.
Efekty po kilku godzinach pracy była naprawdę wyśmienite!
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70. rocznica likwidacji getta żydowskiego
w Bliżynie
Początki osadnictwa żydowskiego w Bliżynie są mało znane i niezbadane ze względu na znikomość źródeł historycznych. Teren był
mało atrakcyjny ze względu na lesistość, słabą jakość gleby (V- VI
klasa) i niewielkie zaludnienie. Dopiero odkrycie rudy żelaza i jej
wydobywanie oraz wytop spowodowały szybszy rozwój gospodarczy
tych terenów. Właścicielom Bliżyna zaczęło zależeć na szybkich przemianach w handlu i rzemiośle.
Do tych działań świetnie nadawała się ludność żydowska. Dlatego
też, zaczęli ją sprowadzać i osiedlać na tych terenach. Pierwsi potwierdzeni przez źródła historyczne Żydzi w Bliżynie pojawili się w XVIII
wieku. W czasie powstania styczniowego właścicielem lub dzierżawcą
karczmy był Jankiel Huciński, który współpracował z miejscową organizacją patriotyczną i oddziałem podpułkownika Jana Rudowskiego.
Żydzi z Bliżyna należeli do dozoru bóźniczego w Szydłowcu.
W 1912 r. uzyskali od władz carskich zezwolenie na założenie domu
modlitewnego (tzw. bóźnicy), która dziś nie istnieje, a znajdowała się
na miejscu dzisiejszego sklepu Pana Sławomira Boczka (przy ulicy VI wieków Bliżyna). Archiwum Państwowe w Radomiu posiada
dokument w postaci prośby Ajzera Rajzenberga do Radomskiego
Gubernialnego Urzędu (14.06.1912 r.) o pozwolenie otwarcia żydowskiego modlitewnego domu w budynku należącym do Daniła
Karaushara. Budynek był drewniany, a w okresie późniejszym wybudowano obok niego z kamienia polnego pomieszczenie gospodarcze.
Na terenie przedwojennej gminy Bliżyn nie było kirkutu (żydowski
cmentarz) i miejscowych wyznawców judaizmu chowano w Szydłowcu
lub w Skarżysku – Kamiennej (Łyżwy).
Wyznawców mojżeszowych przed II wojną światową w gminie
Bliżyn było 273 (60 rodzin) i nie byli to ludzie zamożni. Najbogatszym
z nich był Herszek Rozenberg, który był właścicielem tartaku i gospodarstwa rolnego o powierzchni 10 ha. W „Księdze adresowej Polski
(wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa” z 1929 r. wymienieni są: Finkielsztein A. i Fryszman
A. (artykuły spożywcze), Sztajnfeld G. i Szwarcfuter J. (szewcy),
Wargon Sz. (sklep z artykułami metalowymi) i Rozenberg Sz. (piekarz). Od 1906 r. w Wojtyniowie czynny był tartak parowy należący do braci Heine, a od 1939 r. do spółki Dawid Warszawski, Orzech
i Rosenberg.
Polityka władz niemieckich podczas ostatniej wojny światowej
w stosunku do ludności żydowskiej zmierzała do jej wyzysku i unicestwienia. Dla odróżnienia i wyodrębnienia tej nacji narzucono jej
obowiązek noszenia opaski z gwiazdą Dawida, oznakowania sklepów
i ograniczono swobodę poruszania poza wydzielonymi częściami
miast i wsi zwanych gettami oraz wprowadzono przymus pracy dla
osób od 14 do 60 lat.
Po skonfiskowaniu bliżyńskim Żydom majątków i wysiedleniu
niektórych z nich z domostw zaczęto od 05.03.1941 r. na podstawie
ogólnego rozporządzenia gubernatora radomskiego Karla Lascha,
tworzyć getto otwarte (nie znamy dokładnej daty jego utworzenia –
przypuszczalnie koniec 1939 r.), a od 15.12.1941 r. zamknięte. Liczyło
ono od 300 do 600 osób. Teren getta terytorialnie trudno określić,
gdyż Żydzi mieszkali nie tylko w Bliżynie, ale i w okolicznych wsiach.
W grudniu 1939 r. przybyło 26 rodzin żydowskich z Łodzi (88
osób). Pod koniec 1939 r. w Bliżynie mieszkało już 361 Żydów, a w
lutym 1940 r. 375. Do pracy zdolnych było 82 osoby. Od marca przywożono Żydów z Płocka (330 osób). Pod koniec marca 1941 r. przebywały 703 osoby pochodzenia żydowskiego, a w lipcu 1941 r. 764.
Płoccy Żydzi przybyli z całymi rodzinami bez dobytku i pieniędzy,
a w dodatku schorowani i zmęczeni podróżą. Wysiedleni byli dokwaterowani do rodzin żydowskich lub polskich. Były właściciel tartaku
w Wojtyniowie, Dawid Warszawski, zamieszkał z rodziną w domu
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Jasińskich.
Żydzi w bliżyńskim gettcie mogli prawdopodobnie prowadzić działalność handlową i rzemieślniczą. Świadczą o tym zapisy
z „Dziennika Główny…”: Moszek Feldman w dniu 04.04.1940 r. otrzymał z kasy gminnej 8 zł za 4 kg mięsa wołowego dla żandarmerii wojskowej z Buska, która brała udział w akcji wojskowej w dniach od 01.04
do 04.04.1940 r. przeciwko oddziałowi mjr Henryka Dobrzańskiego
„Hubala”. Podatki od działalności handlowej zapłacili: Szul i Hersz
Gutman, Izrael Pęcak, a gruntowy Nusyn, Mendel i Icek Hucińscy,
Szmul Rozenberg, Chil Finkielsztajn, Warszawski, Wargon i Orzech,
a Herszek Rozenberg wpłacił 20 zł jako podatek wyrównawczy za
1940 r.
Żydom na terenie gminy Bliżyn zabroniono praktyk religijnych.
Nie mogli uczęszczać do synagog w Szydłowcu lub w Skarżysku
– Kamiennej i zabroniono pochówku na tamtejszych kirkutach.
Zmarłych lub zamordowanych Żydów z getta chowano w lesie za budynkiem szkolnym w kierunku Wojtyniowa (koło grobli) lub w miejscach w których zostali zabici. Odebrano im dom modlitewny (bóźnicę) i zamieniono w remizę strażacką.
Wśród bliżyńskich Żydów i w istniejącym gettcie aktywnie działały Rada Starszych Żydów i Żydowska Samopomoc Społeczna Oddział
w Bliżynie. Rada Starszych zajmowała się problemami materialnymi
i zdrowotnymi Żydów oraz wykonywaniem poleceń niemieckich.
Dokuczliwym zadaniem było zbieranie pieniędzy na kontrybucję dla
Niemców. Budżet Rady na 1940 r. wynosił 7180 zł. Z czego: na kontrybucję wydano 3000 zł, a pozostałą część na składki dla Rady Naczelnej
w Radomiu, na pomoc dla ubogich i wysiedlonych oraz wydatki własne. Do pomocy miała policjantów żydowskich, którymi byli synowie
Herszka Rozenberga. Przewodniczącym Rady w 1939 r. był Herszek
Rozenberg, a zastępcą Chil Finkielsztajn, a po nim: Szmul Rozenberg
(1941 r.) i Chaim Rozenberg (1942 r.).
Współpracowała z Amerykańskim Komitetem Pomocy Żydom
(AJDC) w Krakowie.
Z korespondencji z nim wynika, że otrzymała od niego dwukrotnie po kilkadziesiąt kilogramów artykułów żywnościowych, którą
rozdała wśród biednej ludności żydowskiej.
Na polecenie władz niemieckich, jesienią 1940 r., utworzyła Komisję
Sanitarną, aby zadbać o warunki sanitarne swoich rodaków. Przy
Radzie Starszych, od lutego 1940 r., powstała Żydowska Samopomoc
Społeczna (ŻSS) Delegatura w Bliżynie. Przewodniczącym Żydowskiej
Samopomocy był zawsze zwierzchnik Rady Starszych. Skład Zarządu
Żydowskiej Samopomocy w 1942 r. był następujący: Chaim Rozenberg
(prezes), Jonas Warszawski (zastępca prezesa) i członkowie: Hilel
Finkielsztajn, Wolf Guzik, Srul Gutman. Uruchomiono żydowską
kuchnię ludową (250 obiadów). Od maja do października 1941 r. korzystało z niej od 206 do 439 osób, a starało się o nią od 423 do 629
osób. Brakowało pieniędzy na żywność i lekarstwa, dlatego Chaim
Rozenberg zwracał się do Prezydium w Krakowie z prośbą o pomoc.
Powstało Koło Higienistek, którego przewodniczącą była B.
Bursztynówna. Zajmowało się ono opieką nad dziećmi żydowskimi do
12. lat. Opieką otoczono 45. dzieci dla których w okresie letnim zorganizowano półkolonie (112 - ogólna liczba żydowskich dzieci w getcie).
Mogły one korzystać z opieki higieniczno-lekarskiej i z kuchni dla dorosłych. Początkowo jadły tylko obiady, a od 1942 r. śniadania.
Ze względu na trudne warunki bytowo-socjalne, złe odżywianie
i niski stan higieny wśród ludności hebrajskiej szerzyły się tyfus plamisty i czerwonka. Żydzi bliżyńscy i z getta zatrudniani byli w kamieniołomie w Gostkowie oraz przy: budowie dróg, pracach żniwnych
i leśnych, demontażu maszyn z Wytwórni, tworzeniu obozu dla jeńców sowieckich, obrządku koni w stajniach niemieckich i wyładunku
towarów na stacji kolejowej w Bliżynie.
Za wykonywaną pracę otrzymywali wynagrodzenie o 20 %
mniejsze niż Polacy lub pracowali za darmo. Pomimo zakazów niemieckich nadleśniczy Władysław Okoń, przy pomocy Forstmeistera
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dr Ufenrode zatrudniał Żydów przy budowie drogi na Świnią Górę
i sprzedawał im opał, ale w dokumentach podawał fałszywe polskie
nazwiska.
Okoń nie zgodził się na eksmisję staruszków Rozenbergów z domu.
Jego osobista interwencja na prośbę matki i córki w siedzibie gestapo
w Skarżysku – Kamiennej uratowała na pewien czas życie żydowskiego rzeźnika Herszka Pinkfasa (Pinkwasa) pomówionego o dostawę
mięsa dla partyzantów. Za okazaną pomoc „starszym braciom” w wierze otrzymał pisemne podziękowanie w 1942 r. od władz żydowskich
getta w Suchedniowie.
W 1941 r. Niemcy zabili 23. Żydów z Bliżyna, a 98. objęto represjami. Dnia 26.12.1941r. odebrano im kożuchy, które potrzebne były
walczącej armii niemieckiej w Rosji Sowieckiej. Od kwietnia 1942 r.
rozpoczęto przy pomocy policjantów polskich i żydowskich oraz żandarmów sprowadzać do Bliżyna Żydów (73 osoby) z okolicznych wiosek: Pogorzałe, Bzin, Milica, Gilów, Wojtyniów, Sorbin i Mroczków.
Wiadomość o likwidacji getta w Bliżynie dotarła do inżyniera
Schmidta, który w niedzielę 23.08.1942 r. wywiózł własnym samochodem rodzinę żydowską Zajcewów z Płocka w nieznanym kierunku.
Przeżyła ona wojnę, a po niej zamieszkała w Gdyni. Inżynier Schmidt
został niebawem aresztowany i wywieziony przez Niemców do Kielc.
Niemcy zaproponowali lekarzowi Strzydze, wysiedlonemu
z Płocka, pozostanie w Bliżynie. Propozycji nie przyjął i podzielił los
pozostałych rodaków. Udzielał porad lekarskich partyzantom i polskiej ludności cywilnej.
Dnia 24.08.1942 r. Żydzi z getta bliżyńskiego (około 600 – 800
osób) pomaszerowali pieszo pod eskortą do Suchedniowa, gdzie przy
stacji kolejowej utworzono dla nich punkt zbiorczy do wywózki do
obozu zagłady w Treblince.
„Pewnego dnia zjawili się w Bliżynie gestapowcy, którzy dali rozkaz
Żydom opuszczenia mieszkań i ustawienia się w szeregi na głównej ulicy. Ponieważ nie wolno im było zabierać zapasowej odzieży, więc każdy
jak mógł nakładał na siebie kilka par bielizny i sukien. Stary Żyd Pencak
(Pęczak) wyszedł już z domu z synem i czekał na ulicy na córkę…”. Nie
doczekał się, gdyż Niemiec ją zastrzelił na ulicy, za uderzenie go ręką
w twarz (uderzył ją wcześniej kolbą karabinu i ta mu oddała). Podobny
los spotkał w domu Basię (26 lat), krawcową, córkę Honigmana.
Droga wiodła przez Jastrzębię, Dalejów i Kruka. Po drodze zabito 30-50 osób. Wójt Suchedniowa, tak relacjonuje przybycie Żydów
z Bliżyna: „… był wówczas straszny upał. Do Suchedniowa przywieziono 50 trupów, zakopuje się ich na łące nad rzeką…”. Żydzi zgromadzeni w Suchedniowie (5000-6000 osób) zostali wywiezieni (wrzesień
1942 r. i zgładzeni w Treblince.
W ten sposób uległy unicestwieniu fizycznemu mieszkające od lat w gminie Bliżyn rodziny: Feldmanów, Rodsztajnów,
Szlaków, Stalów, Dawidowiczów, Zajdzbelgów, Fajngoldów, Peltów,
Milichmanów,, Nagielów, Rozenbergów, Hucińskich, Minkowskich,
Szwarcfuterów,
Pęcaków,
Szajnfeldów,
Finkielsztajnów,
Wajntraubów, Honigmanów, Wajnsztoków, Zajdwergów, Pęcaków,
Dziewięckich, Pinkwasów, Warszawskich, Sztainchakierów,
Gutmanów, Studniów i innych.
Z getta w Suchedniowie uciekł Haskiel Rozenberg (24 lata), najmłodszy syn Herszka, który do wiosny 1943 r. ukrywał się w okolicznych wioskach. Ludzie z narażeniem własnego życia pomagali mu.
Został w okolicach wsi Górki przypadkowo rozpoznany i zabity przez
patrol niemiecki.
Po likwidacji getta w Bliżynie zaczęła się grabież przez Polaków
pozostawionego mienia. Przeszkodziły jej władze niemieckie, które 26.09.1942 r. dokonały sprzedaży pod nadzorem sekretarza gminy Zygmunta Knafla pożydowskich rzeczy, a 07.01.1943 r. domów.
Byli jednak tacy, którzy nie pomnażali swoich majątków kosztem
Żydów, ale z narażeniem życia pomagali przetrwać im lata okupacji
dostarczając żywność lub ukrywając np: rodzina Nowaków z Górek,

Władysław Wrona z Gostkowa i Zygmunt Jarosz z Plewna. Zygmunt
Jarosz za ten akt odwagi został odznaczony przez państwo Izrael medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Obok Bliżynian pomagającym Żydom, byli tzw. szmalcownicy,
którzy ich okradali, przeganiali, zabijali i informowali władze niemieckie o ich pobycie za co otrzymywali pieniądze, cukier i inne towary. Po dzień dzisiejszy krąży legenda o ukrytym żydowskim skarbie
pochodzącym z bliżyńskiej bóźnicy, czyli o „cielcu ze złota”, którego
nie oddano Niemcom.
Dalsza eksterminacja ludności semickiej w gminie przebiegała
w niemieckim obozie pracy dla Żydów i Polaków oraz w niemieckim obozie koncentracyjnym w Bliżynie (filia obozu w Majdanku).
Powstały one na zrębach obozu dla jeńców radzieckich.
Roman Falarowski

Powstaną alejki cmentarne
Od kilku lat w Dniu Wszystkich Świętych przed bliżyńską nekropolią przeprowadzane są kwesty. Zebrane pieniądze pomogły m.in.
w odbudowie murku przy kościółku św. Zofii.

W tym roku z puszkami stali członkowie bliżyńskiego oddziału parafialnego Caritas, rady parafialnej, Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Związku
Strzeleckiego, działacze
Towarzystwa Przyjaciół
Bliżyna oraz wójt Mariusz
Walachnia
i
radna
Aleksandra Milanowska.
Choć pogoda nie sprzyjała, to jednak udało się
z datków zebrać 6 633 zł,
oraz 1,40 euro.
Przypomnijmy, że rok
temu uzbierano 7 727 złotych oraz
11 euro a dwa lata temu aż 11 203,83 zł
i 2 euro. Na niższe wpływy z jednej
strony na pewno przełożyła się pogoda i fakt, że datki zbierano tylko przez
jeden dzień, z drugiej zaś strony społeczeństwo coraz bardziej odczuwa
skutku kryzysu, co przekłada się na
oszczędne i bardziej racjonalne gospodarowanie domowym budżetem.
Jacenty Kita
Zdjęcia: Andrzej Adamczyk
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Jesienny marszobieg w zimowej
scenerii
Mimo padającego na przemian deszczu i śniegu, mimo zacinającego wiatru, około 70. osób wzięło
udział w Powiatowym
Marszobiegu Jesiennym,
który w dniu 27 października wspólnie zorganizowało Starostwo Powiatowe
w Skarżysku – Kamiennej
oraz
Urząd
Gminy
w Bliżynie.

Pod zadaszoną altaną przeprowadzone zostały konkursy i zabawy, chętni mogli uczestniczyć w biegu dookoła zalewu. Zgłosiło się
18. osób, a nagrody w postaci pucharów i gadżetów o gminie ufundo-

Uczestników marszobiegu powitali Katarzyna
Bilska, członek zarządu
powiatu oraz wójt gminy Mariusz Walachnia.
–Zapewniałem, że atrakcji
w Bliżynie nie zabraknie
i tak faktycznie jest – powiedział wójt.

Pogoda nie odstraszyła ani starszych, ani dzieciaków.
Odpowiednio
ubrani i zaopatrzeni przez
organizatorów w gorące napoje wyruszyli na
skróconą do 3. kilometrów trasę wokół zalewu
i jego otoczenia.
Na mecie czekały, jak
najbardziej na miejscu tego dnia, gorące posiłki w postaci smacznego
bigosu oraz kiełbasek z grilla.

był Damian Markiewicz
a trzeci Mariusz Olesiński.
Z kolei wśród dzieci zwyciężył Łukasz Śmieszek, przed
Kamilem
Olesińskim
i Łukaszem Białkiem.
Rowery
ufundowane
przez firmę Wtórpol wylosowali Karol Kopczyński
i Bogusław Młodawski.

wał urząd gminy, a wręczył
je wójt Mariusz Walachnia.
W kategorii kobiet
I miejsce zajęła Lidia Pytel,
II – Dorota Czarnecka
a III – Helena Furmaniak.
Spośród
mężczyzn
na
metę najszybciej przybiegł
Rafał Czarnecki, drugi

Powiatowy Marszobieg Jesienny
był imprezą o charakterze sportowym
i miał na celu popularyzację zdrowego
stylu życia, kultury fizycznej, czynnego wypoczynku, integrację środowiska ludzi aktywnych ruchowo oraz
promocję powiatu.
PS.
Z uwagi na niepogodę wiosną
2013 r. marszobieg ponownie zawita
do Bliżyna.
Jacenty Kita
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Hubertusik z TPD
Ponad 30. dzieciaków z inspiracji bliżyńskiego oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dniu 24 października spotkało się

Uczniowie mogli popatrzeć na strzelanie z łuku do celu, pojeździć konno, uczestniczyć w grach i konkursach: przeciąganie liny,
skok przez słomę…

w „Zagrodzie Królów”
w Brześciu, aby doskonale się bawić podczas
II już edycji imprezy
„Hubertusik z TPD”.
Witając zebranych
prezes TPD Grażyna Kij
od razu pałeczkę oddała
Gabrieli i Krzysztofowi

Królom, którzy wraz z synami Maciejem i Wiktorem, poprowadzili
blok zabaw dla dzieciaków.
-A więc jak to z tym koniem bywało? Jak się z nimi obchodzić? –
o tym wam opowiemy – rozpoczęła spotkanie G. Król, a Krzysztof
najpierw omówił z humorem budowę konia, na przykładzie wałacha
o wdzięcznym imieniu Duduś.

Dla wszystkich gospodarze przygotowali upominki w postaci baloników, długopisów, notesów, dyplomów uczestnictwa w Hubrtusiku
oraz „Prawa jazdy furmana”.

Obok płonęło ognisko, na którym pieczono kiełbaski. Słodki poczęstunek w postaci pączków podarowała Hurtownia „Batmar”.
Opiekunami dzieciaków byli Grażyna Kij (dzieci z Bliżyna),
Halina Fidor (Sorbin) oraz Hanna Jakubowska (Odrowążek).
Jacenty Kita
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Jesteśmy już uczniami

SP Bliżyn - klasa I b
Klasa Ib: Aleksandra Antoniak, Wiktoria Bafian, Miłosz Binkiewicz,
Oliwia Chrzanowska, Hubert Dziubiński, Jakub Fornalik, Karol Jaduła,
Klasa Ia: Oliwia Bilska, Adam Chytra, Julia Fornal, Natalia Fornal, Marta Jędrzejczyk, Maksymilian Kałuża, Nikola Koperek, Dawid
Maciej Januchta, Dawid Jasiński, Jakub Kwaterski, Kacper Łukomski, Kołodziejczyk, Mateusz Krajewski, Wiktor Kozłowski, Kinga Paszkiel,
Alicja Mikołajczuk, Maja Orynek, Radosław Porada, Kacper Płatek, Łukasz Siudak, Nikola Szczepanik, Natalia Trzebińska, Wiktoria
Weronika Strzeżek. Wychowawczyni: Grażyna Kij.
Walachnia, Caspar Wychowaniec. Wychowawczyni: Dorota Bernas.

SP Bliżyn - klasa I a

SP Mroczków
Dominik Góral, Mikołaj Jedynak, Wojciech Karpeta, Jakub Łukomski, Jakub Majcher, Klaudia Malinowska, Łukasz Mastalerz, Magdalena Misiak,
Rafał Mołdawa, Martyna Nowek, Kacper Pachla, Alicja Rycerska, Aleksandra Stachura, Karol Synowiec. Wychowawca: Beata Woźniak.

SP Odrowążek
Sebastian Armata, Julia Bednarz, Eliza Grabka, Miłosz Grzela, Kinga
SP Sorbin
Jończyk, Radosław Krzepkowski, Dominika Lisowska, Emil Lisowski,
Łukasz Mościński, Kacper Ściegienny, Tomasz Woźniak. Wychowawca: Patrycja Gniwek, Wojciech Kowalczyk, Julia Kulińska, Dorota Obara,
Bożena Kalarus.
Bartosz Rozwadowski. Wychowawca: Bożena Święs.
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