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* mamy nowego sołtysa w Wołowie,
* 570.000 zł na promocję gminy,
* o gminnych inwestycjach,
* krwiodawcy nagrodzeni,
* Halina Fidor w koncercie życzeń,
* ogniska integracyjne w Brześciu i innych sołectwach,
* sukces młodzieży na zawodach strażackich,
* program obchodów 600-lecia Bliżyna,
* „Zameczek” tętni życiem,
* V Bieg o Puchar Wójta,
oraz inne, aktualne wydarzenia z życia gminy.
   Zapraszam do lektury!

Jacenty Kita

W numerze m.in.:

Egzemplarz bezpłatny

ISSN 2080-1327

Ponad 400 osób na rajdzie powiatowym!

Ilość zgłoszeń zaskoczyła nawet organizatorów. Na metę II 
Powiatowego Rajdu Gwiaździstego w dniu 12 września nad skarży-
ski zalew na Rejowie dotarło ponad 400 amatorów aktywnego wypo-
czynku, w tym ponad 40 osób z Bliżyna „pod wodzą” wójta Mariusza 
Walachni.

Czytaj na str. 15

Najbardziej pociąga mnie praca w gospodarstwie
Tytuł Vice Chłopa Roku 2009, zdobył starosta Dożynek 

Wojewódzkich w Jędrzejowie, a wraz z małżonką Gabrielą również 
starosta na Dożynkach Powiatowych w Skarżysku Kamiennej. To 
również zwycięzca tegorocznego konkursu na najbardziej ekologicz-
ne gospodarstwo w województwie świętokrzyskim. W swym dorob-
ku wraz z małżonką mają również inne sukcesy w postaci zajęcia II 
miejsca w wojewódzkim konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda” 
oraz III miejsca w kraju w konkursie „Zielone Lato”. Natomiast ich 
produkt „Udziec jagnięcia ze świniarki” zajął II miejsce w konkursie 
produktów regionalnych. Uf! To tylko niektóre tytuły i sukcesy, jakie 
osiągnął Krzysztof Król wspólnie z małżonką Gabrielą z Brześcia.

Czytaj na str. 6

Byliśmy na Dożynkach Wojewódzkich 
i Powiatowych

Wyjątkowo nasza gmina w tym 
roku obchodziła tradycyjne święto 
plonów, czyli popularne dożynki. 
W trakcie imprezy rangi powiato-
wej nasza gmina była ich gospo-
darzem. Starostami dożynek byli 
Gabriela i Krzysztof Królowie z 
Brześcia. Nasz wieniec, autorstwa Janiny Kołek, został także wybra-
ny do reprezentowania powiatu na Dożynkach Wojewódzkich, które 
miały miejsce w dniu 13 września w Jędrzejowie. Rolę starosty pełnił 
na nich K. Król.

Czytaj na str. 2-3
Fotoreportaż na str. 16

Zabawa przy ognisku z TPD
Ponad pięćdziesiąt 

dzieciaków ze wszyst-
kich miejscowości  naszej 
gminy uczestniczyło w 
integracyjnej imprezie 
„Pieczenie ziemniaka”, 
która w dniu 18 września 
br. odbyła się w gospodar-
stwie agroturystycznym 
Gabrieli i Krzysztofa 

Królów w Brześciu. Jej organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Bliżynie. 

Czytaj na str. 10

„Z rąk do rąk podajemy
skromnej mądrości dar zwyczajny”. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy nauczycielom, 
wychowawcom i pedagogom z terenu gminy Bliżyn serdeczne 
życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu 
oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i spo-
łecznego uznania.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska

Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
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Najpierw korowód dożynkowy przeszedł ulicami Jędrzejowa 
do Klasztoru Cystersów, gdzie odprawiona została uroczysta Msza 
św. dziękczynna. Po mszy uczestnicy wojewódzkiego święta plonów 
przeszli na stadion, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Tam 
starostowie wieniec i bochen chleba z tegorocznych plonów wręczyli 
gospodarzowi województwa, Marszałkowi Adamowi Jarubasowi. 

Do czynności tych dołączyły posłanki Marzena Okła- 
Drewnowicz i Maria Zuba.

Potem nastąpiło tradycyjnie ośpiewanie wieńców i ich obtańcze-
nie, co w imieniu powiatu skarżyskiego uczynił zespół z „Sorbina”.

Zabawie dożynkowej, w której uczestniczyli wszyscy goście to-
warzyszyły liczne konkursy. Jednym z nich był wybór najładniej-
szego wieńca. Powiat skarżyski reprezentował wieniec w kształcie 
korony świętokrzyskiej autorstwa Janiny Kołek - członkini zespołu 
„Sorbin”.  

Jacenty Kita
Zdjęcia: UG Bliżyn

Ak tuAlności
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Reprezentowaliśmy powiat na 
dożynkach wojewódzkich

Naszej gminie przypadł zaszczyt reprezentowania powiatu 
skarżyskiego na tegorocznych Dożynkach Wojewódzkich, które 
odbyły się w niedzielę, 13 września w Jędrzejowie.

Delegacja powiatowa liczyła aż 33 osoby. Byli to członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” prezentujący wieniec dożynko-
wy oraz przedstawiciele powiatu skarżyskiego i gminy Bliżyn 
w osobach: wójta Mariusza Walachni, Jerzego Żmijewskiego 
– Starosty Skarżyskiego, Leszka Lepiarza – Wicestarosty, Zenona 
Nowakowskiego – Radnego powiatowego i Ewy Urban – Naczelnik 
Wydziału Rozwoju Powiatu.

Honory starostów Dożynek Wojewódzkich pełnili: mieszkaniec 
Brześcia Krzysztof Król oraz Wiesława Sowula ze wsi Dalechowy 
w gminie Imielno.

Nowy sołtys w Wołowie
Halina Wrona złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa 

Wołowa, w związku z czym zaistniała pilna potrzeba wyboru nowej 
osoby na tą funkcję. Zebranie wyborcze z udziałem 84 mieszkańców 
oraz wójta gminy Mariusza Walachni odbyło się 25 września br.

O funkcję sołtysa ubiegało się 3 kandydatów. W wyniku prze-
prowadzonego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali nastę-
pującą liczbę głosów ważnych: Piotr Zep – 64, Mirosław Lisicki 
– 16, Zygmunt Mastalerz – 2.

Tak więc funkcję sołtysa Wołowa  obecnie pełni Piotr Zep.
(jaki)

Zapowiedzi kulturalne
W październiku w „Zameczku” odbędzie się kilka ciekawych 

imprez kulturalnych. I tak:
* 11 października, godz. 17.00, sala OSP w Bliżynie. Premiera 

sztuki „Po bajce” autorstwa Hanny Krall w wykonaniu dziecię-
co – młodzieżowej Trupy Teatralnej „Simple” kierowanej przez 
Katarzynę Skarus;

* 24 października – druga część warsztatów kulinarnych oraz o 
godz. 18.00 „Zameczkowe spotkania kameralne”. Tym razem 
obejrzeć można będzie „Pochwałę głupoty” Erazma z Rotterdamu 
w wykonaniu aktorki Ziuty Zającówny, która na co dzień wy-
kłada dykcję na PWST w Krakowie. Wstęp – 5,00 zł.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty GOK-u.

Jaki

wr zesień �0 09
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PowiAtowe świĘ to Plonów

Powiatowe Święto Plonów ‘2009
W niedzielę 6 września br. na Plantach w Skarżysku - Kamiennej 

odbyły się tradycyjne, doroczne Dożynki Powiatowe ‘2009. 
Na początek Mszę św. 

dziękczynną w kościele Św. 
Brata Alberta celebrował 
ksiądz kanonik Marian 
Mężyk. Proboszcz dzięku-
jąc Panu Bogu za tegorocz-
ne plony poświęcił wieńce 
dożynkowe. Starostowie 
dożynek – Gabriela i 
Krzysztof Król z Brześcia 
oraz wójt gminy Bliżyn 

Mariusz Walachnia podzielili się, upieczonymi z tegorocznych plo-
nów bochnami chleba, z uczestnikami mszy.

Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej z Miejskiego Centrum 
Kultury barwny korowód przeszedł ulicami na Skarżyskie Planty, 
gdzie odbyła się obrzędowo - artystyczno - konkursowa część doży-
nek. 

W tym roku gospodarzami dożynek była nasza gmina. Stąd też 
starostami byli Gabriela i Krzysztof Król z Brześcia, którzy wręczy-
li staroście skarżyskiemu, wójtom i burmistrzom z powiatu skarży-
skiego oraz marszałkowi Adamowi Jarubasowi symboliczne bochny 
chleba, które następnie zostały podzielone między zgromadzonych na 
placu gości. W imieniu naszej gminy chlebem dzielił się wójt Mariusz 
Walachnia.

Potem miała miejsce prezentacja wieńców dożynkowych wy-
konanych przez przedstawicieli wszystkich gmin w powiecie oraz 
ich „ośpiewanie”. Z naszej gminy czynności obrzędowe wykonywały 
Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, Zespół Ludowy „Sobótka” z solistą 
Wacławem Pejasem oraz Zespół Ludowy „Kuźniczanki” z Odrowążka. 
Wójt gminy Mariusz Walachnia wszystkie występujące zespołu uho-
norował nagrodami.

Tradycją skarżyskich dożynek jest rokroczny wybór najpiękniej-
szego wieńca dożynkowego. W konkursie wybrano wieniec z Gminy 
Bliżyn, wykonany przez artystkę Janinę Kołek z Sorbina. Właśnie 
ten wieniec reprezentował powiat skarżyski podczas Dożynek 
Wojewódzkich, które odbyły się 13 września w Jędrzejowie. 

W części rozrywkowej licznie zgromadzeni mieszkańcy bawili 
się przy muzyce zespołu „Stonehenge” grającym muzykę celtycką, a 
gwiazdą wieczoru był cygański zespół „Kałe Jakha”. 

Na scenie nie zabrakło także występów naszych rodzimych talen-
tów, takich jak Zespół Pieśni i Tańca działający przy MCK w Skarżysku 
oraz uczestnicy koła muzycznego „Hepy Boys” z Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej. Uczestnicy zabawy 
mieli także okazję wysłuchać koncertu muzyki elektronicznej w wy-
konaniu Andrzeja Wolskiego.

W trakcie uroczystości dożynkowych starosta Jerzy Żmijewski 
wręczył dwie nagrody rzeczowe - kosiarkę spalinową Alicji Zając z 
Grzybowej Góry - laureatce powiatowego etapu konkursu „Piękna i 
bezpieczna zagroda- przyjazna środowisku” oraz w imieniu Zarządu 
Powiatu Skarżyskiego – karczownik Krzysztofowi Królowi z 
Brześcia za promocję powiatu skarżyskiego poza jego granicami i 

zdobycie tytułu Vice Chłopa Roku w 
Ogólnopolskim Konkursie na Chłopa 
Roku 2009, który odbył się w kwietniu 
w Racławicach.

Miłym akcentem było także 
wręczenie trzem mieszkankom po-
wiatu skarżyskiego medali „Orderu 
Serca – Matkom Wsi” przyznanych 
przez Prezydium Zarządu Krajowego 
Związku Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Warszawie. 
Jest to najwyższa odznaka dla kobiet 
za wybitne osiągnięcia w pracy spo-
łecznej na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich.

Medale otrzymały: Janina Kołek, Teresa Kałużyńska i Teresa 
Salwa. 

Tegoroczne dożynki obfi towały w liczne konkursy, w których do 
wygrania były bardzo atrakcyjne nagrody.  

Tytuł najładniejszego otrzymał wieniec reprezentujący gminę 
Bliżyn. Nagrodę zespołowi w wysokości tysiąc złotych wręczył staro-
sta Jerzy Żmijewski. 

Najsmaczniejszą regionalną potrawą dożynkową został uznany 
przez jury „Rogal dworski” autorstwa gospodyń z gminy Skarżysko 
Kościelne – nagrodę za potrawę ufundowała Katarzyna Brzezińska-
Woźniak i fi rma LYBRA.

W tej kategorii wyróżniono także „kołduny” przyrządzone przez 
gospodynie z gminy Łączna i „placek pasiak” wypieczony przez go-
spodynie z Suchedniowa. 

Natomiast tytuł najlepszego zespołu ludowego Dożynek 
Powiatowych 2009 otrzymał zespół „Skokotliwi” , który otrzymał na-
grodę ufundowaną przez Zarząd Powiatowy PSL.

Podczas tego-
rocznych dożynek 
nie zabrakło tak-
że niespodzianek 
konkursowych 
dla najmłodszych 
oraz dobrej muzy-
ki cygańskiej, cel-
tyckiej i ludowej.
O oprawę artystycz-

ną zwieńczoną pięknym pokazem sztucznych ogni, wszelkie atrakcje 
dla uczestników dożynek z zachowaniem tradycyjnej obrzędowości 
dożynkowej zadbali organizatorzy dożynek: Starostwo powiatowe 
przy współpracy z Powiatowym Zarządem PSL, gminami powiatu 
skarżyskiego i parafi ą św. Brata Alberta w Skarżysku.

Honorowy patronat nad Dożynkami Powiatowymi sprawował 
marszałek Województwa Adama Jarubas.

Jacenty Kita
Fotoreportaż na str. 16
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570.000 zł na promocję gminy
W dniu 1 października br. wójt gminy Mariusz Walachnia w 

Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisał z Marszałkiem 
Województwa Adamem Jarubasem umowę na realizację kampa-
nii promocyjnej pod nazwą „Przystań Bliżyn 2010-2012”. Całkowita 
wartość projektu wynosi 570.000 zł, z czego kwota dofinansowania ze 
środków unijnych wyniesie 300.000 zł. Pozostałe 276.000 zł to wkład 
własny gminy.

Pieniądze wydatkowane będą 
przez trzy lata. W 2010 roku od-
będzie się dwudniowy festyn 
„Przystań Bliżyn – Jagiełło był pierw-
szy” nawiązujący do 600-letniej 
historii Bliżyna i pobytu Jagiełły w 
Bliżynie podczas marszu na pola 
Grunwaldu. Również w roku przy-
szłym zorganizowany zostanie I 
Międzynarodowy Plener Malarski 
z cyklu „Świętokrzyskie krajobrazy 
– Szlakiem Jagiełły – Bliżyn”.

Rok 2011 to projekt „Glina i 
Tkanina”, który zakłada organizację 
jednodniowego festynu nawiązują-

cego do tradycji naszej gminy: produkcji wyrobów z gliny oraz tkac-
twa. Natomiast w 2012 roku festyn „Natura i… Świnia Góra” będzie 
uświetniał otwarcie odbudowanego zbiornika wodnego z Bliżynie.

- Ale to nie wszystko. Kampania zakłada także wydanie folderu 
– przewodnika „Przystań Bliżyn”, albumu promocyjnego, rozbudo-
wanie istniejącej strony internetowej oraz reklamę radiową, prasową i 
internetową naszej gminy – wyjaśnia M. Walachnia.

(jaki)

Remont przejazdu kolejowego w Bliżynie

Zaledwie w ciągu dwóch dni w połowie września spółka Polskie 
Koleje Państwowe wykonała kompleksowy remont przejazdu kolejo-
wego w Bliżynie. Remont po części wymuszony przez modernizację 
drogi krajowej nr 42 (podwyższenie poziomu drogi) polegał między 
innymi na wymianie torowiska, podkładów kolejowych na fragmen-
cie torów oraz położeniu nowych płyt betonowych na samym prze-
jeździe.

(jaki)

Otoczeniu GOK-u się zmieni
Gmina rozstrzygnęła dwa przetargi na remont terenu na osiedlu w 

okolicy Gminnego Ośrodka Kultury.
Pierwszy z nich dotyczył rozbudowy układu komunikacyjnego 

dojść i dojazdów w otoczeniu GOK i bloków mieszkalnych w Bliżynie 
wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej w ramach realizacji 
projektu rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I.

Prace budowlane wykonywać będzie firma „Freedom” ze Świerczka 
za kwotę 582.785,42 zł.

Drugi z rozstrzygniętych przetargów dotyczy budowy oświetlenia 
na placu pomiędzy blokami a GOK-iem.

Wygrała go firma PKP Energetyka z Kielc za kwotę 68.395,80 zł.
(jaki)

Z obrad Rady Gminy
Na początku września na kolejnej w tej kadencji sesji zebrała się 

bliżyńska Rada Gminy, której obrady rozpoczęła jej przewodnicząca 
Anna Leżańska.

Sesję licznie zaszczycili goście: poseł Maria Zuba, starosta Jerzy 
Żmijewski, radny powiatowy Zenon Nowakowski. Obecne były wła-
dze gminy i pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół i instytucji samo-
rządowych, sołtysi.

Po przyjęciu porządku obrad radni przyjęli protokoły z trzech 
poprzednich sesji a wójt Mariusz Walachnia przedłożył informację 
o swojej pracy pomiędzy sesjami oraz informację o realizacji uchwał 
rady, a także sprawozdanie finansowe z wydatków w związku z refe-
rendum lokalnym.

Po wystąpieniach zaproszonych gości radni składali interpelacje i 
zapytania, na które na bieżąco odpowiadał wójt.
Rada uchwaliła

Poprzez głosowanie, poprzedzone prezentacją stanowisk komisji 
problemowych, radni podjęli uchwały w sprawie:
-  zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
-  zaciągnięcia kredytu,
-  zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego,
-  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Bliżyn,
-  przystąpienia do sporządzenia zmiany części MPZP „Gilów1” na 

obszarze gminy Bliżyn,
-  przystąpienia do sporządzenia zmiany części MPZP terenu sołec-

twa Brzeście na obszarze gminy Bliżyn,
-  zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie 

Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach,
-  zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowo-

ści Bliżyn na lata 2007-2015,
-  wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość do-

datków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe wa-
runki ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych 
przez gminę,

-  utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za-
trudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Bliżyn 
oraz ustalenia kryteriów i sposobu ich przyznawania,

-  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
-  przejęcia pojazdu na własność gminy,
-  przyjęcia raportu z realizacji I części Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bliżyn za lata 2007-2008 „Ochrona środo-
wiska przyrodniczego”.

(jaki)

Sołectwa planują wydatki
W związku z pracami nad budżetem gminy na rok 2010 i decyzją 

Rady Gminy w Bliżynie o wprowadzeniu tzw. „funduszu sołeckiego” 
w sołectwach przeprowadzono zebrania wiejskie, na których wszyscy 
zastanawiali się nad najpilniejszymi potrzebami w poszczególnych 
miejscowościach i racjonalnym wydaniem środków, które im przy-
padną w roku przyszłym.

A potrzeby sołectw są różne: wykonanie tablic ogłoszeniowych, 
budowa placów zabaw, ustawienie ławeczek, wykup gruntów, doposa-
żenie remiz czy też świetlic, projekty techniczne i budowa oświetlenia, 
wkład własny do innych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

- W budżecie na 2010 rok planujemy zabezpieczyć ponad 230.000 
zł na fundusz sołecki. Na poszczególne z nich, w zależności od liczby 
mieszkańców, przypadnie od 6 do ponad 20.000 zł – mówi wójt gminy 
Mariusz Walachnia.

(jaki)

Zapisy na język angielski
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie organizuje dla dzieci i mło-

dzieży kurs języka angielskiego.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu:
41/25-41-676
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Zmienia się centrum Bliżyna
Każdy naocznie może się przekonać, że w szybkim tempie swe oblicze 

zmienia centrum Bliżyna. W ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej centrum wsi Bliżyn” do końca powoli zbliżają się prace związane z 
realizacją trzech odrębnych zadań.

Przystanek autobusowy praktycznie jest już wyremontowany, co koszto-
wało gminę 15.631,20 zł. - Pozostało tylko zamontować ławeczki oraz, w ra-
mach budowy drogi krajowej nr 42, położyć nowy asfalt w zatoce autobusowej 
– mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

Również na zakończenie modernizacji krajówki oczekuje wykonaw-
ca kolejnego zadania tj. budowy parkingu na 30 miejsce postojowych obok 
Urzędu Gminy, chodników, zjazdów, oświetlenia terenu. – To nie wszystko. 
Wybudowane zostanie również nowe ogrodzenie, skwer zostanie estetycznie 
zagospodarowany alejkami, ławeczkami, oczkiem wodnym i zielenią – stwier-
dza M. Walachnia. I dodaje: - Aż prosi się teraz o położenie nowej nawierzchni 
asfaltowej na ul. Piaskowej. Ale z tym musimy poczekać na wybudowanie tutaj 
kanalizacji. Przetarg zostanie ogłoszony niedługo.

Ta część jest najdroższa i kosztowała będzie 472.170,06 zł.
Ostatnim elementem tego projektu jest remont zjazdów z ul. Szkolnej do 

budynku OSP wraz z utwardzeniem dojść i dojazdów. Pochłonie to kolejne 
176.043,68 zł.

- Za rok mamy 100-lecie działania naszej straży. Będziemy chcieli przed 
uroczystymi obchodami tej rocznicy wymienić dach na budynku OSP oraz 
odnowić elewację – snuje swe plany na przyszłość M. Walachnia. 

Zadania powyższe są realizowane w ramach unijnego Programu „Odnowa 
Wsi”.

Jacenty Kita

Most i ul. Langiewicza na ukończeniu
Trwają końcowe roboty bu-

dowlane związane z budową mostu 
„henrykowskiego” oraz fragmentu ul. 
Langiewicza, które to gmina realizuje 
razem z powiatem skarżyskim.

W tym drugim przypadku na 
odcinku o długości ok. 500 metrów 
wykonane zostały już krawężniki i 
położone dwie warstwy nawierzchni 
asfaltowej. Wykonawca musi jeszcze 
po jednej stronie wybudować chodnik. 
Koszty tego zadania zamkną się kwotą 
315.552 zł.

Niemal zakończone 
zostały również roboty 
związane z budową no-
wego mostu w ciągu tej 
drogi. Most jest już wy-
budowany, podobnie jak 
przyczółki. Umocowano 
już także barierki.

Prace wykonywane 
przez firmę z Będzina 
będą kosztowały 1,5 mln 
złotych.

Oba zadania w po-
łowie są finansowane 
przez gminę Bliżyn i 
powiat skarżyski oraz z 
rezerwy Ministerstwa 
Transportu.

Jacenty Kita

Niedługo zagramy na „Orliku”
- O ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności to w dniu 24 paździer-

nika lub 7 listopada oddamy do użytku kompleks boisk budowanych w ramach 
rządowego programu „Orlik ‘2012” – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

Ma być poświęcenie obiektu, rozegrane zostaną pierwsze mecze.
Konsorcjum firm „Spring” z Kielc oraz „Media Stadion” ze Szczecina w 

szybkim tempie kontynuują pracę na obiekcie. Gdy byliśmy tam z ostatnią wi-
zytą wykonywane było właśnie odwodnienie.

Przypomnijmy, 
że przedmiotem in-
westycji jest budowa 
boisk sportowych 
(wraz z oświetleniem, 
ogrodzeniem, miej-
scami postojowymi, 
odwodnieniem oraz 
zapleczem sanitar-
no-szatniowym), 
przy Zespole Szkół w 
Bliżynie. W skład bo-
isk sportowych wcho-

dzą: boisko do piłki nożnej (30 x 62 m) oraz boisko wielofunkcyjne (30,30 x 
50,30 m) – piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny. Kompleks boisk 
posiadać będzie ogrodzenie o wys. 4,00 m oraz wys. 6,00 m spełniające funkcję 
tzw. piłkochwytów (tylko za bramkami).

Z uwagi na zrezygnowanie z typowego modułowego zaplecza dla boisk 
sportowych przebudowano i zaadaptowano istniejące pomieszczenia w pozio-
mie piwnic. Po zachodniej i południowej stronie projektowanych boisk przy-
jęto miejsca na trybuny stałe trzyrzędowe (ok. 120 - 150 miejsc siedzących). 
Projektowany kompleks boisk ma charakter obiektu sportowego ogólnodo-
stępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej 
miejscowości Bliżyn.

(jaki)

Woda popłynie w Górkach
Zakład Instalacji Wodno 

– Kanalizacyjnych „WodKan” z 
Mniowa zakończył prace zwią-
zane z budową sieci wodocią-
gowej w miejscowości Górki.

Pierwsza część obejmu-
je budowę sieci w przysiółku 
Barwinek i kosztować będzie 
583.897,37 zł, zaś druga przy-
siółka Olszyny – Podgórki, co 
pochłonie kolejne 227.411,25 
zł. Tutaj popłynie ona do końca 
października.

(jaki)



� Samorządowy Informator Gminy Bliżyn wr zesień �0 09

nAsz A rozmowA

Najbardziej pociąga mnie praca 
w gospodarstwie

Tytuł Vice Chłopa Roku 2009, starosta dożynek wojewódz-
kich w Jędrzejowie a wraz z małżonką Gabrielą również starosta na 
Dożynkach Powiatowych w Skarżysku Kamiennej. Zwycięzca te-
gorocznego konkursu na najbardziej ekologiczne gospodarstwo w 
województwie świętokrzyskim. W swym dorobku wraz z małżonką 
mają również inne sukcesy w postaci zajęcia II miejsca w wojewódz-
kim konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda” oraz III miejsce w kraju 
w konkursie „Zielone Lato”. Natomiast ich produkt „Udziec jagnięcia 
ze świniarki” zajął II miejsce w konkursie produktów regionalnych. 
Uf! To tylko niektóre tytułu i sukcesy, jakie osiągnął Krzysztof Król 
wspólnie z małżonką Gabrielą z Brześcia.

Jak odbiera swe sukcesy? – Przyznam, że nie lubię oficjalnych im-
prez, takiego show. Najchętniej wkładam gumowce i idę w pole do 
pracy, doglądać zwierząt. To mnie najbardziej pociąga – mówi pan 
Krzysztof.

A ma się czym zajmować, gdyż wspólnie z żoną prowadzą gospo-
darstwo liczące razem około 30 ha. – Uprawiamy przede wszystkim 
ekologiczną borówkę amerykańską, którą w 90% eksportujemy. Mamy 
certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Ale obecnie cena na ten pro-
dukt systematycznie spada. Przede wszystkim dlatego, że przybywa 
producentów borówki. Obecnie rocznie powierzchnia jej uprawy ro-
śnie w tempie 300% rocznie, a zapotrzebowanie jedynie o około 10%. 
Ratuje nas eksport. Ale jeszcze 3-4 lata temu cena była bardziej ko-
rzystna - mówi nasz gość.

Stąd zamierza rozbudowywać drugą sferę działalności, czyli agro-
turystykę. – Ale to domena żony – zaznacza.

Gospodarstwo może jednorazowo przyjąć 8 turystów, ale – jak 
mówią nasi goście – zdarzało się, że nocowało ich nawet 13. Goście 
są przez cały rok, choć oczywiście najwięcej w miesiącach letnich. 
Przyjeżdżają z całej Polski, choć byli także obywatele Niemiec i 

Ukrainy.
Oferta gospodarstwa 

jest ciekawa. Poza walorami 
krajoznawczymi, ekologicz-
nymi produktami to jazda 
konna. Do dyspozycji gości 
jest 5 koni, w tym 2 do jaz-
dy wierzchem. Mogą się oni 
napić świeżego mleka (sam 
doję krowę, jedyną zresz-
tą we wsi – zaznacza pan 
Krzysztof), dobrze i zdro-
wo zjeść. Ale to już domena 
małżonki. – Oferujemy pro-
dukty z mięsa jagnięcego, 
sery własnego wyrobu, wła-
sne i ekologiczne warzywa 
i owoce. Dużym uznaniem 

cieszą się przetwory domowej roboty, których rokrocznie robię pełną, 
dużą piwnicę – mówi gospodyni. 

Co jeszcze oferują gospodarze? – Paniom, które nie szpecą krajo-
brazu mogę myć plecy – żartuje gospodarz. 

O ile czas pozwala w prowadzeniu gospodarstwa pomagają dzieci 
Państwa Królów: trzy córki i trzech synów w wieku od 12 do 24 lat.

Piszący te słowa będąc na ognisku integracyjnym zorganizowa-
nym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci miał możność spróbować 
wyrobów oferowanych przez gospodarzy. Są przepyszne!

Jacenty Kita

Wakacyjny konkurs krwiodawców
Na początku wakacji Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek 

wraz z Dyrektorem Terenowym Centrum Krwiodawstwa – Andrzejem 
Chomą ogłosili wakacyjny konkurs dla krwiodawców. Konkurs miał 
na celu zachęcenie ludzi w wieku od 18 do 65 lat by podzielili się bez-
cennym lekiem, jakim jest krew. W trakcie wakacji każdy, kto oddał 
krew mógł wziąć udział we wrześniowym losowaniu rowerów gór-

skich. Dwa rowery zo-
stały ufundowane przez 
Prezydenta Miasta 
Romana Wojcieszka, 
dalsze rowery ufun-
dowali samorządow-
cy Bliżyna (fundato-
rem był wójt gminy 
Mariusz Walachnia), 
Suchedniowa, Łącznej, 
Mirca, Skarżyska 
Kościelnego. Ponieważ 
rowery były przezna-
czone dla krwiodaw-
ców z konkretnych 
gmin Prezydent Roman 
Wojcieszek postanowił 
ufundować dodatkową 
nagrodę - sprzęt AGD 
- dla krwiodawców z 
pozostałych gmin, któ-

rzy równie ofiarnie oddawali krew. Konkurs organizowany był po raz 
drugi (a pierwszy raz z udziałem wójtów innych gmin). 

Dzięki tej akcji krew w te wakacje oddało 540 osób, zaś w zeszłym 
roku w tym samym okresie krwiodawców było tylko 451. 

W dniu 21 września konkurs został rozstrzygnięty. Władze sa-
morządowe gmin Bliżyn, Suchedniów, Mirzec, Łączna, Skarżysko 
Kościelne oraz Prezydent Skarżyska-Kamiennej ufundowali dla osób 
oddających krew w wakacje rowery. Chcieli w ten sposób zachęcić lu-
dzi do podzielenia się tym najcenniejszym lekiem ratującym życie. 

Losowania dokonał pacjent oddziału dziecięcego – Mateusz 
Strzelec. 

W efekcie losowania nagrody otrzymają: Jan Nowek z Sorbina (gmi-
na Bliżyn) - rower, Łukasz Kucharczyk ze Starachowic - sprzęt AGD, 

Marcin Ołownia ze 
Skarżyska-Kamiennej 
– rower, Grażyna 
Strzelec ze Skarżyska-
Kamiennej – rower, 
Michał Strzelec 
z Gadki (gmina 
Mirzec) – rower, 
Jerzy Szrauncer z 
Suchedniowa – rower, 

Daniel Nawrot z Łącznej - rower oraz Dariusz 
Maciejczak z Kierza Niedźwiedziego – (gmina Skarżysko Kościelne) 
– rower. 

(jaki)

źródlo: tsk24.pl
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Byliśmy na Dniach Województwa
Powiat skarżyski w dniu 18 września br. był gospodarzem 

jednej z cyklu imprez z okazji trwających Dni Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Tuż po 17-tej impreza się rozpoczęła, a otwarcia dokonał rad-
ny Sejmiku Województwa Wojciech Kurek. - Inicjatywa powstała 

po to, żeby uczcić dziesięcio-
lecie powstania Województwa 
Świętokrzyskiego. Jest to forma 
podziękowania wszystkim tym, 
którzy o to województwo wal-
czyli a więc właściwie wszystkim 
mieszkańcom województwa – po-
wiedział.  

Najpierw Honorowy 
Obywatel Skarżyska Władysław Stopiński, mieszkaniec Lipowego 
Pola i jeden z trzech żyjących obrońców Westerplatte, przez Marszałka 
Województwa Adama Jarubasa uhonorowany został akwarelą przed-
stawiającą zamek chęciński oraz specjalną statuetką świętokrzyskiego 
pielgrzyma – Emeryka.

Później organizatorzy zaprosili na scenę przedstawicieli władz 
samorządowych po to, aby… wspólnie śpiewali. Trzeba przyznać, że 

wykonanie piosenki 
„Ja jestem stąd” szło im 
wcale, wcale. A wśród 
wokalistów była rów-
nież przewodnicząca 
bliżyńskiej Rady Gminy 
Anna Leżańska.

W specjalnym kon-
cercie życzeń prowa-
dzonym przez dzienni-

karzy Radia Kielce piosenki dedykowane była dla osób ze wszystkich 
gmin szczególnie zasłużonych w działalności gospodarczej i społecz-
nej. Z naszej gminy zaszczyt ten przypadł Halinie Fidor z Sorbina.

Przed ustawioną na Plantach estradą dość licznie, mimo wieczor-
nego chłodu, zgromadzi-
ła się publiczność. W kil-
kunastu rozstawionych 
wokół namiotach każdy z 
przybyłych mógł znaleźć 
coś dla siebie: materiały 
reklamowe instytucji i 
firm, kupić artystyczne 
wyroby sztuki ludowej, 
zjeść chleb ze smalcem 
czy napić się piwa albo 
gazdówki, czyli nalewki przygotowanej przez KGW z Gozdu. Stoisko z 
wyborami garncarskimi miała również nasza gmina.

Całą imprezę poprowadzili prezenterzy z Radia Kielce, a na es-
tradzie zaprezentowali się: Małgorzata Główka, zespół „Trio” z 
Małogoszcza – Sylwia Gajek, Dagmara Stanik, Gabriela Stańczyk 
oraz Filip Wnuk i Darek Bernatek. Ze Skarżyska gościnnie wystąpi-

li: Patrycja Zarychta, trzech raperów 
i zespół tańca towarzyskiego KRAFT 
z MCK. Gwiazdą wieczoru była 
Marzena Dziurzyńska-Pitula i zespół 
KAKADU.

Patronat nad cyklem imprez z oka-
zji Dni Województwa Świętokrzyskiego 
sprawuje Adam Jarubas–Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Tadeusz Kowalczyk – prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. W Skarżysku 

współorganizatorem wczorajszej imprezy było Starostwo Powiatu 
Skarżyskiego i Urząd Miasta Skarżyska.

Jacenty Kita

Na prezentacjach u sąsiadów
Grubo ponad setka wykonawców z dziewięciu zespołów, kilkaset 

osób publiczności, wspaniała pogoda, możliwość degustacji produk-
tów lokalnych. Te elementy złożyły się na bardzo udane I Prezentacje 
Zespołów Ludowych „To i owo na ludowo”, które w dniu 20 września 
odbyły się w Grzybowej Górze. Wziął w nich udział Zespół Ludowy 
„Sobótka” oraz solista Wacław Pejas.

Tuż przed 15.00 plac szkolny w Grzybowej Górze zapełnił się 
barwnymi strojami zespołów ludowych, które skorzystały z zapro-
szenia Koła Gospodyń Wiejskich i zgłosiły się do udziału w I edycji 
prezentacji. Na początek na scenę wkroczyli gospodarze, aby słowami 
Magdaleny Piętak i Gabriela Szewczyka powitać obecnych na impre-
zie. 

Jako trzeci, po gospodarzach i zespole z gminy Kije, na scenie wy-
stąpił Zespół Sobótka. Ale początek był dość niespodziewany, gdyż… 
zaginął akordeonista. Jacek Miernik szybko się odnalazł i występ 
mógł się rozpocząć. A rozpoczął go W. Pejas prezentując zespół i 
jego dokonania. Po tym wstępie krzyknął: - Dziouchy. Bierzmy się za 
śpiewanie. I nasz zespół wykonał m.in. „Pieśń o Sobótce”, „Na Sobótce 
panny śpią”. Solistka Zofia Kołodziejska zaśpiewała z kolei utwór 
„Kalina, Malina”.

Dalej już poszło szybko. Na scenie wystąpiły więc „Pawłowianki” 
z gminy Pawłów, „Kumosie” z Gadki gmina Mirzec, zespół Koła 
Gospodyń Wiejskich z Krasocina, „Gąsowianki” z Gąsaw Rządowych 
gmina Jastrząb, Zespół Pieśni i Tańca „Romano” oraz jeszcze raz 
„Grzybowianki”.

Dla wszystkich zespołów organizatorzy przygotowali dyplomy, 
okolicznościowe medaliony oraz poczęstunek. Na stole znalazły się 
więc m.in. byki w sosie grzybowym, leczo, bigos, grzyby marynowane, 
słodkie wypieki i wiele, wiele innych przysmaków, których piszący te 
słowa także miał możliwość skosztować. 

Ale słuchanie muzyki i śpiewów to nie wszystko. Chętni mogli 
skosztować regionalnych wypieków, a dochód z ich sprzedaży będzie 
przeznaczony na potrzeby miejscowej szkoły. Można było spróbować 
tradycyjnych wiejskich wędlin, a przepić to siarczystą nalewką za 
drobne pieniądze. Dla najmłodszych czekała wata cukrowa, słodycze 
i zjeżdżalnia.

Wieczorem zaś chętni mogli potańczyć na wiejskiej zabawie, do 
której przygrywała kapela Józefa Wyrwińskiego.

Jacenty Kita
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Poświęcenie altany i integracyjne 
ognisko

Kilkadziesiąt osób, przede wszystkim mieszkańców Brześcia, w 
dniu 25 września br. zgromadziło się na leśnej polanie, aby uczest-
niczyć z imprezie połączonej z poświęceniem altany oraz ogniskiem 
integracyjnym.

- W ten piękny sposób, przy pięknej pogodzie i w nowym obiekcie 
żegnamy dziś lato – rozpoczęła spotkanie Marzanna Godlewska, któ-
ra była konferansjerem imprezy. I na początek powitała obecnych na 
spotkaniu mieszkańców Brześcia i okolicy oraz zaproszonych gości, a 
wśród nich ks. Szymona Pikusa, przewodniczącą Rady Gminy Annę 
Leżańską, wójta Mariusza Walachnię, dyrektor GOK-u Katarzynę 
Skarus oraz zaprzyjaźnionych sołtysów z okolicznych miejscowości.

Na początek krótką Mszę św. odprawił ks. Szymon Pikus.  W jej 
trakcie dokonał poświęcenia leśnej altany, która przy wsparciu finan-
sowym samorządu wybudowana została przez mieszkańców Brześcia. 
Ks. Szymon przekazała zgromadzonym pozdrowienia od ks. probosz-
cza i ks. Witolda, którzy akurat przebywali w Rzymie oraz, jako że to 
był piątek, udzielił dyspensy do wspólnej zabawy, konsumpcji i zaba-
wy tanecznej.

Potem A. Leżańska, M. Walachnia oraz Aleksandra Milanowska, 
radna i sołtys Brześcia, a zarazem inicjator wybudowania obiektów 
okolicznościowymi dyplomami uhonorowali osoby, które włoży-
ły największy wkład w ich powstanie. Wśród nich byli: Andrzej 
Kubicki, Henryk Jaromirski, Lech Lisowski, Przemysław Karpeta, 
Piotr Binkiewicz, Damian Tatar, Michał Mróz, Stefan Ołownia, 
Stefan Milanowski, Czesław i Henryka Łuckiewicz, Maria Kumoch, 
Krystyna Tusznio, Mariusz Bijak, Monika Łuckiewicz i Janina Pela, 

która jak stwierdzili mieszkańcy 
pełniła funkcję inspektora nadzo-
ru budowy oraz na bieżąco pilnuje 
tam porządku.

Na zakończenie wójt szczegól-
ne podziękowania skierował do 
A. Milanowskiej. – To jej patent, 
który powinien być wzorem dla 
innych miejscowości – powiedział 
M. Walachnia.

A wyróżniona zaprosiła wszystkich zgromadzonych na polanie do 
degustacji potraw przygotowanych przez mieszkańców. Szczególnym 
wzięciem cieszyły się pierogi, których Halina Jaromirska przygo-
towała aż 300!. Były oczywiście pieczone 
ziemniaki, kiełbaski, kaszanka i boczek z 
grilla, swojskie wypieki.

W tym czasie na scenie występowała 
młodzież z bliżyńskiego GOK-u: Wiktoria 
Urban, Katarzyna Rodak i Piotr Komar. 
Oprawę muzyczną do ich występu zapew-
niał Sebastian Siudak.

A potem rozpoczęła się już zabawa, 
podczas której za muzykę odpowiedzialny 
był Radosław Gula. Przednia zabawa trwa-
ła do późnych godzin nocnych.

Podobne imprezy odbyły się także 
w Jastrzębi, Gilowie, Sobótce. Imprezy zorganizowano w ramach 
Programu Integracji Społecznej.

Jacenty Kita

Jest kredyt na inwestycje gminne
Gmina Bliżyn rozstrzygnęła przetarg na udzielenie kredytu dłu-

goterminowego w wysokości 1.375.500 zł na sfinansowanie gminnych 
inwestycji. Udzieli go Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, a kosztował 
będzie budżet gminy 117.252,82 zł.

- Pieniądze są potrzebne na realizację czterech rozpoczętych za-
dań inwestycyjnych – mówi wójt Mariusz Walachnia.

Na co więc kredyt zostanie przeznaczony? Na „Budowę wodociągu 
w Górkach Barwinek” – kwota 140.000zł, na „Rewitalizację centrum 
wsi Bliżyn” – I etap - kwota 100.000zł, „Odbudowa i rozbudowa zale-
wu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 660.000zł oraz „Budowa kom-
pleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” 
przy Zespole Szkół w Bliżynie” - kwota 475.500zł.

(jaki)

„Których nam nikt nie wynagrodzi”
Powyższe motto przyświecało plenerowemu widowisku poetycko 

– muzycznemu, które Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w dniu 
17 września br. z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. – 
Wrzesień to miesiąc, który każe nam patrzeć na tamten czas i tamtych 
ludzi. W ten sposób chcieliśmy za pomocą wierszy i piosenek oddać 
chwałę i hołd wszystkim ludziom walczącym i cierpiącym w latach II 
wojny światowej – stwierdza dyrektor placówki Katarzyna Skarus.

Na program złożyły się muzyka, śpiew, recytacje, efekty świetl-
ne. Piosenki śpiewali: Katarzyna Połeć, Izabela Bernat i Krzysztof 
Ślusarczyk, a wiersze recytowali: Katarzyna Rodak, Dominika 
Krzepkowska, Ula Krzemińska i Magda Wydra.

Scenariusz programu opracowała K. Skarus. Oprawę muzyczną 
zapewnił Sebastian Siudak. 

Jacenty Kita
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Sukces młodzieży na powiatowych 
zmaganiach strażaków

W sobotę 5 września br. na stadionie KKS „Ruch” w Skarżysku-
Kamiennej zostały rozegrane VI Powiatowe Zawody w Sporcie 
Pożarniczym drużyn OSP z powiatu skarżyskiego. 

Poprzedzone one zostały kwalifikacjami gminnymi, które wyło-
niły najlepsze drużyny w poszczególnych gminach powiatu. 

Do zawodów powiatowych przystąpiło trzy drużyny w kate-
gorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców 
oraz w kategorii seniorzy sześć drużyn męskich (OSP Łączna, OSP 
Bliżyn, OSP Sorbin, OSP Mroczków, OSP Skarżysko-Kamienna, OSP 
Grzybowa Góra) i jedna kobieca OSP Sorbin. 

Punktualnie o 10.00 zawody rozpoczęto uroczystą zbiórką drużyn 
na płycie stadionu oraz złożeniem meldunku przez kierownika za-
wodów Wiesława Ungiera 
komendantowi powiato-
wemu PSP w Skarżysku-
Kamiennej Sylwestrowi 
Hamerze. Następnie głos 
zabrali organizatorzy: ko-
mendant powiatowy PSP 
w Skarżysku-Kamiennej 
S. Hamera oraz prezes 
Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP druh Andrzej 
Bętkowski. 

Po ich krótkich wystąpieniach przystąpiono do rozgrywania po-
szczególnych konkurencji zawodów, którym bacznie przyglądali się 
goście w osobach m.in. Grzegorz Ryski; zastępca komendanta woje-
wódzkiego PSP, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, przedstawiciele 
innych samorządów, w tym wójt Bliżyna Mariusz Walachnia. 

Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły drużyny młodzieżowe, 
które startowały w konkurencji biegu sztafetowego z przeszkodami 
oraz ćwiczeniu rozwinięcia bojowego. Po nich do rywalizacji przystą-
pili seniorzy. Seniorzy rywalizowali na bieżni w biegu sztafetowym 
7x50 oraz ćwiczeniu bojowym. Poziom zawodów był wysoki i bardzo 
wyrównany. 

Jeżeli chodzi o ocenę to wszyscy druhowie startujący w zawodach 
wypadli bardzo dobrze. Mimo niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych zawody przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Zwycięską drużyną w kategorii seniorzy-mężczyźni okaza-
ła się drużyna z OSP Łączna, (co było dużym zaskoczeniem) przed 
OSP Sorbin i Mroczków. Najlepszą drużyną kobiecą była jednostka  
z OSP Sorbin. Wśród młodzieżówek najlepsze okazały się dziewczęta z 
Grzybowej Góry oraz 
chłopcy z Sorbina. 

Po zakończeniu 
wszystkich konkuren-
cji komisja sędziow-
ska podsumowała 
wyniki, które w ofi-
cjalnym protokóle zo-
stały odczytane przez 
sędziego głównego 
zawodów Marcina 
Machowskiego, po 
czym przystąpiono 
do najprzyjemniejszej części zawodów, czyli wyróżnienie pucharami, 
okolicznościowymi dyplomami i nagrodami  najlepszych drużyn i za-
wodników. 

Zawody podsumował zastępca Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Kielcach, który w niezwykle ciepłych słowach 
zwrócił się do wszystkich zawodników startujących w zawodach 
oraz do Prezesów i Naczelników OSP, którym gratulował i dzięko-

wał za osobisty wkład i 
poświęcony czas w przy-
gotowaniach do zawodów. 
Gratulacje składał również 
w imieniu Świętokrzyskiego 
Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w 
Kielcach st. bryg Zbigniewa 
Muszczaka oraz Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Kielcach druha 
Mirosława Pawlaka. Na za-

kończenie organizatorzy zaprosili wszystkich chętnych na tradycyjną 
strażacką grochówkę. 

Końcowa klasyfikacja zawodów:
MDP Dziewczęta

1.  OSP Grzybowa Góra – 984 pkt.
2.  OSP Sorbin – 973 pkt

MDP Chłopcy
1.  OSP Sorbin -992 pkt.

Seniorzy Kobiety
1.  OSP Sorbin – 184 pkt.

Seniorzy Mężczyźni
1.  OSP Łączna 
2.  OSP Sorbin 
3.  OSP Mroczków

(jaki)
Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku
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Zabawa przy ognisku z TPD
Ponad pięćdziesiąt dzieciaków ze wszystkich miejscowości naszej 

gminy uczestniczyło w integracyjnej imprezie „Pieczenie ziemniaka”, 
która w dniu 18 września br. odbyła się w gospodarstwie agrotury-
stycznym Gabrieli i Krzysztofa Królów w Brześciu. Jej organizatorem 
było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bliżynie. 

Na początek jedna 
z dziewczynek, Ala, 
trzymając w ręku pa-
cynkę – ziemniaka do-
konała jego prezentacji, 
a młodzież dowiedziała 
się, iż roślina ta po-
czątkowo służyła jako 
ozdoba, a do Polski 
dotarł za sprawą króla 
Jana III Sobieskiego.

Dalej pałeczkę przejęła prezes gminnego oddziału TPD Grażyna 
Kij, która do zebranych zwróciła się następującymi słowami: - 
Przywróćmy dawną tradycję i wspólnie bawmy się na naszej imprezie 
pod nazwą „Święto pieczonego ziemniaka”.

Prezes powitała 
również obecną na 
integracyjnej impre-
zie przewodniczącą 
Rady Gminy Annę 
Leżańską, nauczycie-
li i opiekunów dzieci i 
młodzieży.

Gospodarze dla 
uczestników przygo-

towali nie tylko ognisko i pieczenie ziemniaka.
Najpierw dzieci zostały poczęstowane przepysznymi naleśnikami 

z serem domowej roboty. Potem odbyły się liczne konkursy i zabawy, 
w tym rzucanie ziemniakiem do celu. Dla najlepszych uczestników 
konkursów organizatorzy 
zapewnili upominki i sło-
dycze. W tym czasie go-
spodarz, czyli Krzysztof 
Król dokładał paliwa 
do ogniska, na którym 
wkrótce pieczono kieł-
baski i ziemniaki. To nie 
wszystko. Uczestnicy 
imprezy mogli również 
spróbować domowych 
wypieków, sera pod-
puszczkowego, zdrowych owoców.

W sumie, zaba-
wa była przednia, a 
wszyscy jej uczestni-
cy do domów wracali 
bardzo zadowoleni.

Impreza zosta-
ła zorganizowana w 
ramach Programu 
Integracji Społecznej. 
Dodajmy, że dzięki 
pieniądzom z tego 
programu dzieci 
skorzystały z innych 

ofert, np. zwiedziły Sejm podczas wycieczki do Warszawy, biorą lekcje 
pływania na basenie w Czarnieckiej Górze.

Jacenty Kita

„Sprzątanie świata” także u nas
W dniach 15-16-17 września w całej Polsce przeprowadzona zo-

stała kolejna edycja międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”, którą 
w naszym kraju koor-
dynuje Fundacja Nasza 
Ziemia.

Celem akcji jest 
budowanie świadomo-
ści ekologicznej oraz 
inicjowanie działań na 
rzecz ochrony środo-
wiska - poczynając od 
uprzątania śmieci, po-
przez promocję i sto-

sowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane 
programy ekologiczne. 

Akcja została przeprowadzona również w naszej gminie a zdję-
cia prezentują jej przebieg w Sorbinie. W akcję włączyli się rów-
nież nasi radni m.in.: J. Ram, A. Leżańska, E. Łukomska, H. Fidor  
J. Melnarzyk.

(jaki)
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Harmonogram imprez w ramach obchodów 

600-lecia
Kulminacyjnym punktem przyszłorocznych obchodów 600-lecia 

Bliżyna będzie festyn w dniach 19-20 czerwca z licznymi i ciekawymi 
atrakcjami, które przygotowują organizatorzy.

Obchody jubileuszu już się jednak rozpoczęły i będą trwać aż do 
grudnia 2010 roku.

Plan imprez w ramach obchodów na ostatnim spotkaniu przyjął 
Komitet Organizacyjny.
Co nas więc czeka?

Październik
-  3 października – Międzynarodowy Dzień Tkaczki, który zorga-

nizowało Stowarzyszenie Rdest (o czym napiszemy w następnym 
wydaniu „Informatora”),

- 19 październik - oddanie nowego mostu na ul. Langiewicza i wbi-
cie symbolicznej łopaty pod budowę zalewu,

-  24 październik – otwarcie kompleksu boisk „Orlik”,
Listopad

-  11 listopada – koncert z okazji odzyskania niepodległości w świe-
tlicy OSP w Bliżynie,

-  11 listopada – „Bieg Niepodległościowy”, który zorganizuje 
Stowarzyszenie Cyklistów,

-  sesja naukowa „Żydzi w Bliżynie” (organizuje Zespół Szkół),
-  program artystyczny na temat kultury żydowskiej,

Grudzień
-  wystawa fotografii w „Galerii na parterze” (GOK Bliżyn),
-  wieczór kolęd i pastorałek „Maleńka miłość” w wykonaniu dzie-

cięcych i młodzieżowych zespołów GOK-u,
-  „Sylwester pod gwiazdami”, powitanie roku jubileuszowego,

Styczeń
-  wprowadzenie do obiegu stempla pocztowego z okazji 600-lecia,
-  koncert noworoczny muzyki klasycznej „Bliżynianie dla 

Bliżynian”,
-  koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów ludowych,
-  ogłoszenie konkursu historycznego „600 lat Bliżyna” dla szkół 

podstawowych i gimnazjum,
-  wystawa obrazów olejnych pana Matyjaszkiewicza ze zbiorów ro-

dzinnych w GOK-u,
Luty

-  wystawa rękodzieła artystycznego „Bliżynianki”, (GOK),
-  koncert dla mieszkańców, (GOK),

Marzec
-  wystawa rękodzieła artystycznego „Bliżynianki”, (GOK),
-  koncert dla Bliżynianek z okazji Dnia Kobiet, (GOK),
-  wystawa filatelistyczna „Papież Jan Paweł II”, (GOK),

Kwiecień 
-  sesja naukowa „Dzieje Bliżyna”, (Zespół Szkół, Towarzystwo 

Przyjaciół Bliżyna),
-  wystawa map A. Adamczyka, „Galeria na parterze” GOK-u,
-  bieg masowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Cyklistów,
-  finał konkursu historycznego „600 lat Bliżyna”, (Zespół Szkół, 

Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna),
Maj

- koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja (SP Odrowążek),
-  VII Wojewódzki Festiwal „Kolorowe Piosenki – Bliżyn ‘2009” – 15 

maja – GOK,
-  Rowerowy Rajd Rodzinny (Stowarzyszenie Cyklistów),
-  Festyn z okazji Dnia Dziecka (GOK – 30 maja),
- Wznowienie gminnej Ligi Piłki Nożnej („Orlik”)

Czerwiec
-  sesja naukowa pod nazwą „Świnia Góra” – promocja albumu o 

Świniej Gorze,
-  uroczysta sesja Rady Gminy – nadanie sztandaru gminy,
-  19-20 czerwca – Festyn z okazji 600-lecia,
-  pokonkursowa wystawa fotografii „Od wiosny do wiosny” – GOK,
-  wystawa „Bliżyn w starej fotografii” – promocja publikacji albumu 

„Bliżyn w starej fotografii” – GOK i Zdzisław Żak,

Lipiec
-  plener malarski (GOK, Stowarzyszenie Rdest),

Sierpień
-  Plenerowe Kino Letnie – projekcja nowego filmu „Krzyżacy”,
-  pokaz Szwadronu Kawalerii – 15 sierpnia.
- Wyścig kolarski „Masters” (Stowarzyszenie Cyklistów)

Wrzesień
-  turniej szachowy z udziałem zawodników z miejscowości leżą-

cych na trasie marszu króla Władysława Jagiełły pod Grunwald 
(GOK),

-  100-lecie OSP Bliżyn,
-  wystawa poplenerowa (GOK, Rdest),
-  V Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej,
-  Bieg 600-lecia (Stowarzyszenie Cyklistów),

Październik
-  sesja naukowa – promocja wydawnictwa „Dzieje Bliżyna”,
-  V Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej,

Listopad
-  koncert z okazji odzyskania niepodległości pod nazwą „Do tej, co 

nie zginęła” (GOK),
Grudzień

-  wieczór kolęd i pastorałek „W promieniach gwiazdy” w wykonaniu 
dziecięcych i młodzieżowych zespołów GOK,

-  „Sylwester pod gwiazdami”, pożegnanie roku jubileuszowego 
(GOK).
Zapowiedzi imprez na bieżąco będą podawane na plakatach ogło-

szeniowych, stronach internetowych gminy oraz na naszych łamach.
Prosimy mieszkańców o przekazywanie ewentualnych uwagi i po-

mysłów dotyczących uświetnienia obchodów.
(jaki)

Impresje Bliżyńskie
To tytuł wystawy po-

plenerowej, której otwar-
cie z udziałem artystów, 
władz samorządowych 
gminy oraz grupy miesz-
kańców miało miejsce 
w dniu 26 września br. 
– Wystawa to podsumo-
wanie i zakończenie ple-
nerów malarskich, które 
w okresie wakacji zorga-
nizował nasz ośrodek dla 
dwunastu chętnych – 
mówi Katarzyna Skarus, 
dyrektor placówki.

W warsztatach uczestniczyli: Róża Kardyś, Magda Mysior, 
Marlena Rot, Martyna Działak, Katarzyna Bodo, Paulina Synowiec, 
Dorota Staniec, Tomek Pela, Piotr Barnowski, Paweł Barnowski, 
Patryk Czerwiński i Przemek Gajewski.

- Moją szczególną 
uwagę zwróciły ob-
razy autorstwa braci 
bliźniaków Piotra i 
Pawła Barnowskich, 
uczniów drugiej klasy 
gimnazjum. To bardzo 
zdolni chłopcy – mówi 
Urszula Jędrzejczyk, 
instruktor bliżyńskie-
go ośrodka. 

Zajęcia zrealizowa-
ne zostały w ramach Programu Integracji Społecznej.

Jacenty Kita
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Finałowy koncert
13 września bliżyński kościół św. Ludwika gościł melomanów na  

koncercie kończącym IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. 
Tomasz Piętak – główny inspirator festiwalu – ponownie zadbał, by 
finałowy koncert pozostał wszystkim w pamięci.

W pierwszej części koncertu na odrestaurowanych bliżyńskich  
organach wystąpili: organista Patryk Lipa  (wykonał m.in.  Fantazję 
G dur BWV . J. S. Bacha) oraz  Magdalena Kaleta (sopran) i Tomasz 
Piętak (baryton) wykonując duety wokalne z organami  m.in. – „Alma 
redemptoris Mater”  - J. Rheinbergera i „Ave Maria” G. Donizetti’ego. 
Drugą część koncertu wypełnił występ orkiestry z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-
Kamiennej pod dyrekcją Krzysztofa Długosza. Zespół złożony z 
uczniów, absolwentów jak i rodziców wykonał serię utworów samo-
dzielnie a także z duetem wokalnym  Kaleta – Piętak (np. „Panis an-
gelikus”  Cesara Franck’a)

Koncert przyszłoroczny został włączony do programu obchodów 
600-lecia Bliżyna.

(jaki)

Warsztaty kulinarne w „Zameczku”
W ramach Programu Integracji Społecznej Gminny Ośrodek 

Kultury rozpoczął realizację warsztatów kulinarnych dla chętnych 
mieszkańców gminy. – Będą to warsztaty twórcze dla grupy miesza-
nej: dzieci, młodzieży i dorosłych, które odbędą się w trzech cyklach 
po trzy godziny. Nie ograniczą się one jednak tylko do praktyki przy-
gotowywania potraw, ale ich uczestnicy nauczą się także m.in. zasta-
wiania stołów, całego savoir vivre’u  – mówi Katarzyna Skarus, dy-
rektor GOK w Bliżynie.

Pierwsze zajęcia, w 
których uczestniczyło 
14 chętnych, miały miej-
sce w dniu 25 września, 
a uczestnicy warszta-
tów tym razem zajęli się 
przygotowaniem sałatek. 
Najpierw część teoretycz-
ną przedstawiła Jolanta 
Krupa, na co dzień pra-
cownik Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach. Co ciekawe, w zajęciach uczestniczy-
ła także grupa trzech chłopców, którzy mieli za zadanie wykonać sa-
łatkę z selera i brzoskwiń. 
Trzeba przyznać, że chłopcy 
się postarali, gdyż smaczną 
sałatkę (którą miałem moż-
liwość spróbować) wykonali 
najszybciej.

Produkty na kurs za-
pewnili organizatorzy.

Kolejne zajęcia odbędą 
się za miesiąc, a wówczas 
przygotowywane będą tor-
ty. Wówczas też będą zajęcia ze sztuki przystrajania stołów i zasad 
zachowania się przy posiłku.

Trzecia tura zajęć odbędzie się w grudniu. – Czas przedświątecz-
ny spowoduje, że podczas grudniowych zajęć wykonywać będziemy, 
poza potrawami wigilijnymi, stroiki bożonarodzeniowe, dekorować 
stoły świąteczne – stwierdza K. Skarus,

Później zaś odbędzie się koncert kolęd i pastorałek oraz degustacja 
wcześniej przygotowanych potraw.

W I cyklu zajęć udział wzięli: Barbara Pela, Sabina Jendryka, 
Maria Trzebińska, Anna Gołębiowska, Iwona Markot, Jakub Sońta, 
Dawid Bojek, Kacper Bojek, Róża Kardyś, Bogumiła Młodawska, 
Ewa Kardyś, Dorota Osóbka, Dorota Kita.

Jacenty Kita

Sałatka z selera i Brzoskwiń
-  1 duży seler,
-  puszka brzoskwiń,
-  30-40 dkg szynki,
-  orzechy włoskie,
-  majonez,
-  kilka liści sałaty.

Seler pokroić na słupki lub zetrzeć na tarce, z której wychodzą 
słupki. Wrzucić na gorącą wodę osoloną z dodatkiem 2 łyżek octu. 
Seler gotować ok. 3 min. Odcedzić go i ostudzić. Podobnie pokroić 
szynkę i 4 połówki brzoskwiń. Wszystkie te składniki połączyć majo-
nezem. Pozostałe brzoskwinie pokroić w plastry.

Na półmisku wyłożonym sałatą układamy dokoła plastry brzo-
skwiń. Na środku wykładamy przygotowaną sałatkę i posypujemy 
obficie cząstkami orzechów włoskich.

    Smacznego!
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W dniu 20 września br. na torze motocrossowym w Bliżynie 
rozegrano zawody w ramach „Pucharu Czterech Torów 2009”.  
W zawodach udział wzięło 85 zawodników, a gościem specjalnym za-
wodów był dwukrotny Mistrz Polski w Super Moto (S1 i S2), miesz-
kaniec Suchedniowa - Karol Mochocki, który swe tytuły wywalczył 
tydzień wcześniej w Radomiu.

Piękna pogoda i ciekawy program sprawiły, że zawody w Bliżynie 
obserwowało liczne grono widzów.

Cykl Pucharu Czterech Torów wygra zawodnik, który uzyska naj-
większą liczbę punktów w całej edycji w poszczególnych klasach tj.: 
do 65cc, 85cc , MX 1 amator - MX 2 amator, licencja, senior, kobiety, 
quady (2K amator, 2K licencja, 4K open), jazda konkursowa, mini do 
lat 12 (quady do pojemności 150cc). Przekrój klas był gwarancją, że 
każdy znalazł w programie zawodów coś dla siebie.

Wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach:
MX1 licencja

1. Mateusz Ognisty 
2.  Bolesław Nowak  

MX1 amator
1.  Paweł Kaim 
2.  DariuszRapacz 
3.  Łukasz Gębski

MX2 licencja
1.  Paweł Nowicki 
2.  Oscar Barański 
3.  Tomasz Pacyga
4.  Radosław  Boczek 

MX2 amator
1.  Szymon Gromczak 
2.  Łukasz Komendera 
3.  Michał Płaskociński

Quady 2K licencja
1.  Radosław  Siwiec 
2.  Kamil Skraburski

Quady 2K amator
1.  Artur Karpiński
2.  Michał Nogaj 

Quady 4K
1.  Grzegorz Faliński 
2.  Sebastian Jarosiński

Mini Quad 
1.  Wanessa Rapacz 
2.  Kacper Piotrowski 
3.  Piotr Purdyrka

65ccm 
1.  Jakub Kutwin
2.  Mateusz Kołodziejak 
3.  Kamil Szut

85ccm 
1.  Ernest Koza 
2.  Robert Pukowiec 
3.  Gabriel Rapacz

Senior: 
1.  Piotr Krzepkowski 
2.  Jacek Wroński 
3.  Piotr Kudela

(jaki)
zdjęcia: www skarzysko24.pl

Wojewódzkich Letnich Igrzyskach LZS 
w Łopusznie 2009

Startujący zawodnicy w barwach LZS Bliżyn w Wojewódzkich 
Letnich Igrzyskach LZS/LKS, które odbyły się w dniu 27 września w 
Łopusznie, spisali się znakomicie zajmując II miejsce w ogólnej punk-
tacji w ogólnej punktacji LZS – ów w lekkiej atletyce mężczyzn. 

W sumie wystartowało około 500 zawodników z regionu świę-
tokrzyskiego, w tym 30 zawodników z Bliżyna. Impreza była bardzo 

udana dla reprezentacji naszej gminy. Nasi zawodnicy w poszczegól-
nych konkurencjach zajmowali następujące miejsca:

Kobiety:
-  Skok w dal:  Urszula Ślusarczyk – 5 m.

Mężczyźni:
-  bieg na 100m  Piotr Bąk – 6 - 7 m.
-  bieg na 200m Piotr Bąk – 4 m.
-  bieg na 400m Piotr Gnat – 4 m.
-  bieg na 800m  Rafał Czarnecki – 2 m.
-  bieg na 1500m Mateusz Ubysz – 7 m. 
-  skoku w dal  Ireneusz Gąszcz – 2 m.
   Robert Kijewski – 3 m.
   Sławomir Młodawski - 8 m
-  pchnięciu kulą Jarosław Rusin – 2 m.
   Kamil Zenka    -  5 m.
- podnoszeniu odważnika /17.5 kg/ w kategorii wagowej ponad  

75 kg.  Piotr Nowek – 4 m. ( podniósł odważnik 130 razy 
przegrywając 3 miejsce o jedno podniesienie). Zwyciężył w tej ka-
tegorii zawodnik który podniósł odważnik 17,5 kg. – 300 razy.
Pozostali zawodnicy w większości zajmowali miejsca w pierw-

szej 10. Ponadto nasza drużyna w trójboju /rzuty lotką, rzuty do ko-
sza, strzały na bramkę w składzie: Sławomir Młodawski, Sławomir 
Ferencz, Piotr Gnat zajęła 5 m. Natomiast w podnoszeniu odważnika 
sklasyfikowano nas na 6 m. W przeciąganiu liny na 7 m.

Osiągnięte wyniki przez zawodników LZS Bliżyn oraz LZS z 
innych gmin przełożyły się na ogólną punktację powiatów w której 
powiat skarżyski zajął IV miejsce w województwie świętokrzyskim. 
Należy to oceniać jako duży sukces sportowy.

Dla najlepszych naszych sportowców Wójt Gminy Bliżyn Mariusz 
Walachnia ufundował nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowe-
go.

Mieczysław Bąk

Terminarz zajęć sekcji w „Zameczku”
Po wakacyjnej przerwie pracę wznowiło większość sekcji działają-

cych w bliżyńskim ośrodku kultury.
Zainteresowanym podajemy terminy zajęć:

•  poniedziałek i czwartek – godz. 18.45 – aerobic; zajęcia prowadzi 
Dorota Strzeżek,

• wtorek – (godzina zostanie podana później) – rytmika; zajęcia 
prowadzi Jolanta Bańbura,

• środa – godz. 17.00 – taniec; prowadząca Marzanna Godlewska,
       środa – godz. 18.00 – zajęcia chóru żeńskiego „Kanto”; prowadzą-

cy Sebastian Siudak i Wanda Rokita
• piątek – godz. 16.30 – próby teatralne „Simple”, które prowadzi 

Katarzyna Skarus.
To jeszcze nie jest pełna oferta GOK-u. – Na pewno będą jeszcze 

zajęcia wokalne i plastyczne oraz zajęcia teatrzyku lalkowo – kukieł-
kowego. W planach jest również nauka tańca towarzyskiego dla doro-
słych i młodzieży, a od października zacznie się nauka języka angiel-
skiego – zapowiada dyrektor ośrodka Katarzyna Skarus.

Jacenty Kita

Warsztaty cyrkowe w GOK-u
W sobotę 26 września w bliżyńskim „Zameczku” grupa około 10 

najmłodszych mieszkańców gminy rozpoczęła warsztaty cyrkowe w 
ramach projektu „Warsztaty twórcze młodych” (realizowane ze środ-
ków Programu Integracji Społecznej).

Warsztaty są adresowane dla grupy około 10 osób i odbędą się w 
cyklu trzech spotkań. Zajęcia z dziećmi prowadzą instruktorzy z kie-
leckiego cyrku „Bravo”. 

Dodajmy, że przedsmak tego, co będzie w programie zajęć można 
już było poczuć podczas podobnych warsztatów, które odbyły się pod-
czas tegorocznych ferii zimowych.

(jaki)
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V bieg uliczny o Puchar Wójta 
Gminy

Już po raz V zorganizowany został w Bliżynie przez Bliżyńskie 
Stowarzyszenie Cyklistów bieg o Puchar Wójta Gminy. Na star-
cie stanęło łącznie 29 zawodników m.in. z Bliżyna, Szydłowca, 
Radomia, Skarżyska Kamiennej, Rudnika i Jagodnego.

Zawodnicy, startujący w 4 kategoriach mieli do pokonania dwie 
pętle o długości 3 km, czyli w sumie musieli zmagać się na dystan-
sie 6 km nie tylko z własnymi słabościami, ale również… małymi 
muszkami, które niemiłosiernie kleiły się do ciał zawodników. 

- Rokrocznie liczba startujących jest podobna. Warto zauwa-
żyć, że w tym roku najmłodszy z uczestników ma 12 lat, najstarszy 
74 – mówi jeden z organizatorów biegu Sławomir Młodawski.

Meta i start biegu znajdowały się obok Zespołu Szkół w 
Bliżynie. Po niespełna pół godziny okazało się, że w swych kate-
goriach najlepsi byli:

Kategoria kobiet open
1. Izabela Komar
2. Lidia Pytel
3. Katarzyna Pietras

Kategoria mężczyzn do lat 40
1. Rafał Czarnecki
2. Marek Kwiecień
3. Tomasz Gwarek
4. Piotr Rysiak
5. Michał Jagiełło

Kategoria powyżej 40 lat
1. Tomasz Orman
2. Sylwester Dudek
3. Krzysztof Komar
4. Zbigniew Piętak
5. Andrzej Lasota

Kategoria najlepszego mieszkań-
ca gminy:
1. Rafał Czarnecki
2. Łukasz Łukomski
3. Maciej Król
4. Dariusz Mastalerz
5. Paweł Żak

Starostwo publikuje
Lada dzień na lokalnym rynku wydawniczym ukażą się dwie 

nowe pozycje książkowe, których wydanie współfinansuje staro-
stwo powiatowe.

Pierwsza z nich to książka „Pieszo, rowerem po powiecie skarży-
skim” wydana w formacje A-5 i licząca 212 stron. Drugą z pozycji 
będzie album zawierający fotografie, które wpłynęły na konkurs z 
okazji 10-lecia powiatu.

Miłośnicy regionalizmu z pewnością znajdą dla nich miejsce 
na swych półkach książkowych.

(jaki)

Zwycięskim zawod-
nikom puchary i nagro-
dy wręczał wójt Mariusz 
Walachnia oraz przed-
stawiciele Bliżyńskiego 
Stowarzyszenia Cyklistów. 
Dodajmy, że pierwsze trzy 
miejsca nagradzane były 
pucharami, a pierwsza 
piątka zawodników otrzy-
mała nagrody rzeczowe.

Jacenty Kita
fot. Justyn Reguła
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Ponad 400 osób na rajdzie 
powiatowym!

Ilość zgłoszeń zaskoczyła nawet organizatorów. Na metę II 
Powiatowego Rajdu Gwiaździstego w dniu 12 września nad skarży-
ski zalew na Rejowie dotarło ponad 400 amatorów aktywnego wypo-
czynku, w tym prawie 40 osób z Bliżyna „pod wodzą” wójta Mariusza 
Walachni.

O godzinie 10.00 z każdej z gmin Powiatu Skarżyskiego wyruszyło 
w sumie ponad 400 uczestników. Tak wysoka liczba świadczyć może 
o tym, że organizowana po raz drugi impreza przypadła do gustu 
mieszkańcom powiatu skarżyskiego, a w naszym powiecie nie bra-
kuje osób ceniących aktywne formy wypoczynku i zdrowy styl życia. 
Na mecie wszyscy mogli posilić się grochówką, pączkiem oraz kieł-
baską z grilla. Trasy były zaplanowane tak, aby wszyscy pokonali 
podobny dystans – od. 30 km. Nasza ekipa miała do pokonania naj-
dłuższą trasę liczącą ponad 40 km. 

Najstarszy uczestnik rajdu miał 82 lata, a najmłodszy 
– Marcel Jabłoński ze Skarżyska, który przejechał całą tra-
sę - 5 lat. Wśród seniorów znalazł się także nasz krajan Ryszard 
Wrona liczący sobie 77 wiosen. Poproszony przez prowadzą-
cych imprezę o receptę na taką kondycję pan Ryszard stwierdził:  

- Trzeba się na okrągło ruszać i jeź-
dzić. Zaśpiewał też piosenkę sprzed… 
50 lat, gdy amatorsko grał w piłkę w 
„Kordianie”. A na pytanie o to, co 
robi jeszcze dla utrzymania takiej 
kondycji, poza grą w piłkę i jaz-
dą na rowerze, dodał z humorem: 
- Oglądam się za dziewczynami. 
Po zakończeniu jazdy i posiłku, wszy-
scy mogli uczestniczyć we wspólnej 
zabawie, konkursach, quizach. Ten 
blok rekreacyjny prowadziła Anna 
Wiśnios.

Momentem kulminacyjnym było losowanie głównych na-
gród: trzech rowerów, które wylosowało dwoje mieszkańców gmi-
ny Skarżysko – Kamienna Ewelina Kutera i Jerzy Błaszczyk oraz 
Wiesława Kołodziej, mieszkanka Gilowa z gminy Bliżyn. Impreza, 
odbywająca się pod patronatem Starosty Skarżyskiego Jerzego 
Żmijewskiego ma na celu popularyzację aktywnego wypoczynku, 

turystyki rowerowej, jako jednej z form  zdrowego stylu życia, pro-
mocję powiatu skarżyskiego, a także  pokazanie walorów turystycz-
nych naszego powiatu oraz jego okolic.  

Jacenty Kita

Szachowy turniej Grand Prix
W dniu 20 września br. w ramach letnich plenerowych spotkań 

z „Zameczkiem” rozegrany został turniej szachowy zaliczony do 
Grand Prix.

W wyniku rywalizacji kolejność zawodników była następująca:
1.  Artur Mackiewicz
2.  Mariusz Cichocki
3-4. Piotr Jędras, Łukasz Łukomski
5-6. Jerzy Siek, Adam Łukomski
7-9. Zdzislaw Socha, Wiesław Wiśniewski, Andrzej Słoka
10. Zdzisław Sztykiel
11-14. Zygfryd Dąbrowski, Tomasz Jędras, Mateusz Gołębiewski, 

Zbigniew Czubak
15-16.  Tomasz Winiarski, Artur Płatek
17.  Michał Płatek
18.  Karol Płatek

Zawody rozegrano w ramach Programu Integracji Społecznej.
(jaki)
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