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*	pomagamy	powodzianom,
*	Bliżyn	w	TVN	Turbo,
*	rusza	budowa	oczyszczalni,
*	dożynki	powiatowe	odwołane,
*	najlepsi	sołtysi	w	rankingu	„Tygodnika Skarżyskiego”,
*	relacja	z	sesji	Rady	Gminy,
*	Stanisław Bernatek	„Sołtysem Roku”,
*	znamy	laureatów	konkursów	600.	lecia
a	także	inne,	aktualne	wydarzenia	z	życia	Gminy.
	 	 	 	 	 Zapraszam	do	lektury!

Jacenty Kita

Uroczystości na Brzasku

Patriotyczne	 uroczystości	 upamiętniające	 70.	 rocznicę	 wymor-
dowania	polskich	patriotów	na	Brzasku	odbyły	się	w	dniu	27	czerwca.

Odprawiona	została	Msza	św.,	delegacje	złożyły	kwiaty	i	zapaliły	
znicze.

Czytaj na str. 11

Mamy 600 lat!

-Dziś	stolica	województwa	znajduje	się	w	Bliżynie	–	tymi	słowa-
mi	drugiego	dnia	obchodów	600.	lecia	Bliżyna	najbardziej	dosadnie	

podsumowała	turystka	z	Zielonej	Góry	to	wszystko,	co	w	dniach	26	
i	 27	 działo	 się	 u	 nas.	 A	 o	
tym,	 jak	 impreza	 była	
udana	 najlepiej	 chyba	
świadczą	 przeogromne	
tłumy,	 jakie	 przewinęły	
się	 przez	 gminę.	 Można	
było	spotkać	samochody	z	
całej	Polski,	grupa	osób	z	
Radomia	 specjalnie	 przy-
jechała…	 rowerami!	 Były	
nawet	koronowa	głowy!

Relacja na str. 2-4
Fotoreportaż na str. 

7-10

Ligi piłkarskie na finiszu
O	tym	i	innych	wydarzeniach	sportowych	czytaj	na	str.	14-16
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Mamy 600 lat!
-Dziś stolica województwa znajduje się w Bliżynie – tymi słowa-

mi drugiego dnia obchodów 600. lecia Bliżyna najbardziej dosadnie 
podsumowała turystka z Zielonej Góry to wszystko, co w dniach 26 
i 27 działo się u nas. A o tym, jak impreza była udana najlepiej chy-
ba świadczą przeogromne tłumy, jakie przewinęły się przez gminę. 
Można było spotkać samochody z całej Polski, grupa osób z Radomia 
specjalnie przyjechała… rowerami! Były nawet koronowa głowy! 

Gościliśmy kilka tysięcy gości. Największe zainteresowanie 
wzbudziła wizyta Mariusza Pudzianowskiego. A o tym, jak dużo go-
ściliśmy osób, świadczy trawa (a raczej to, co z niej zostało) na placu 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Na początek wizyta biskupa

Początek uroczystości to nabożeństwo, które w kościele pod we-
zwaniem św. Ludwika odprawił ordynariusz diecezji radomskiej, bi-
skup Henryk Tomasik. W świątyni przed ołtarzem stanęły poczty 
sztandarowe szkół, strażaków, organizacji społecznych. W ławach za-
siedli goście. Chór „Canto” dyrygowany przez Wandę Rokita śpiewa 
„Gaude Mater Polonia”.

Księdza biskupa w świątyni wita proboszcz ks. Stanisław Wlazło 
prosząc o odprawienie Mszy dziękczynnej za Jubileusz. Do przeszło-
ści w homilii odwołał się biskup Henryk Tomasik: -Dziś wspomina-
my moment, gdy Bliżyn znalazł się na kartach historii. Dziękujemy 
pokoleniom Bliżynian za ich trud i pracę, za wiarę i tradycję.
Przybywa Jagiełło

Przed południem zapełnia się plac przed kościółkiem św. Zofii. 
Są rycerze Chorągwi Sandomierskiej, są nasze oraz zaproszone ze-
społy, obecne są mażoretki z grupy „Rytm” ze Skalbmierza. Dociera 
wreszcie najważniejszy gość – król Władysław Jagiełło (Karol Bury). 
Oczekują na niego Piotr Szafraniec (wójt Mariusz Walachnia) 

wraz z małżonką (Monika 
Walachnia). W tradycyjnych, 
średniowiecznych strojach.

Królowi towarzyszy wojsko-
wa eskorta i damy dworu.

Obecny jest również lud, 
czyli grupa z Cisownika koło 
Sielpi.

Kolumna rusza na skwer 
obok Urzędu Gminy, gdzie 
Piotr Szafranie oficjalnie króla 
powitał następującymi słowami:

Wielce Szanowni zgroma-
dzeni tutaj Waszmościowie oraz 

Jaśniepanie. Jako żywo, piękna i zacna to chwila móc w takiej oto 
okoliczności radować się z Wami. Toż to najwyższy zaszczyt powitać 
po wiekach w naszej mieścinie najczcigodniejszy Majestat Królewski. 

Takoż, sprawujący pieczę nad owymi dobrami za wielki honor poczy-
tują sobie gościć króla Władysława Jagiełłę. Zda się, iż najjaśniejszy a 
miłościwy król ten oto zakątek umiłował sobie, tak też od dnia dwu-
dziestego szóstego miesiąca czerwca roku pańskiego 2010 na wieki wie-
ków w Bliżynie pozostanie.
Pomnik odsłonięty

Po powitaniu króla 
następuje uroczyste od-
słonięcie pamiątkowego 
pomnika króla Jagiełły, 
dowód wdzięczności za 
gościnę. Pomnik od-
słonili poseł Andrzej 
Bętkowski, wójt Mariusz 
Walachnia oraz prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Anna Leżańska. Obecny 
jest jego autor Paweł 
Osóbka.

Poświęcenia dokonują 
ks. proboszcz S. Wikło, 
wójt Mariusz Walachnia 
i król.
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Powitanie przed „Zameczkiem”
Tutaj pałeczkę przejmują Paweł Solarz i Katarzyna Skarus, któ-

rzy we wspaniały sposób poprowadzili już dalszą część (drugiego 
dnia dołączy Marzanna Godlewska 
– Gratulacje za sposób prowadze-
nia!!!).

Tomasz Szafraniec wita wój-
ta napitkiem, potem chlebem z 
Cisownika.

Następnie już scena i powita-
nie gości. A tych w ciągu dwóch 
dni było co niemiara. Był Minister 
Sportu Adam Giersz (drugiego 
dnia), parlamentarzyści, dotarł 
Marszałek Województwa Adam 
Jarubas. Obecne są władze samo-
rządowe powiatowe i zaprzyjaźnio-
nych gmin, organizacji społecznych, 
przedsiębiorców.

Dworskie bale, pokazy rycerskie, stoiska historyczne
Pierwszego dnia na placu przed sceną oglądać było można wiele 

atrakcji. Były pokazy walk rycerskich, zacięte walki na miecze i topo-
ry. Pokaz sprawności dała konnica z Sandomierza.

Był turniej łuczniczy, ale również musztry halabardników
Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, ale i dawnych dworskich ba-

lów.

Koncerty, zespoły ludowe
Na scenie prezentowały się liczne zespoły. Śpiewał męski chór 

„Lutnia” oraz żeński „Canto”.

Wystąpiły zespoły „Sorbin”, „Sobótka” i solista Wacław Pejas oraz 
„Kuźniczanki”. Koncert dali akordeoniści ze Szkoły Muzycznej. 
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Wieczorem koncert dała kapela „Bliżej Serca”, a na koniec gwiazda 
wieczoru, czyli zespół „Żuki”
Dzień zabawy

Dzień drugi to przede wszystkim zabawa. Już o godzinie 14.00 na 
placu przed „Zameczkiem” trudno znaleźć wolne miejsce. 

Wszystko za sprawą zespołu „Bayer Full”. Publiczność szalała, sta-
re piosenki nadal wzbudzają zainteresowanie publiczności.

Ale to nie jedyny występ ego dnia. Był kabaret „Weźrzesz”, koncert 
dała konecka grupa „Sweet Combo”, soliści z „Zameczka”, podopieczni 
Sebastiana Siudaka, tańczył zespół hip-hop. Na koniec zagrała grupa 
„Indios Bravos”, na koncert której internauci zwoływali się na forach 
internetowych.
Dominator zdominował publiczność

Ale prawdziwym hitem drugiego dnia był przyjazd Mariusza 
Pudzianowskiego, „Dominatora” najsilniejszego ongiś człowieka na 
świecie.

Do tego liczne stoiska ga-
stronomiczne, place zabaw dla 
dzieci, stoiska handlowe i pro-
mocyjne.

Warto było te dwa dni spę-
dzić w Bliżynie. Reakcje przypadkowo napotkanych ludzi były na-
prawdę wspaniałe, wszyscy podkreślali ciekawy program i sprawność 
organizacyjną. To przede wszystkim zasługa pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, strażaków.

Gratulacje!!!

Jacenty Kita

Im dziękujemy
Zorganizowanie tak potężnej imprezy, jaką było 600. lecie 

Bliżyna, nie byłoby możliwe bez licznej grupy sponsorów i darczyń-
ców. Przede wszystkim Urząd Marszałkowski w Kielcach, który 
wsparł obchody w ramach projektu „Przystań Bliżyn 2010 – Jagiełło 
był pierwszy” sfinansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Pozostali sponsorzy to: PHU Grzegorz Rębosz, Bank 
Spółdzielczy w Końskich, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, 
Hotel „Ziółek” w Łącznej, Hotel „Paradiso” w Suchedniowie, 
Nofar Mroczków, Lokalna Grupa Działania „U Źródeł”, Szkoła 
Jazdy Kora Anna i Stanisław Nowek ze Stąporkowa.

Pomocą służyli: Radosław Bartkowski, Tomasz Tobolewski, 
Tomasz Cel, Jakub Rut, Maciej Orynek i Sławomir Mastalerz.
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Dożynki powiatowe odwołane
W związku z ostatnią powodzią, która dotknęła również wo-

jewództwo świętokrzyskie i spowodowała duże straty, Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego odwołał planowane na 12 września w 
Sandomierzu Wojewódzkie Święto Plonów. Środki finansowe zarezer-
wowane w budżecie województwa na ten cel zostały przeznaczone na 
opłacenie transportu zboża dla powodzian z naszego województwa. 

Zarząd Powiatu Skarżyskiego solidaryzując się z decyzją Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego postanowił odwołać tegoroczne do-
żynki powiatowe. Impreza miała się odbyć w pierwszą niedzielę wrze-
śnia. Jednak na posiedzeniu w dniu 25.06.2010 roku Zarząd Powiatu 
Skarżyskiego podjął decyzję, że pieniądze przeznaczone na organiza-
cję Powiatowego Święta Planów zostaną przekazane na pomoc powia-
towi sandomierskiemu, gdzie ogromna woda dokonała katastrofal-
nych zniszczeń.

(jaki)

Umowa na budowę kanalizacji podpisana
Sprawy formalne związane z budową kanalizacji i oczyszczalni 

ścieków są już na ukończeniu.
W dniu 18 czerwca rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 

„budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn – I etap”. -Wygrało 
go konsorcjum złożone z trzech firm: WODKAN z Mniowa, jako lider 
konsorcjum, EKWOD z Kielc oraz ABT z Częstochowy za łączną kwo-
tę brutto 10.357.622,57 zł – mówi wójt Mariusz Walachnia.

Następnie w dniu 23 czerwca Wójt Gminy Bliżyn podpisał umowę 
z reprezentującym konsorcjum inż. Zdzisławem Rejmanem. Po wy-
łonieniu inżyniera kontraktu, który będzie pełnił nadzór nad budową 
w imieniu gminy rozpoczną się prace budowlane, które zakończą się 
do 31.03.2013r. Jak zapewniają przedstawiciele konsorcjum prace bu-
dowlane rozpoczną się jeszcze w wakacje i w br. skoncentrowane będą 
na budowie oczyszczalni w Wojtyniowie. Prace związane z wykopami 
pod kanały rozpoczną się w roku 2011. 

Gmina Bliżyn w TVN Turbo
W dniach 25 do 27 czerwca w Gminie Bliżyn gościła ekipa telewi-

zyjna z TVN TURBO, która „kręciła” materiał do popularnego pro-
gramu „POJECHANY ŁIKEND”. 

Program polega na tym, że trzech uczestników programu otrzy-
muje do wykonania zadania, których się nie spodziewają. W cią-
gu trzech dni zdjęciowych ekipa nakręciła materiał u garncarzy w 
Rędocinie, jeździła samochodami terenowymi po bezdrożach lasów 
bliżyńskich, rozwinęła park linowy w Rezerwacie Dalejów, urządzono 
strzelanie (paintball) w ruinach cegielni w Sołtykowie oraz podczas 
festynu uczestnicy wzięli udział w musztrze wspólnie z rycerzami 
Ziemi Sandomierskiej. 

Premierowy pokaz programu nakręconego w Gminie Bliżyn na-
stąpi 14 lipca w stacji TVN TURBO oraz w dniach 15-21 lipca, kiedy 
to nastąpi 6 powtórek. 

Program ten będzie więc wspaniałą promocją walorów Gminy 
Bliżyn.

Sołtys dwulecia
W dniu 26 czerwca w Wąchocku odbył się coroczny, XVI Zjazd 

Sołtysów Ziemi Kieleckiej, na którym to kapituła Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej przyznawała tytuł sołtysa roku.

Miło nam poinformować, że ten zaszczytny tytuł drugi raz z rzędu 
zdobył Stanisław Bernatek z Jastrzębi. –Choć to najmniejsze sołectwo 
w gminie, to jednak należy do najbardziej aktywnych, a pan Stanisław 
już 20 lat cieszy się zaufaniem jego mieszkańców – powiedział wójt 
Mariusz Walachnia w trakcie wręczania mu nagrody podczas festynu 
600. lecia.

(jaki)

23 lipca Urząd nieczynny
Informujemy Czytelników, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta 

Gminy w dniu 23 lipca (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny.
Wójt Gminy

Mariusz Walachnia

Pomagamy powodzianom
Pięknym gest wykonali organizatorzy obchodów 600. lecia 

Bliżyna. Z ich inicjatywy prowadzona była kwesta dla jednej z rodzin 
poszkodowanych w trakcie tegorocznej powodzi. –Podjęliśmy taką 

decyzję, gdy oka-
zało się, że rodzina 
żony Sławomira 
Młodawskiego z 
gminy Dwikozy 
straciła cały doro-
bek życia – mówi 
Katarzyna Skarus.

Podczas im-
prezy prowadzo-
na była kwesta, w 
którą angażowały 
się wszystkie ze-

społu ludowe z gminy. Licytowano plakaty z autografami Mariusza 
Pudzianowskiego.

Jeszcze podczas festynu za dar serca organizatorom i wójtowi 
Mariuszowi Walachni 
podziękował 
Sławomir Młodawski. 
Zebraliśmy 2.821,42 zł 
oraz 1 euro i 10 cen-
tów. Zebrane pienią-
dze już przekazaliśmy 
rodzinie Bogusława 
i Bożeny Ciastek – 
mówi wójt gminy 
Mariusz Walachnia.

Jacenty Kita
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Mieszkańcy Bugaja dziękują
W nawiązaniu do wykonanego chodnika i kładki nad przepustem 

drogowym dla pieszych przy drodze krajowej nr 42 w miejscowości 
Bugaj w Gminie Bliżyn przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad w Kielcach:

Przez wiele lat staraliśmy się o ten chodnik, którego było brak, 
przy tak ruchliwej drodze. Zagrażało to bezpieczeństwu naszym 
mieszkańcom.

Bardzo serdecznie dziękujemy Generalnej Dyrekcji w Kielcach i 
Gminie Bliżyn za chodnik dla pieszych, również kładkę, zadbanie o 
bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich pieszych, korzystających z 
tego chodnika.

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Bugaja

z radną Aleksandrą Milanowską

Z sesji Rady Gminy
Kolejną w tej kadencji sesję Rady Gminy, która odbyła się w dniu 

24 czerwca br., otworzyła Anna Leżańska, przewodnicząca rady wita-
jąc wszystkich na niej obecnych.

Po części proceduralnej sprawozdanie w działalności w okresie 
między sesjami złożył wójt Mariusz Walachnia. Szczególnie dużo 
miejsca zajęły w nim sprawy związane z inwestycjami. Wspomnijmy 
najważniejsze:

- Gmina Bliżyn w dniu 23.06.2010 r. podpisała umowę na budowę 
oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie i kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Wojtyniów i Bliżyn z konsorcjum trzech firm, których 
liderem jest Zakład Instalacji WODKAN z Mniowa za kwotę brutto 
10.357.622,57 zł. Ponadto przygotowywany jest wniosek do drugiego 
etapu konkursu o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po wyborze inżyniera kon-
traktu.

- W dniu 9 czerwca 2010 r. Gmina Bliżyn podpisała z Zarządem 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach umowę o dofinansowa-
nie projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – I etap. Projekt ob-
jęty jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 
6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, 
Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast. Całkowite koszty projektu 
wynoszą 1.222.706,41 zł., w tym dofinansowanie EFRR – 714.062,47 
zł. Zakończyła się realizacja części projektu w zakresie rozbudowy 
układu komunikacyjnego w obrębie GOK i bloków mieszkalnych w 
Bliżynie. Realizowana jest budowa placów zabaw w Bliżynie realizo-
wanych w ramach projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn etap I. 
Wykonawcą robót jest z F.U. FREEDOM.

- Kontynuowane są roboty budowlane w ramach budowy wodo-
ciągu w miejscowości Górki Barwinek.

- Zlecono wykonanie remontu dalszej części ogrodzenia cmenta-
rza Jeńców Radzieckich w Wojtyniowie, na które Gmina uzyska dofi-
nasowanie od Wojewody Świętokrzyskiego.

- Wykonano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości 
Wojtyniów ul. Podleśna – II etap, Mroczków Kamionka w kierunku 
cmentarza, zakończono budowę II etapu oświetlenia ul. Bocznej w 
Bliżynie.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
oświetlenia parkingu przy kościele św. Ludwika w Bliżynie, na bu-
dowę oświetlenia w rejonie GOK i osiedla mieszkaniowego II etap, 
Płaczkowie – Zbrojowie, w Bliżynie na ul. Langiewicza, Nowym 
Odrowążku oraz miejscowości Górki, Płaczków i Pięty przy drodze 
krajowej nr 42. 

- Starostwo Powiatowe w Skarżysku wydało pozwolenie na bu-
dowę dotyczącą zamiany konstrukcji dachu na budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bliżynie.

Po tej części obrad dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 
Mirosław Owczarek oraz sołtys Jolanta Gębska zaprosili obecnych 
na sesji na uroczyste wręczenie tamtejszej szkole sztandaru, co jest za-
planowane na 18 września br.

W dalszej części Piotr Stańczak, redaktor naczelny „Tygodnika 
Skarżyskiego” ogłosił wyniki plebiscytu na najaktywniejsze sołectwo 
w powiecie. Miło nam poinformować, że II miejsce w skali powiatu 
zajęło Brzeście a I Wołów. Radne z tych miejscowości Aleksandra 
Milanowska i Krystyna Karpińska z rąk naczelnego i wójta Mariusza 
Walachni odebrały okolicznościowe nagrody. Podziękowania za za-
angażowanie wszystkich sołectw przekazała przewodnicząca Anna 
Leżańska. 

Niezwykle wzruszającym momentem było pożegnanie Anny 
Miernik zajmującej się w gminie inwestycjami, która odchodzi z pra-
cy w Urzędzie.

Radni wysłuchali następ-
nie i przyjęli sprawozdania 
z działalności w 2009 roku 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz 
przyjęli kilka uchwał.

Jacenty Kita
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W obiek t y Wie

Mamy 600 lat

Na Mszę św. licznie przybyły 
poczty sztandarowe

Mszę koncelebrowali ordynariusz radomski bp Henryk 
Tomasik oraz proboszcz ks. Stanisław Wlazło

Konnica z Chorągwi 
Sandomierskiej

Zespół z Sorbina

Król Władysław Jagiełło w otoczeniu 
Piotra Szafrańca wraz z małżonką Przemarsz ul. Bliżyna

Pancerni z Chorągwi 
Sandomierskiej Goście dopisali
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W obiek t y Wie

Grupa z Cisownika Mażoretki ze Skalbmierza

Wójt Mariusz Walachnia przemawia przed  
odsłonięciem pomnika króla Władysława Jagiełły

Publiczność dopisała

Poświęcenie pomnika

Piotr Szafraniec wita króla  
na placu przed „Zameczkiem”

Goście gratulują Jubileuszu
Wójt pozdrawia publiczność 

i zaprasza do zabawy
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W obiek t y Wie

Dzielenie się chlebem i solą

Występ chóru „Canto”

Zespół „Sobótka” z posłem Mirosławem Pawlakiem 
i Marszałkiem Adamem Jarubasem Pokaz walk rycerskich

Walki były zacięte To były zmagania!

Występ zespołu z Sorbina Zespół „Sobótka”
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W obiek t y Wie

Taniec nowoczesny Grupa „Bayer Full” na scenie

Publiczności coraz więcej

Publiczności coraz więcej

Sławomir Młodawski wraz z małżonką dziękuje 
za zbiórkę pieniędzy na rzecz powodzian

Mariusz Pudzianowski na scenie

Na festyn dotarł minister sportu Adam Giersz 
i poseł Marzena Okła – Drewnowicz

Występ grupy Sweet Combo
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nasze dziedzic t Wo

Uroczystości na Brzasku
W tym roku mija 70 rocznica Rozstrzelania Polskich Patriotów w 

lesie na Brzasku. 
W niedzielę 27 czerwca odbyła się uroczystość rocznicowa dedy-

kowana pamięci 760 osób zamordowanych tam przez hitlerowców w 
wyniku nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej AB mającej na celu eks-
terminację inteligencji i członków ruchu oporu. Zbrodnia na Brzasku 
była największą egzekucją przeprowadzoną przez okupanta niemiec-
kiego na Kielecczyźnie.

Uroczystość, która odbyła się  w minioną niedzielę 27 czerwca upa-
miętniała 70 Rocznicę Rozstrzelania Patriotów Polskich na Brzasku. 

Wokół mogiły zgromadzili się kombatanci reprezentujący środo-
wiska kombatanckie z terenu powiatu skarżyskiego, poczty sztandaro-
we, delegacje szkół, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych 
i politycznych. Ponadto w uroczystości udział wzięli parlamentarzyści 
ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich, władze 
samorządowe powiatu skarżyskiego oraz gminy Skarżysko-Kamienna 
i Bliżyn. Wśród obecnych na Brzasku, podobnie jak rok temu, była 
również Teresa Heda Snopkiewicz - córka śp. gen. Antoniego Hedy-
Szarego (dowódcy oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie).

Naszą gminę reprezentował wójt gminy Mariusz Walachnia wraz 
delegacja rady: Aleksandrą Milanowską i Krystyną Karpińską oraz 
grupa członków Związku Strzeleckiego.

Mszę świętą polową, od której rozpoczęła się niedzielna uroczy-
stość celebrował ksiądz Stanisław Wlazło - proboszcz parafii pw. św. 
Ludwika w Bliżynie. Następnie okolicznościowe przemówienie po-
świecone współczesnemu patriotyzmowi wygłosił Starosta Skarżyski 
Jerzy Żmijewski. 

Na koniec delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod zbiorową mogiłą 
upamiętniającą 760 obywateli polskich rozstrzelanych na Brzasku. 

70 Rocznicy Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku patro-
nowali Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Skarżyskiego Ireneusz Syryjczyk oraz Światowy Związek 
Żołnierzy AK Oddział w Skarżysku - Kamiennej.

(jaki)

Tragiczne wydarzenia
W dniach 25 - 29 czerwca 1940 roku, hitlerowska policja bez-

pieczeństwa z Radomia oraz z Krakowa rozstrzelała 760 Polaków 
uwięzionych wcześniej  w aresztach: w Kielcach, w Sandomierzu, 
w Pińczowie, w Starachowicach i w Iłży. Mord dokonany przez hi-
tlerowców na mieszkańcach Kielecczyzny w lesie na Brzasku koło 
Skarżyska był realizacją wcześniej ustalonego planu niemieckiego 
– likwidacji polskiej elity intelektualnej. Niemcy chcieli całkowicie 
załamać ducha polskości i przekształcić Polaków w naród niewol-
ników. Nadzwyczajna niemiecka akcja pacyfikacyjna pod krypto-
nimem AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion) trwała oficjalnie 
od wiosny 1940 r. do lipca 1940 r. choć w rzeczywistości trwała 
przez cały okres okupacji. W ramach tej akcji zamordowano około 
3500 polskich naukowców, nauczycieli, artystów, lekarzy, prawni-
ków, działaczy społecznych i politycznych, księży, oficerów a nawet 
sportowców. Pretekstem do masowych represji w dystrykcie ra-
domskim była dopiero powstająca działalność konspiracyjna Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Orzeł Biały” oraz działalność Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”. Parę miesięcy przed morderstwem na Brzasku, w lutym 
1940 roku na Borze, hitlerowcy dokonali masakry na 360 Polakach, 
głównie młodzieży, harcerzach, przedstawicielach miejscowej inte-
ligencji. Te dwa akty ludobójstwa dokonane na początku wojny były 
planową akcją prewencyjną na narodzie polskim, aby zabić wszelkie 
marzenia o polskim sprzeciwie, konspiracji i walce z niemieckim 
najeźdźcą.

Najbliższa niedziela będzie spotkaniem rodzin rozstrzelanych 
na Brzasku, ich znajomych, żyjących jeszcze świadków tamtych wy-
darzeń, mieszkańców Kielecczyzny przy mogile-miejscu spoczyn-
ku ofiar hitlerowskiego ludobójstwa. Zatrzymają się na chwilę przed 
żeliwną tablicą umieszczoną na mogile z napisem - „29 czerwca 
1940 r. Przechodniu, powiedz Polsce, tu leżym jej syny, posłuszni i 
wierni do ostatniej godziny”.

Kolejna wystawa IPN
Przeprowadzoną przez Niemców w 1940 roku zagładę polskiej in-

teligencji, która przeszła do historii jako nadzwyczajna akcja pacyfi-
kacyjna Ausserordentliche Befriedungsaktion - przedstawiono na wy-
stawie IPN „Akcja AB na Kielecczyźnie”. Otwarto ją w dniu 12 czerwca 
w kościółku św. Zofii w Bliżynie.

Oprócz zdjęć ofiar egzekucji pokazano listy wywozowe sporzą-
dzone przez Gestapo, obwieszczenia władz okupacyjnych, pamiętniki, 
korespondencję i grypsy więzienne.

Jak napisali w katalogu do wystawy sędzia Andrzej Jankowski i 
dr Tomasz Domański, pierwsze ofiary rozstrzeliwano na Firleju pod 
Radomiem, który w latach 1940-1944 stał się jednym z największych 
miejsc kaźni w Generalnej Guberni. Jednorazowe egzekucje prze-
prowadzono ponadto 12 czerwca 1940 r. w Kielcach, 17 czerwca w 
Górach Wysokich koło Sandomierza oraz 29 czerwca w lasku Brzask 
koło Skarżyska, gdzie Niemcy zamordowali 760 osób z różnych stron 
Kielecczyzny.

W otwarciu uczestniczyli m.in. ks. proboszcz Stanisław Wlazło, 
wójt Mariusz Walachnia i wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Rams,

(jaki)
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kultur a

Biblioteka informuje
Gminna Biblioteka Publiczna w Bliżynie informuje, że począwszy 

od 27 czerwca przez okres wakacyjny w soboty biblioteka nie będzie 
czynna.

Konkursy 600. lecia rozstrzygnięte 
Podczas obchodów 600. lecia Bliżyna wójt gminy Mariusz 

Walachnia i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Skarus 
nagrodzili zwycięzców konkursu literackiego i fotograficznego.

W konkursie literackim „600 lat- tradycji i piękna Ziemi 
Bliżyńskiej” w kategorii proza postanowiono przyznać dwa miej-
sca równorzędne dla Magdaleny Wydra ze Szkoły Podstawowej w 
Sorbinie za legendę „O cudownym jastrzębiu” oraz Weroniki Bednarz 
ze Szkoły Podstawowej w Odrowążku za legendę „O niezwykłym jele-
niu i odważnym chłopcu”.

W kategorii list do wybranej osoby lub instytucji wygrał Patryk 
Zygmunt z kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Sorbinie za „List do 
Marka” a kategorii poezja Jakub Jaskólski ze Szkoły Podstawowej w 
Mroczkowie za wiersz „Legenda o św. Jacku”.

W konkursie fotograficznym „Bliżyn w fotografi - OD WIOSNY 
DO WIOSNY” jury w składzie: Wiesław Turno - artysta fotografik, 
Marzena Jeżewska-Boczek - wydział promocji UG Bliżyn, Agnieszka 
Kloczkowska - artystka plastyk, Katarzyna Skarus - dyrektor GOK w 
Bliżynie, Marzanna Godlewska - instruktor GOK w Bliżynie po obej-
rzeniu 52 prac 17 autorów postanowiło: I miejsce przyznać Urszuli 
Jędrzejczyk z Bliżyna za tryptyk „Jesień, zima, wiosna”, II miejsce 
przyznać Sławomirowi Buga ze Skarżyska Kam. za pracę „Kościółek 
św. Zofii” a III miejsce przyznać Jakubowi Paszkiel z Brześcia za pracę 
„Odbicie w wodzie”. 

Obserwatorem był Marian Klusek artysta fotografik, dziennikarz.
(jaki)

Wakacje z „Zameczkiem”
„Wakacje zdrowe, bo… turystyczne i sportowe” – pod tym hasłem 

tegoroczną ofertę wakacyjną przygotował Gminny Ośrodek Kultury w 
Bliżynie. Już odbył się wakacyjny turniej szóstek piłkarskich, ale przed 
nami jeszcze wiele atrakcji:
• 21 lipca – wycieczka turystyczna do Ojcowa – koszt 20,00 zł (ilość 

miejsc ograniczona),
• 11 sierpnia – wycieczka turystyczna na trasie Oblęgorek – Chęciny 

– basen „Perła” w Nowinach – koszt 20,00 zł (ilość miejsc ograni-
czona),

• 26 sierpnia – Wakacyjny indywidualny pięciobój sportowy – bo-
isko „Orlik” w Bliżynie.

Rusza projekt „Konno w siną dal”
Od 6 lipca Stowarzyszenie RDEST zaczęło realizować projekt 

„Konno w siną dal”.  Właśnie rozpoczął się nabór, który zostanie za-
kończony podczas dożynek gminnych w Sorbinie w sierpniu 2010 
roku.

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej, prężnie działającej 
grupy właścicieli gospodarstw agroturystycznych, osób obsługujących 
turystów konnych poprzez wzrost kwalifikacji i ilości osób zatrudnio-
nych przy obsłudze turystów, udoskonalenie istniejących i stworzenie 
nowych możliwości działania.

Projekt jest adresowany do osób powyżej 16 lat, zainteresowanych 
turystyką konną i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego 
z terenu Bliżyna, Suchedniowa, Stąporkowa, Smykowa, Zagnańska. 
Udział w projekcie weźmie 30 osób, które podniosą  dotychczasowe 
umiejętności lub zdobędą nowe. Projekt wpłynie na poczucie wspól-
noty interesów i świadomości, że sukces wielu jednostek jest sukcesem 
społeczeństwa. 

Wypracowaną wartością dodatkową będzie rozwój gospodarstw. 
Zaangażowanie większej ilości osób do projektu pozwoli na aktywną 
integrację i lepszą współpracę w grupie oraz stworzy ciekawszą ofertę 
dla turystów odwiedzających nasz rejon. 

Możliwość przyjęcia jednorazowo większych grup, „zatrzyma-
nie na dłużej” turystów na naszym terenie, „przekazywanie” ich z 
gospodarstwa do gospodarstwa przyczyni się do promocji regionu. 
Okoliczni artyści będą mieć ułatwiony dostęp do rynku i większą 
możliwość sprzedaży swoich prac turystom. Wartością dodaną pro-
jektu będzie trwałość w postaci funkcjonujących tras konnych i dosto-
sowanej bazy turystyki konnej. 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniesie 49.988 zł.
Autorką i koordynatorką projektu jest Gabriela Król. Projekt bę-

dzie realizowany do 23 grudnia.
(jaki)
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sport

Założenia programu
„Akademia Orlika” to projekt zainicjowany w 2009 roku i reali-

zowany w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. 
- Jego celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieci do re-

gularnego uprawiania sportu oraz identyfikacja utalentowanych 
ruchowo chłopców i dziewcząt w wieku 6-8 lat, a następnie skie-
rowanie ich do 10-miesięcznej szkółki prowadzonej na wybranych 
boiskach Orlik. Jedną z wytypowanych do programu gmina jest 
nasza – mówi wójt Mariusz Walachnia. 

W ramach szkółki dzieci pod okiem doświadczonych trenerów 
rozwijają swoją sprawność ruchową oraz uczą się podstaw techniki 
piłkarskiej. Program Akademia Orlika realizowany jest w trzech 
etapach: I etap – nabór do programu, II etap – „Wakacje z Orlikiem” 
(w miesiącu sierpniu) i III etap – szkolenie przez okres 10 miesięcy.

Udział we wszystkich etapach programu jest całkowicie bez-
płatny. Organizatorzy Akademii Orlika zapewniają wszystkim 
uczestnikom szkolenia odzież treningową oraz sprzęt sportowy. 
We wszystkich ośrodkach, treningi prowadzone są wg ujednolico-
nego programu szkoleniowego. Organizatorem Akademii Orlika 
jest Bank Zachodni WBK, patronat nad przedsięwzięciem objęło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerem jest PSBP (Polskie 
Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy).

Ruszyła „Akademia Orlika”
Szukamy piłkarskich talentów

Z tygodniowym opóźnieniem, spowo-
dowanym przez gwałtowaną burzę, w dniu 
6 czerwca br. odbył się nabór do programu 
„Akademia Orlika”. Udział zadeklarowało nie-
mal 30 chłopców i dziewcząt, spośród których 
wyłoniona zostanie grupa piętnastu osób, któ-
re zostaną objęte właściwym treningiem szko-
leniowym. 

W samo południe na płycie stadionu stawili się chętni chłopcy i… 
dwie dziewczynki, którzy uczestniczyli w naborze do programu. Ideę 
i założenia projektu w kilku zdaniach przybliżył zebranym Sławomir 

Młodawski, dziękując za-
razem władzom gminy za 
włączenie się do niego i 
umożliwienie uprawiania 
sportu przez najmłod-
szych. Potem głos zabrał 
wójt gminy Mariusz 
Walachnia, witając obec-
nych na pierwszych zaję-
ciach kwalifikacyjnych.

Zajęcia eliminacyj-
ne poprowadził Robert 

Jurkiewicz, wcześniej natomiast zestaw ćwiczeń pokazali uczniowie 
szkoły podstawowej.

Na pierwszych zajęciach dzieciaki otrzymały koszulki firmowe. 
Potem włączeni do szkolenia otrzymają zestaw strojów sportowych 
i sprzęt piłkarski ufundowany przez Ministerstwo Sportu. Zajęcia, 
których koszty pokryje gmina, prowadził będzie z dziećmi Sebastian 
Durlik.

Na pierwsze zajęcia zgłosiły się dwie dziewczynki: Maria Lacko i 

Barbara Sułek oraz następujący chłopcy: Filip Białosukna, Bartosz 
Binkowski, Jakub Cukrowski, Jakub Głowaclewski, Tomasz 
Głuszek, Kacper Kopczyński, Jakub Korpanty, Jakub Kowalik, 

Paweł Lacko, Kacper Lunge, 
Damian Mastalerz, Adrian 
Pilch, Sebastian Podkowa, 
Jan Rogóż, Damian Solarz, 
Mateusz Sułek, Piotr Sułek, 
Jakub Świercz, Mikołaj 
Zatorski, Kacper Zygmunt, 
Kacper Trzebiński.

Jacenty Kita
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Ostatnie mecze małej ligi 
piłkarskiej

W dniu 13 czerwca odbyła się ostatnia kolejka Gminnej Ligii Piłki 
Nożnej pod patronatem Świętokrzyskiej Akademii Sportu w kategorii 
Szkół Podstawowych i Młodzieży.

Wyniki ostatnich kolejek były następujące:
IV Kolejka – 5 czerwiec

SZKOŁY PODSTAWOWE
AC Bliżyn – Real Bliżyn  3:0
SP Mroczków – SP Odrowążek 1:2
SP Sorbin – pauza 
MŁODZIEŻ – 6 czerwiec
DZL – Gimnazjum  3:0
Ubyszów – KKS  7:2
MadTeam – PFK  4:1
V Kolejka – 13 czerwiec

SZKOŁY PODSTAWOWE
SP Mroczków – AC Bliżyn 0:2
SP Odrowążek – SP Sorbin 2:2
Real Bliżyn – pauza 
MŁODZIEŻ
DZL – MadTeam   0:2
Ubyszów – PFK  2:1
KKS – Gimnazjum  2:3

Wyniki końcowe zawodów były następujące:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp. Drużyna Kolejka Punkty Bramki
1. AC Bliżyn 3 9 15 – 1
2. SP Sorbin 3 4 8 – 7
3. Real Bliżyn 4 4 6 – 9
4. SP Mroczków 3 3 3 – 6
5. SP Odrowążek 3 3 3 – 12

Najlepszy strzelec: Patryk Zygmunt (SP Sorbin) – 7 bramek, naj-
lepszy bramkarz: Dawid Rot (Real Bliżyn), talent piłkarski: Karol 
Góral (SP Odrowążek).

Zwycięska drużyna grała w składzie: Fidor Łukasz, Zygmunt 
Patryk, Rożek Mateusz, Durlik Arkadiusz, Kowalski Przemysław, 
Szafraniec Piotr, Ziomek Mateusz, Ziomek Marcin, Zygmunt 
Hubert, Łukomski Bartos.

MŁODZIEŻ

Lp. Drużyna Kolejka Punkty Bramki
1. MadTeam 4 15 27 – 3
2. Ubyszów 4 9 17 – 12
3. DZL 4 8 11 – 8
4. PFK 4 7 11 – 10
5. Gimnazjum 4 3 4 – 23
6. KKS 4 1 6 – 19

Najlepszy strzelec: Rafał Kopeć (MadTeam) – 11 bramek, najlep-
szy bramkarz: Adrian Staroń (DZL). Zwycięska drużyna grała w skła-
dzie: Gajewski Robert, Macierzyński Przemysław, Giermakowski 
Radosław, Kopeć Rafał, Kotwica Michał, Osóbka Tymoteusz, Majos 
Patryk, Młodawski Sebastian, Dąbrowa Przemysław.

Sławomir Młodawski
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Uroczyste zakończenie rozgrywek 
małej ligi piłkarskiej

W dniu 13 czerwca zakończyły się rozgrywki małej ligi piłkar-
skiej oraz nastąpiło jej podsumowanie. Rozgrywki prowadzone były 
w ramach „Świętokrzyskiej Akademii Sportu na Obszarach Wiejskich”.

Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i ini-
cjator projektu mówi: 

-Programy skierowane na te obszary są niezbędnym elementem 
polityki wyrównywania szans  i zrównoważonego rozwoju naszego 
regionu. W ramach przeprowadzonego konkursu komisja wyłoniła 

69 beneficjentów, którzy otrzymali dotacje w wysokości od 3,5 tyś. 
do 10 tyś.  zł.

Piękna, słoneczna aura sprawiła, iż na ostatnie mecze i uhono-
rowanie najlepszych przyszło dużo sympatyków i miłośników pił-
ki nożnej. Był więc przedstawiciel marszałka, wspomniany Leszek 
Wnętrzak, wójt gminy Mariusz Walachnia, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Rams, dyrektorzy szkół: Jerzy Nowak, Sylwester 
Koziński, Mirosław Owczarek i Henryk Żak.

Po ostatnim gwizdku nastąpiła część najważniejsza: podsumo-
wanie turnieju i wręczenie pucharów, medali i nagród.

Leszek Wnętrzak, przedstawiciel marszałka, powiedział: 
-Realizacja przygo-
towanych projektów 
pokazuje, że warto 
się organizować, 
ponieważ wspólnie 
łatwiej jest rozwią-
zywać problemy, 
chociażby ograni-
czonego dostępu do 
zajęć sportowych. 
Duża aktywność, 
którą można obser-
wować przy realizacji 
Programu świadczy o intensywnym procesie budowy społeczeństwa 
obywatelskiego w naszym regionie. Gmina Bliżyn jest tego najlepszym 
przykładem, w szczególności osobiste zaangażowanie wójta Mariusza 

Walachni.
Następnie 

nastąpiła cere-
monia dekoracji i 
wręczania nagród 
oraz pucharów. 

Kończąc wójt 
M. Walachnia 
stwierdził: 
-Cieszę, że pro-
jekt ten udało się 
wdrożyć i prze-

prowadzić rozgrywki, że było tytlu chętnych, że nasz „Orlik” nie-
ustannie tętni życiem. Sądzę, że na wakacje też coś dla Was wymy-
ślimy.

M. Walachnia podziękował również tym, którzy byli najbar-
dziej zaangażowani w przeprowadzenie zawodów: Sławomirowi 
Młodawskiemu, Kamilowi Siudak i Robertowi Jurkiewicz.

Jacenty Kita
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Gminna liga na finiszu
	 Znamy	już	wyniki	X	kolejki	Gminnej	Ligi	Piłki	Nożnej.	Do	koń-
ca	rozgrywek	tylko	1	kolejka,	a	jej	wyniki	i	podsumowanie	opublikujemy	za	
miesiąc.	

W	poszczególnych	kolejkach	padły	na-
stępujące	wyniki:
V kolejka – 3 czerwiec
GOSTKÓW	–	BAD	BOYS	1:8	 (strzelcy	
bramek:	 Paweł Laskowski	 1	 –	 Adrian 
Okła	3,	Artur Bartosik	2,	Artur Żak 2,	
Dawid Król	1)
KUCĘBÓW	 –	 GILÓW	 3:0	 (Adrian 
Salwa	1,	Artur Głowala	2)
WOŁÓW	–	DROŻDŻÓW	4:3	(Norbert 
Dąbrowa	 2,	 Paweł Zep	 1,	 Damian 

Wrona	1	–	Łukasz Berus	2,	Karol Miernik	1)
UBYSZÓW	 –	 BLIŻYN	 ZAFABRYCZNA	 	 5:1	 (Arkadiusz Szmidt	 3,	 Kamil 
Kaca	1,	Sebastian Młodawski	1	–	Samobójcza)
SOŁTYKÓW	–	SORBIN	2:3	(Mateusz Kuliński	1,	Mateusz Ubysz	1	–	Albert 
Bińkowski 3)
KORDIAN	–	MROCZKÓW	2:0	(Sebasiatn Durlik	2)

VI kolejka – 6 czerwca
KORDIAN	 –	 SORBIN	 3:4	
(Szymon Jacimowski	 1,	
Maciej Sierko	 1,	 Marcin 
Adamczyk	1	–	Piotr Nowek	
1,	Albert Bińkowski	3)
MROCZKÓW	 –	 BLIŻYN	
ZAFABRYCZNA	6:4	(Albert 
Jurczyk	 3,	 Paweł Łuczyński	
3,	 Piotr Macherzyński	 1,	 -	 Damian Sepioło	 1,	 Paweł Borek	 2,	 Norbert 
Witkowski	1)
SOŁTYKÓW	–	DROŻDŻÓW	4:1	(Michał Kozłowski	1,	Mateusz Kuliński	1,	
Robert Jurkiewicz	2	–	Jarosław Płusa	1)
UBYSZÓW	 –	 GILÓW	 2:1	 (Sebastian Młodawski 1,	 Paweł Dzioba	 1	 –	
Przemysław Ciuk	1)
WOŁÓW	–	BAD	BOYS	2:1	(Wiktor Król	1,	Artur Kasprzyk	1	–	Artur Żak	1)
KUCĘBÓW	 –	 GOSTKÓW	 6:1	 (Adrian Salwa	 3,	 Kamil Kwaśniewski	 1,	
Mariusz Lisowski	1,	Marcin Zatorski	1	–	Damian Kotowicz	1)

VII kolejka – 12 czerwca
WOŁÓW	–	KUCĘBÓW	3:2	 (Artur Kasprzyk	 1,	 Tomasz Karnecki	

1,	 Kamil Ulman	 1	 –	 Artur Głowala	 1,	
Adrian Salwa	1)
MROCZKÓW	 –	 GILÓW	 4:4	 (Paweł 
Łuczyński	 1,	 Albert Jurczyk	 1,	
Przemysław Macierzyński	 1	 –	 Paweł 
Świercz	3,	Robert Adamczyk	1)
SORBIN	 –	 DROŻDŻÓW	 2:1	 (Albert 
Bińkowski	1,	Marcin Kowalik 1	–	Albert 
Zygmunt	1)
KORDIAN	 –	 BLIŻYN	 ZAFABRYCZNA	
2:1	 (Szymon Jachimowicz	 1,	 Grzegorz 
Trzebiński	1	–	Artur Wardzyński	1)

UBYSZÓW	–	GOSTKÓW	8:0	(Arkadiusz Szmidt	4,	Sebastian Młodawski	
3,	Paweł Kuna	1)
SOŁTYKÓW	–	BAD	BOYS	2:3	(Samobójcza,	Robert Jurkiewicz	1	–	Emil Żak	
1,	Artur Żak	1,	Samobójcza)

VIII kolejka – 11 i 13 czerwca
SORBIN	 –	 BAD	 BOYS	 2:5	 (Albert Bińkowski	 2	 –	 Paweł Adamczyk	 1,	
Tomasz Fornal	2,	Artur Bartosik	2)
BLIŻYN	 ZAFABRYCZNA	 –	 GILÓW	 0:5	 (Przemysław Ciuk	 1,	 Bartłomiej 
Szewczyk	1,	Robert Adamczyk	1,	Paweł Kołodziej	1,	Paweł Świercz	1)

KORDIAN	 –	 DROŻDŻÓW	 5:1	 (Sebastian Durlik	 2,	 Marcin Borowiec 1,	
Rafał Krakowiak	2	–	Grzegorz Płusa	1)
GOSTKÓW	 –	 MROCZKÓW	 3:8	 (Paweł Laskowski	 1,	 Damian Kotowicz	
2	 –	 Piotr Łuczyński	 3,	 Paweł 
Łuczyński	 3,	 Albert Jurczyk 2	
–	Przemysław Macherzyński	1)
KUCĘBÓW	–	SOŁTYKÓW	3:2	
(Mariusz Lisowski	 2,	 Artur 
Głowala 1	–	Mateusz Kuliński	
1,	Robert Jurkiewicz	1)
WOŁÓW	 –	 UBYSZÓW	 1:0	
(Arkadiusz Szmidt)

IX kolejka
KORDIAN	 –	 GILÓW	 6:1	
(Grzegorz Trzebiński	 2,	
Marcin Adamczyk 1,	 Rafał 
Krakowiak	1,	Jacek Cukrowski	1	–	Robert Adamczyk	1)
DROŻDŻÓW	–	BAD	BOYS	2:1	(Paweł Stopa	1,	Grzegorz Plusa	1	–	Emil Żak	
1,	Artur Bartosik	4,	Daniel Król	3,	Artur Żak	4)
BLIŻYN	ZAFABRYCZNA	–	GOSTKÓW	1:5	(Norbert Witkowski	1	–	Paweł 
Laskowski	4,	Bartosz Janusz	1)
SORBIN	 –	 KUCĘBÓW	 1:7	 (Marcin Kołek	 1	 –	 Adrian Salwa	 3,	 Rafał 
Lisowski	1,	Marcin Zatorski	1,	Mariusz Lisowski	1,	Artur Głowala	1)
MROCZKÓW	–	WOŁÓW	2:5	 (Paweł Łuczyński	 2	–	 Piotr Oziębłowski 2,	
Kamil Zep	1,	Wiktor Król	1,	Mateusz Kotwica	1)
SOŁTYKÓW	 –	 UBYSZÓW	 2:6	 (Robert Jurkiewicz	 1,	 Mateusz Ubysz 1	 –	
Arkadiusz Szmidt	5,	Paweł Dzioba 1)

X kolejka 
KORDIAN	 –	 BAD	 BOYS	 3:1	 (Grzegorz Trzebiński	 1,	 Marcin Adamczyk	
1,	Samobójcza	1	–	Paweł Dąbrowa	1,	Daniel Król	1,	Adrian Okła	2,	Artur 
Bartosik	2)
GILÓW	–	GOSTKÓW	1:2	(Bartek Szewczyk	1	–	Damian Kotowicz	2)

DROŻDŻÓW	 –	 KUCĘBÓW	
1:5	 (Karol Miernik	 1	 –	
Kamil Kwaśniewski	 1,	 Rafał 
Lisowski	3,	Adrian Salwa	1)
BLIŻYN	 ZAFABRYCZNA	
–	 WOŁÓW	 0:7	 (Norbert	 2,	
Kamil Ulman 1,	Paweł Zep	4)
SORBIN	 –	 UBYSZÓW	 1:1	
(Patryk Majos – Arkadiusz 
Szmidt)
MROCZKÓW	–	SOŁTYKÓW	

3:2	(Paweł Łuczyński	2,	Albert Jurczyk	1	–	Bartłomiej Martys	1,	Mateusz 
Ubysz	1)
Tabela	końcowa	po	X	kolejkach	jest	następująca:

Lp. Nazwa	drużyny Mecze Punkty Bramki
1 KUCĘBÓW 10 22 37:15
2 UBYSZÓW 10 22 34:14
3 BAD	BOYS 10 21 53:18
4 WOŁÓW 10 20 33:17
5 KORDIAN 10 18 28:26
6 SORBIN 10 17 21:28
7 MROCZKÓW 10 16 32:32
8 SOŁTYKÓW 10 13 35:29
9 DROŻDŻÓW 10 7 20:41
10 GOSTKÓW 10 7 20:49
11 GILÓW 10 7 19:29
12 BLIŻYN	ZAFABRYCZNA 10 4 14:48

Najlepsi	 strzelcy	 bramek	 to:	 Arkadiusz Szmidt	 (Ubyszów)	 –	 23	 i	 Artur 
Bartosik	(Bad	Boys)	–	18.

Jacenty Kita 


