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W numerze m.in.:
*	 z	wiosną	ruszyły	inwestycje,
*	 medale	za	synów	w	wojsku,
*	 konkurs	pianistyczny	„Nad Kamienną”,
*	 ponownie	ruszył	projekt	„Zmień swoje życie”,
*	 wesoło	u	seniorów,
*	 zespół	„Sorbin” w	stolicy,
*	 w	„Zameczku”,
*	 ruszyła	gminna	liga	oraz…
	 inne	aktualności	z	życia	gminy.

„Stylowa” zaprasza
Sala bankietowa „Stylowa” zaprasza na: 
wesela,	komunie,	bale,	bankiety,	chrzciny,	
konferencje	oraz	imprezy	okolicznościowe.
Gwarantujemy: 
nową	salę	bankietową,	wesela	do	220	osób	
(2	sale	–	70	oraz	150	osób),	
szerokie	menu,	pokoje	gościnne,	bar,	ogródek,	parking.

Informacje i rezerwacja:
668 111 337, 600 284 870, www.stylowa.eu

Wiosna w przedszkolach
Wyjazdy	 na	 ba-

sen,	 wiosenne	 sprzą-
tanie	 lasu,	 sadzenie	
wspólnie	 z	 leśnikami		
i	 rodzicami	 drzew	
oraz	 spotkanie	 ze	
strażakami	 –	 to	 tyl-
ko	 niektóre	 przejawy	
aktywności	 naszych	
przedszkoli.

Czytaj na str. 15

Strażacy wybrali władze gminne
Kampania	 sprawozdaw-

czo	 –	 wyborcza	 w	 jednost-
kach	 Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej	 została	 zakończo-
na.	 Jej	 ostatnim	 akordem	 był	
Zjazd	 Oddziału	 Gminnego	
Związku	OSP	RP	w	Bliżynie,	
który	odbył	się	16	kwietnia.	

Czytaj na str. 7

Sztandar dla jednostki, gminne święto 
strażaków

Niezwykle	 uroczyście	 obchodzono	 tegoroczne	 gminne	 święto	
strażaków.	Zostało	
ono	 włączone	 w	
obchody	 40-lecia	
OSP	 w	 Nowym	
Odrowążku	 oraz	
poświeceniem	
sztandaru	 dla	 jed-
nostki.	 Dopisała	
pogoda	i…	goście.

Czytaj na str. 
2-3

220. rocznica Majowej Konstytucji
Konstytucja	

3	 Maja	 została	
uchwalona	 przez	
Sejm	Wielki	w	maju	
1791	 roku	 i	 była	 to	
pierwsza	w	Europie	
a	 druga	 na	 świecie	
(po	 amerykańskiej)	
uchwalona	 konsty-
tucja.

3	 maja	 2011	
roku	 także	 miesz-
kańcy	Bliżyna	upamiętnili	ten	wyjątkowy	w	naszych	dziejach	dzień.

Czytaj na str. 8-9
Fotorelacja na str. 16

Byliśmy na targach agroturystycznych
Podczas	 Targów	 Agroturystycznych	 AGROTRAVEL	 2011	

Gmina	 Bliżyn	 ukazywa-
ła	 swoje	 walory	 pierw-
szego	 dnia	 na	 stoisku	
Lokalnej	Grupy	Działania		
„U Źródeł”.	 Gminę	
Bliżyn	 reprezentował	
Zespół	 Pieśni	 i	 Tańca	
„Sorbin”,	 laureat	 wielu	
nagród	 i	 wyróżnień	 oraz	
Leokadia Okła	 -	 tkaczka	
z	Odrowążka.	Obecny	był	

również	wójt	gminy	Mariusz Walachnia.
Czytaj na str. 4
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Sztandar dla jednostki, gminne święto 
strażaków

Dobra pogoda oraz liczni goście sprawili, że w trakcie Jubileuszu 
40-lecia jednostki OSP w Nowym Odrowążku połączonego z wrę-
czeniem druhom sztandaru a także z gminnymi obchodami dnia 
strażaka należy uznać za bardzo udane.

Przybywających pod remizę witało słońce i… skoczne marsze. 
Tutaj formuje się kolumna marszowa, która wraz z kompanią hono-
rową strażaków z całego powiatu, ale również spoza powiatu, a także 
pozostałymi uczestnikami obchodów wyrusza do kościoła parafial-
nego.

Charakter uroczystości sprawił, że na czele idzie poczet  
z Nowego Odrowążka 
ze sztandarem, któ-
ry wkrótce zostanie 
poświęcony i prze-
kazany druhom.  
W nim reprezentan-
ci Komitetu Fundacji 
Sztandaru: Krzysztof 
Krzepkowski, Helena 
Morawska i Monika 
Lisowska.

Mszę Świętą 
w intencji Rycerzy 
Świętego Floriana 
sprawują gminny 

kapelan strażaków ks. Stanisław Wlazło oraz proboszcz parafii 
z Nowego Odrowążka ks. Wincenty Chodowicz. 

Po homilii 
następuje uro-
czyste poświę-
cenie sztanda-
ru – symbolu 
więzi i solidar-
ności oraz tego, 
co prawdziwy 
strażak ma 
w sercu – jak 
powiedział w 
homilii ks. ka-
pelan.

Po zakoń-
czeniu części 
kościelnej, 

uczestnicy uroczystości zmierzają na plac przed strażacką remi-
zą – dodajmy, że wyremontowaną niedawno dzięki pieniądzom z 

programu odnowa wsi, 
funduszu sołeckiego 
oraz gminy.

Tutaj – co czas po-
każe – całością bar-
dzo sprawnie, wręcz 
bezbłędnie – kieruje 
prowadzący obchody 
gminny komendant 
strażaków Zdzisław 
Kuźdub.

O gotowości do 
uroczystości informuje 

prezesa ZW ZOSP w Kielcach, posła Mirosława Pawlaka dowódca 
uroczystości dh Andrzej 
Iwanicki.

Przy Mazurku 
Dąbrowskiego następuje 
uroczyste wciągnięcie fla-
gi państwowej na maszt.

Oficjalnego otwarcia 
obchodów rocznicowych 
i święta strażaków doko-
nuje wójt gminy Mariusz 
Walachnia będący jedno-
cześnie prezesem zarzą-
du gminnego strażaków 
ochotników.

Uroczystość zaszczy-
cili parlamentarzyści: wspomniany Mirosław Pawlak, Marzena 

Okła – Drewnowicz  
i Andrzej Bętkowski. 
Ze strony zarządu wo-
jewódzkiego OSP obec-
ny jest Ireneusz Żak, 
z komendy powiatowej 
PSP w Skarżysku, jej 
szef Sylwester Hamera. 
Władze powiatowe 
reprezentują starosta 
Michał Jędrys oraz 
członkowie zarządu 
Stanisław Dymarczyk 
i Zenon Nowakowski.

Kolumna zmierza do kościoła

Poczet sztandarowy z Nowego Odrowążka

Księża koncelebrują mszę. Przed ołtarzem sztandar

Poświecenie sztandaru

W drodze przed remizę

Władze wojewódzkie i powiatowe strażaków

Wciągnięcie flagi narodowej na maszt

dok. na str. 3
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Jest radna powiatowa 
Anna Leżańska, prze-
wodniczący rady gminy 
Jerzy Rams z liczną grupą 
radnych, księża sprawu-
jący wcześniej Mszę św., 
przedstawiciele policji, 
nadleśnictwa, jednostek 
OSP z terenu powiatu  
i Gminy Zagnańsk  
z pocztami sztandarowy-
mi, zespół „Kuźniczanki” 
i mieszkańcy sołectwa.

Historię powstania jednostki prezentuje dh Paweł Szcześniak. 
Przypomniał, że inicjatorem powstania OSP w Nowym Odrowążku 
był Kazimierz Głowala, który został pierwszym prezesem, zaś naczel-
nikiem Wacław Krzepkowski.

Ważnym momentem był czas wbijania pamiątkowych gwoździ  
w jego drzewiec.

Wówczas nastąpił kulminacyjny moment tego sobotniego po-
południa – moment 
przekazania sztan-
daru jednostce. Akt  
o jego nadaniu od-
czytał Ireneusz Żak, 
a przekazał go 
Mirosław Pawlak.

Doceniając histo-
rię i współczesność 
strażaków i działalno-
ści przeciwpożarowej  
w Nowym Odrowążku 
Zarząd Główny OSP 

nadał jednostce brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Obchody były okazją do 
wręczenia zasłużonym stra-
żakom medali i odznaczeń.

Złote medale „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” otrzy-
mali: Władysław Okła, 
Leon Rot, Andrzej Supierz, 
Marian Ściegienny, Jan 
Ściegienny i Wacław 
Zgrzebnicki.

Medale srebrne wrę-
czono dla: Waldemara 
Kołodziejczyka, Marka 

Szcześniaka, Rafała Górzyńskiego i Zygmunta Krzepkowskiego.

Natomiast medalami brązowymi uhonorowano:  Mirosława 
Owczarka, Helenę Morawską, Joannę Melnarzyk, Jana Kopeć, 
Leszeka Kościńskiego, Pawła Ściegiennego, Tomasza Ślusarczyka 
i Jerzego Zgrzebnickiego.

Nadane zostały jeszcze 
odznaki „Strażak Wzorowy” 
dla: Roberta Białaczka, 
Arkadiusza Jęczmińskiego, 
Rafała Jęczmińskiego, 
Arkadiusza Lisowskiego, 
Grzegorza Lisowskiego, 
Włodzimierza Adamczyka, 
Artura Skroka, Pawła 
Bernatka i Piotra Nowka.

Po krótkich wystąpieniach zaproszo-
nych gości zakończone zostały obchody 
oficjalne, a resztę popołudnia wypełnił 
strażacki poczęstunek (z niezawodnymi 
paniami w kuchni) oraz część artystyczna  
w wykonaniu „Kuźniczanek” i kapeli „Bliżej 
Serca”.

Jacenty Kita
PS
Więcej zdjęć na stronie www.blizyn.pl

Gości i uczestników wita 
wójt Mariusz Walachnia

Obecni na obchodach

Moment wbijania gwoździ

Przekazanie sztandaru jednostce

Uhonorowanie jednostki 
przez zarząd główny

Odznaczeni złotymi medalami

Odznaczeni srebrnymi medalami

Kolejni odznaczeni

Nowy sztandar
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Ak tuAlności

Byliśmy na targach agroturystycznych

Międzynarodowa konferencja pn. „Wiejski produkt turystyczny – 
doświadczenia i wyzwania”, prezentacje oferty wypoczynku na wsi 
przez krajowych i zagranicznych wystawców, Karczma Regionalna, 
Jarmark Rękodzielnictwa, konkursy dla wystawców i zwiedzających 
– to wszystko odbywało się w ramach III Międzynarodowych Targów 
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011, które 15 
kwietnia rozpoczęły się w salach wystawienniczych Targów Kielce.

Na targach swoje produkty prezentowały Lokalne Grupy 
Działania, Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, a także 
województwa, gminy oraz stowarzyszenia agroturystyczne. W sumie 
około 300. wystawców.

Gmina Bliżyn 
ukazywała swoje wa-
lory pierwszego dnia 
na stoisku Lokalnej 
Grupy Działania  
„U Źródeł”. Naszą 
gminę reprezentował 
Zespół Pieśni i Tańca 
„Sorbin”, laureat wielu 
nagród i wyróżnień 
oraz Leokadia Okła - 
tkaczka z Odrowążka. 

Obecny był również wójt gminy Mariusz Walachnia.
Jacenty Kita

Zasłużeni dla obronności
19 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  

w Skarżysku - Kamiennej sześciu parom małżeńskim z terenu powia-
tu wręczone zostały  medale za zasługi dla obronności kraju.

Srebrnym „Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju” wyróż-
nieni zostali: Wiesława i Kazimierz Kołodziejowie oraz Teresa 
i Grzegorz Dymarscy (Gmina Bliżyn), Zofia i Roman Rau, Krystyna 
i Józef Horbalowie (Gmina Skarżysko-Kamienna), Helena i Henryk 
Kołomańscy, Irena i Waldemar Skóra (Gmina Łączna).

Medale wręczył zastępca komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Kielcach mjr Mirosław Wolski. Kwiaty oraz listy 

gratulacyjne przekazali: starosta skarżyski Michał Jędrys, wicesta-
rosta Waldemar Mazur oraz Andrzej Cabaj – naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności oraz Spraw Obronnych. 
W uroczystości uczestniczył również wójt Mariusz Walachnia, który 
pogratulował wyróżnionym z naszej gminy rodzinom.

Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” to polskie odznaczenie 
wojskowe, przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej. Stanowi 
on uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły 
się do rozwoju i umocnienia obronności kraju, a także dla rodziców, 
których co najmniej trzech synów pełniło wzorową służbę wojskową.

(jaki)

Zaproszenie 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna zaprasza członków i sym-

patyków naszego stowarzyszenia na Walne Zebranie członków, które 
odbędzie się w dniu 21 maja 2011 r. o godz. 9.30 w budynku Zespołu 
Szkół w Bliżynie ul. Piaskowa 26.

Tematem zebrania będzie analiza działalności Towarzystwa 
Przyjaciół Bliżyna za okres 2008-2011r.

W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w innym ter-
minie.

Powstaje oczyszczalnia
W Wojtyniowie  

w dniu 13 maja wyko-
nawca przystąpił do 
wylewania płyt opo-
rowych pod reaktory 
oczyszczalni ścieków  
w Wojtyniowie, która 
będzie również obsłu-
giwać Bliżyn i ościen-
ne miejscowości. 

Przypomnijmy, 
że to element I etapu 

kanalizacji gminy, który obejmuje budowę oczyszczalni oraz kana-
lizacji w Wojtyniowie  
i Bliżynie realizowane ze 
środków budżetu gminy 
oraz Unii Europejskiej 
w ramach programu 
regionalnego. Jej war-
tość to 10.357.622 zł, 
przy czym dofinan-
sowanie z RPOWŚ na 
lata 2007-2013 wynosi 
4.035.000 zł. 

(jaki)

Parking gotowy
Zakończone zostały prace związane z budową parkingu w cen-

trum Bliżyna.
Inwestycja zrealizowana 

została za kwotę 223.636,55 zł. 
Powstał parking na 39 

miejsc dla samochodów oso-
bowych, 2. miejsc dla samo-
chodów dla osób niepełno-
sprawnych oraz 1. miejsca 
dla autobusu, okrężna droga 

manewrowa oraz równoległa do niej droga nr II o szerokości 5,00 m  
i dwóch zjazdach o szerokości 6,00 m.

Inwestycja, w powiązaniu z wybudowanym w zeszłym roku par-
kingu na ul. Piaskowej za urzędem gminy, pozwoli na rozwiązanie 
problemu parkowania w centrum Bliżyna oraz efektywne udrożnienie 
ul. VI Wieków.

(jaki)
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Razem się promować
O wspólnej ofercie promocyjnej powiatu i gmin zlokalizowanych 

na jego obszarze rozmawiali przedstawiciele poszczególnych samo-
rządów na spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym  
w Skarżysku-Kamiennej. Uczestniczył w nim wójt Mariusz 
Walachnia.

Podczas spotkania zaprezentowana została koncepcja Powiatowej 
Platformy Informacyjnej. Do przystąpienia do niej zachęcał starosta 
skarżyski Michał Jędrys włodarzy poszczególnych gmin. Powiatowa 
Platforma Informacyjna – to przedsięwzięcie mające na celu  budo-
wanie tożsamości i kształtowanie wizerunku powiatu skarżyskiego  
z udziałem wizerunków poszczególnych gmin i w konsekwencji wy-
promowanie spójnej marki powiatu skarżyskiego. Służyć temu mia-
łoby szereg działań promocyjnych podejmowanych wspólnie przez 
wszystkie samorządy. W pierwszej kolejności opracowana została-
by kompleksowa oferta wydawnicza. Ponadto za szczególnie istotne 
uznano wykreowanie produktów turystycznych pozwalających wy-
różnić powiat skarżyski spośród innych.  Podczas spotkania mówio-
no także o konieczności uzupełniania tradycyjnych metod promocji 
nowoczesnymi. Uznano, że bardzo ważna jest m.in. internetowa pro-
mocja samorządów. 

(jaki)

W GMinie  i  PoWiecie

Nad Kamienną
***

„Zakochaj się w poezji i pieśni.
Uwierz muzyce.
A piękno stanie się –
Twym chlebem powszednim”
	 	 J.W.	Goethe

***
W Skarżysku Kamiennej zakoń-

czył się IV Międzynarodowy, a XXIX 
Ogólnopolski Konkurs Młodych 
Pianistów „Nad Kamienną 2011”, 
który odbywał się w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. 
Noskowskiego. W trakcie gali fina-
łowej w dniu 12 kwietnia  ogłoszono 
wyniki w obu grupach wiekowych, w których w sumie o uznanie jury 
walczyło 28 młodych pianistów.  Jedną z nagród wręczył wójt gminy 
Mariusz Walachnia. Na uroczystej gali obecny był również przewod-
niczący rady gminy Jerzy Rams.

Uczestników koncertu podsumowującego powitała dyrektor 
szkoły Elżbieta Rokita.

Galę finałową rozpoczął recital Ireneusza Boczka - utalentowane-
go  pianisty, pochodzącego z Sorbina.

Ireneusz Boczek - jest człowiekiem kolekcjonującym sukcesy - za-
jął V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Stypendia Artystyczne 
Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie oraz I miejsce XXXIII 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Palma d`Oro w Finale 
Ligure (Włochy 2006). Doskonalił swoje umiejętności na kursach 
mistrzowskich odbywających się przy okazji Międzynarodowego 
Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, gdzie jako jeden 
z sześciu najbardziej utalentowanych młodych pianistów polskich 
pracował pod kierunkiem takich pedagogów, jak Vera Gornostaeva 
(Rosja) i Arie Vardi (Izrael).  Jako student Akademii Muzycznej 
w Krakowie brał udział w licznych imprezach organizowanych przez 
krakowską uczelnię reprezentując ją w kraju i za granicą. Brał udział 
m.in. w koncercie poświęconym muzyce A. Weberna, organizowanym 
przez Wrocławskie Forum Muzykologiczne, zaś w czerwcu 2005 roku 
wystąpił z recitalem Chopinowskim podczas Międzynarodowych 
Targów EXPO w Japonii.  

Po recitalu Ireneusz Boczka przyszedł czas na ogłoszenie wyni-
ków konkursu i wręczenie nagród laureatom. 

Oceny wystę-
pów dokonało jury w 
składzie: Jerzy Jacek 
Tosik, Ewa Grubych, 
Maria Grzebalska 
i Anna Jędrych. 
Pierwszego dnia prze-
słuchano pianistów 
w grupie klas V-VI, 
drugiego klas młod-
szych pochodzących 
m.in. z Cieszyna, 
Chrzanowa, Kielc, 
Krakowa, Lublina, 

Poznania, Tarnowa, Warszawy, Wieliczki i Skarżyska-Kamiennej  
oraz Wiednia. 

W kategorii pierwszej zwyciężyła Kinga Nowak z Krakowa zaś 
w drugiej Joanna Głuska z Warszawy.

Galę zakończył koncert laureatów. 
Jacenty Kita
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dowym i terapeutą rodzinnym. Następnie zapoznała uczestników 
z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Beneficjenci Ostateczni 
zostali poinformowani o współfinansowaniu działań projektowych 
przez EFS, podpisali kontrakty socjalne oraz inne dokumenty projek-
towe.

Pierwsze zajęcia grupowe z psychologiem odbyły się 4 maja 2011 
roku.

Wszystkim beneficjentom projektu życzymy wytrwałości w pracy 
nad zmianą własnej postawy interpersonalnej oraz zwiększenia po-
czucia własnej wartości.

Kierownik i pracownicy socjalni GOPS

z Ż yciA GMiny

„Zmień swoje życie”

W dniu 28 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury/Klubie 
Integracji Społecznej odbyło się spotkanie organizacyjne pracowni-
ków socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie  
z Beneficjentami Ostatecznymi, zakwalifikowanymi do udziału w pro-
jekcie systemowym PO KL pt: „Zmień swoje życie”.

W spotkaniu uczestniczyli, beneficjenci, grupa 12 osobowa, 9 ko-
biet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne, kierownik ośrodka 
Zofia Nowak, koordynator projektu, Beata Żak, pracownicy socjalni 
– Danuta Czarnecka, Wioletta Brzózka, Monika Łukomska.

Kierownik GOPS -  Zofia Nowak przedstawiła zebranym cele pro-
jektu. Głównym zadaniem jest  podniesienie kompetencji społecznych 
uczestników projektu poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn 
w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Klienci ośrodka otrzyma-
ją wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego 
oraz wezmą udział w minimum jednym z wybranych przez siebie 
kursów zawodowych. Zajęcia z podniesienia kompetencji społecznych  
i zawodowych będą odbywały się w Klubie Integracji Społecznej  

w miesiącach maj, czerwiec 2011 roku oraz warsztatach integracyjno 
- wyjazdowych w Zakopanem, planowany termin wyjazdu to lipiec 
2011 r. 

Z uwagi, iż spotkanie miało charakter organizacyjny, koordyna-
tor projektu Beata Żak przedstawiła uczestnikom projektu harmo-
nogram spotkań w Klubie Integracji Społecznej, planowane terminy 
zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem, doradcą zawo-
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W ybory u Str A Ż AkóW

Strażacy wybrali władze gminne
Kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach Ochotniczej 

Straży Pożarnej została zakoń-
czona. Jej ostatnim akordem 
była Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Bliżynie, 
który odbył się 16 kwietnia.

W zjeździe udział wzięło 
23 delegatów wybranych pod-
czas zebrań sprawozdawczo 
-wyborczych w jednostkach 
OSP. Licznie przybyli zapro-

szeni goście: Andrzej Bętkowski – poseł na Sejm RP a jednocześnie 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Michał Jędrys 
- starosta skarżyski brygadier Sylwester Hamera - Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej, 
Anna Leżańska – radna powiatowa, Jerzy Rams – przewodniczący 
Rady Gminy Bliżyn, Jacek Krzepkowski – wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Bliżyn, radny Tomasz Pela, ks. Stanisław Wlazło – kape-
lan gminny strażaków oraz 
Rafał Pakuła – kierownik 
Komisariatu Policji w Bliżynie. 
Ponadto w zjeździe udział 
wzięli sołtysi miejscowości w 
których działają ochotnicze 
straże pożarne a także sympa-
tycy strażackiej służby i osoby 
wspierające. 

Otwarcia zjazdu oraz powitania delegatów i gości dokonał 
Mariusz Walachnia, wójt gminy, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Bliżynie. 

Minutą ciszy uczczono pamięć druhów zmarłych w ciągu mi-
nionej kadencji. Wśród nich byli: Piotr Zbroja, Tomasz Rokita, 
Tomasz Sztab, Jan Fornal, Tadeusz Adamczyk, Jan Boczek, Józef 
Krzepkowski.

Delegaci zdecydowali, że obradom zjazdu przewodniczył będzie 
Zdzisław Kuźdub, Komendant Gminny OSP, a sekretarzem zjazdu 
będzie Piotr Zep. Powołane zostały także komisje zjazdowe: man-
datową (Jarosław Zep, Andrzej Supierz i Szymon Żak), skrutacyjną 
(Zbigniew Jedliński, Krzysztof Michałowski, Ryszard Adamczyk) 
oraz uchwał i wniosków (Zbigniew Domagała, Zbigniew Mączka, 

Dariusz Domagała).
Okolicznościowymi dyplo-

mami z okazji 90-lecia związku 
OSP RP w podziękowaniu za 
działalność na rzecz lokalne-
go bezpieczeństwa wyróżnio-
ne zostały wszystkie jednostki 
OSP z terenu gminy, a na ręce 
prezesów wręczyli je zaproszeni 
goście. Dyplomami wyróżnio-

ne zostały także osoby wspierające działalność ochotniczych straży 
pożarnych: Zdzisław Żak, Janusz Jarosz, Józef Nowak i Mariusz 
Rot. Dyrektorom szkół podziękowano za promowanie zasad bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego poprzez organizację Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Dyplomy ufundowali i osobiście je wręczyli: Andrzej Bętkowski, 
Michał Jędrys, Jerzy Rams i Mariusz Walachnia.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za 
okres kadencji 2006-2010 złożył Zdzisław Kuźdub. Przedstawił osią-
gnięcia i sukcesy związku, z czego najważniejsze to: zakup średniego 
samochodu ratowniczo gaśniczego, poprawa w zakresie stanu tech-
nicznego strażnic, wyraźna poprawa w zakresie wyposażenie OSP 

w sprzęt ratowniczy i środki ochrony indywidualnej, sukcesy spor-
towe. Do sukcesów organizacyjnych należy zaliczyć zorganizowa-
nie uroczystości jubileuszowych 80-lecia OSP Sorbin, 50—lecia OSP 
Mroczków i 100-lecia OSP Bliżyn. Jednostki z Mroczkowa i Bliżyna 
w czasie tych uroczystości otrzymały sztandary ufundowane przez 
lokalne społeczności. 

Przewodniczący zjazdu przybliżył również główne problemy do 
rozwiązania w kolejnej kadencji. W trosce o integrację środowiska po-
żarniczego oraz w trosce o realizację zadań statutowych zwrócił uwa-
gę na konieczność organizacji uroczystości strażackich, gminnych 
zawodów sportowo pożarniczych, eliminacji szkolnych i gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawił sytuację 
pożarową na terenie gminy za lata 2006-2010 oraz przypomniał jaką 
wielką rolę odegrali druhowie strażacy w usuwaniu skutków skażenia 
biologicznego wodociągu gminnego w 2008 r. oraz przy usuwaniu skut-
ków powodzi na terenie woj. 
świętokrzyskiego w 2010  r., 
gdzie druhowie z Bliżyna  
i Sorbina przepracowali łącz-
nie 1800 godzin.

Najważniejszym punk-
tem obrad był wybór no-
wych władz. Nowy za-
rząd oddziału gminnego 
na kadencję 2011 - 2015 
liczył będzie 15 członków. Ukonstytuował się on następu-
jąco: prezes – Mariusz Walachnia, wiceprezesi: Paweł Żak 
i Józef Dąbrowski, komendant gminny OSP – Zdzisław Kuźdub, se-
kretarz – Zbigniew Domagała, skarbnik – Jan Sztab.

Poza tym członkami zarządu zostali wybrani: Dariusz Mróz, 
Ryszard Kopeć, Piotr Zep, Dariusz Sitko, Jan Kuliński, Krzysztof 
Wojda, Zbigniew Mączka, Czesław Olejarz s. Romana i Paweł 
Ściegienny.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bliżynie 
ukonstytuowała się nastę-
pująco:  przewodniczący – 
Krzysztof Michałowski, se-
kretarz – Henryk Przygoda 
i członek Henryk Młodawski.

Na zjeździe wybrano 
również 14 delegatów na 
Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Skarżysku, 
który odbędzie się w IV kwar-
tale 2011 r. Wybrano także  

7 przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego. Gminę Bliżyn  
w zarządzie powiatowym będą reprezentować: Paweł Żak – OSP 
Bliżyn, Józef Dąbrowski – OSP Sorbin, Czesław Olejarz s. Romana 
– OSP Nowy Odrowążek, Jan Sztab – OSP Mroczków, Jan Kuliński 
– OSP Nowki i Piotr Zep – OSP Wołów oraz Zdzisław Kuźdub – 
Komendant Gminny OSP. 

W dyskusji dominowały podziękowania za działalność na rzecz 
lokalnego bezpieczeństwa, gratulacje za odniesione sukcesy statuto-
we, organizacyjne i sportowe oraz życzenia dalszego rozwoju w trosce 
o stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa powszechnego lokalnej spo-
łeczności.

Jacenty Kita
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WiWAt,  MA J,  3  MA J

220. rocznica Majowej Konstytucji
Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 

w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na 
świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Dzień ten 
został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uzna-
ny za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 
kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było 
zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to, 6 kwietnia, 

Sejm ponownie przywrócił to święto.
Współcześnie rokrocznie ten dzień jest uroczyście obcho-

dzony w całym kraju.
3 maja 2011 roku także mieszkańcy Bliżyna upamiętnili 

ten wyjątkowy w naszych dziejach dzień.
O godz. 10.00 w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny 

Mszę Świętą odprawił ks. Stanisław Wlazło. Po obu stro-
nach ołtarza stanęły poczty sztandarowe bliżyńskich szkół, 
strażaków, kombatantów, Związku Strzeleckiego oraz Gminy 
Bliżyn. 

Po nabożeństwie zwarta kolumna marszowa przeszła pod 
pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej przy ul. 
Kościuszki. Tę część obchodów prowadziła dyrektor bliżyń-
skiego ośrodka kultury Katarzyna Skarus. 

Tutaj poczty pochyliły się nad pomnikiem, a następnie 
odegrany został Hymn Państwowy. 

W dalszej części nastąpiło składanie wiązanek kwiatów 
przez kombatantów, władze samorządowe gminy, przed-
stawicieli Banku Spółdzielczego i Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie i Związku 
Strzeleckiego Wolność – Równość – Niepodległość.

Okolicznościowe wystąpienie zaprezentował wójt gmi-
ny Mariusz Walachnia. W swym wystąpieniu powiedział 
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WiWAt,  MA J,  3  MA J

m.in.: „Dwieście dwadzieścia lat temu, 3 maja 1791 roku, 
nasi przodkowie podjęli próbę dogłębnej reformy państwa. 
Uchwalenie Konstytucji przez Sejm Wielki stało się przeło-
mem moralnym w dziejach naszej Ojczyzny. Była to pierwsza 
w Europie konstytucja pisana, był to wspaniały odzew na ha-
sła rewolucji amerykańskiej i francuskiej. Polska Konstytucja 
3 Maja, nowoczesna na owe czasy, stała się przykładem dla 
całego cywilizowanego świata. Symbolizuje mądrość i pa-
triotyzm Polaków. Stała się ona w okresie zaborów symbolem 

ratowania Ojczyzny przed upadkiem… Dzieło tej konstytucji 
zniszczyła obca przemoc i zdrada. Ale jej przesłanie jest nadal 
aktualne. Pamiętajmy, że „<<Wolność nigdy nie jest dana raz 
na zawsze. Jest zadaniem, które musi podejmować każde nowe 
pokolenie>>”.

Ostatnim elementem obchodów rocznicowych był koncert 
zatytułowany „A to Polska właśnie” w wykonaniu zespołu wo-
kalnego  „Canto” pod kierunkiem Wandy Rokity. Na pianinie 
akompaniował Sebastian Siudak.

Jacenty Kita
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z dziadkiem”, „Tarapaty z tatusiem”, „Polak musi”, „Wyrodny syn”, 
„Chwiejba”, „Polacy się kochają”, „Co byś zrobił”, „Pruderie adieu”, 
„Bonton”, „Kuracjuszka” oraz piosenki: „W Polskę idziemy”, „Taka głu-
pia to nie jestem”. Publiczność doskonale bawiła się, nagradzając ak-
torów gromkimi brawami. Za piękny występ i dozę wrażeń artystycz-
nych przedstawiciele zarządu klubu, Halina Relidzyńska i Wacław 
Pejas występującym aktorom wręczyli kwiaty. 

Po części artystycznej odbyła się zabawa taneczna. Oprawę mu-
zyczną zapewniła kapela ludowa „Bliżej Serca”. Wspólnie bawili się 
seniorzy ze Skarżyska Kamiennej, Bliżyna, Odrowążka i Mroczkowa. 
Przewodnicząca klubu seniora z Odrowążka Jolanta Gębska zaprosiła 
wszystkich seniorów na ognisko integracyjne, które odbędzie się na 
„Świniej Górze” w dniu 26.05.2011 o godzinie 16:00.

Opracowanie: Zofia Nowak, Monika Łukomska

rozMAitości

Radosne spotkanie seniorów

Dnia 10 maja 2011 r. klub seniora „Emeryt” po raz drugi gościł 
Kabaret „Igraszka” Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skarżyska 
Kamiennej. Zaproszonymi gośćmi byli również przedstawiciele klu-
bu seniorów z Odrowążka i Mroczkowa. Seniorzy obejrzeli program 
satyryczny pt; „Śmiech to zdrowie”, będący połączeniem zabawnych 
piosenek i skeczy, w wykonaniu seniorów - kabareciarzy. Reżyserem 
programu jest Teresa Stańczuk - kierownik kółka teatralnego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy - aktorzy w sposób humo-
rystyczny naśmiewali się ze swoich dolegliwości i wieku poprzez 
przedstawiane skecze: „Cieszmy się zdrowiem - wiara czyni cuda”, 
„Cieszmy się dniem dzisiejszym”, „Gimnastyka”, „Rozmowa wnuczka 
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kultur A

Spotkania wielkanocne seniorów

12 kwietnia 2011 roku w remizie OSP w Bliżynie odbyło się spo-
tkanie wielkanocne Seniorów klubu „Emeryt”.

W spotkaniu uczestniczyli ksiądz proboszcz Stanisław Wlazło, 
Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, 
Zarząd Klubu. Tegoroczne świętowanie Wielkanocy miało dla nas 
Polaków szczególny wymiar, ponieważ niedziela miłosierdzia Bożego 
była przeżywana pod znakiem Beatyfikacji Jana Pawła II. Ksiądz 
proboszcz Stanisław Wlazło przypomniał, że święcenie palm od-
bywa się na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Apelował  
o życzliwość i poprawność zachowań w kontaktach międzyludzkich. 
Złożył wszystkim życzenia, do których dołączył się Zarząd Klubu  
i pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Seniorzy zasiedli przy wiel-
kanocnym stole, udekorowanym stroikami przygotowanymi przez 
Zdzisławę Jurek. Następnie odbył się konkurs na śniadanie wielka-

nocne. Wzięły w nim udział panie: Alina Fidor, Mirosława Karpeta 
i Teresa Rachwał. Menu zostało ocenione, wszystkie autorki przepi-

sów otrzymały symboliczne nagro-
dy. 

Na uwagę zasługuje spotkanie 
wielkanocne w dniu 13 kwietnia 
2011 r w remizie OSP w Nowym 
Odrowążku, spotkanie filii Klubu 
seniora, sołectw Odrowążek, Nowy 
Odrowążek, Kucębów, miało cha-
rakter integracji międzypokolenio-
wej, przebiegało pod hasłem „Postaw 
na rodzinę” W spotkaniu uczestni-
czyły babcie, wnuczkowie, mamy 

i dzieci. Zaproszonym gościem była pani Maria Siarek instruktor 
kultury, na co dzień zatrudniona w Ośrodku Kultury w Stąporkowie. 
Seniorzy oraz młodzież pod jej kierownictwem wykonali piękne pal-
my wielkanocne. Na uwagę zasługuje zainteresowanie młodego poko-
lenia tradycjami wielkanocnymi, które babcie miały okazje przekazać 
swoim wnuczkom i wnukom. Następnie wszyscy zasiedli do pięknie 
udekorowanych stołów degustując przygotowane przez siebie potrawy 
oraz życząc sobie zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. 

W Mroczkowie natomiast w dniu 17 kwietnia 2011 roku, lekarz 
medycyny dr Wojciech Urbaczka przekazał seniorom wiadomo-
ści na temat zdrowego żywienia. Seniorzy mogli zakupić książkę dr 
Urbaczki pt, ,Szlachetne zdrowie”. W spotkaniu uczestniczyli pracow-
nicy socjalni, panie Danuta Czarnecka, Wioletta Brzózka, Monika 
Łukomska.

Zofia Nowak
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kultur A

Ogólnopolska Prezentacja Stołu 
Wielkanocnego „Wielkanocna Baba” 2011

17 kwietnia w hotelu „Gromada” - Dom Chłopa w Warszawie 
została zorganizowana VIII Ogólnopolska Prezentacja Stołu 
Wielkanocnego pn. „Wielkanocna Baba”. 

Organizatorem był Krajowy Związek Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych oraz Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 
Podczas tej imprezy prezentowały się liczne Koła Gospodyń Wiejskich 
z wielu regionów na-
szego kraju. 

Z inicjatywy 
Janiny Kołek wo-
jewództwo święto-
krzyskie reprezento-
wało Koło Gospodyń 
Wiejskich z Sorbina, 
wspólnie z Zespołem 
Pieśni i Tańca „Sorbin”, który przygotował wspaniały, suto zastawio-
ny stół wielkanocny przybrany palmami, wielkanocnymi stroikami i 

ozdobami oraz tradycyjny-
mi świątecznymi potrawa-
mi. Zwiedzający mogli po-
dziwiać wyroby twórców 
ludowych, skosztować po-
traw świątecznych a nawet 
zakupić to, co znajdowało 
się na stole. Czas umila-
ły orkiestry dęte, zespoły 
śpiewacze i kapele ludowe, 
m.in. można było usły-
szeć Zespół Pieśni i Tańca 
„Sorbin”. 

Prezentacja stołów świątecznych to doskonała okazja do pokaza-
nia tradycji i zwyczajów wiel-
kanocnych kultywowanych na 
polskiej wsi.

KGW i Zespół Ludowy 
„Sorbin” dziękuje p. poseł 
Marzenie Okła – Drewnowicz 
i Wójtowi Gminy Bliżyn 
Mariuszowi Walachni za 
sfinansowanie wyjazdu na 
prezentację. Za udzielone 
wsparcie dziękujemy również Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  
w Końskich, Fermie drobiu Haliny i Arkadiusza Polit z Jasieńca 
Dolnego, Piekarni „Jubilatka” i „Dom chleba” oraz Ciastkarni 
„Baletka” z Kielc.

Halina Fidor 
Janina Kołek

Makrama w Zameczku

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się stara sztuka wiązania sznur-
ków, bez użycia igieł, 
drutów lub szydełka. 
Znana już w staro-
żytności. Stosując 
ją można wyplatać 
wiele rzeczy poczy-
nając od kwietników, 
poprzez naszyjniki, 
makaty ścienne, koń-
cząc na torebkach  
i plecakach. Do wy-
robu przedmiotów za 
pomocą technik ma-

kramy można używać nici lnianych, konopnych, jedwabnych, sizalu 
i innych

W Gminnym Ośrodku 
Kultury 9 kwietnia otwarto 
wystawę makramy,  podczas 
której zaprezentowane zo-
stały prace pań uczestniczą-
cych w warsztatach właśnie z 
tej dziedziny sztuki, które są 
prowadzone w bliżyńskim 
Zameczku przez Katarzynę 
Skarus - dyrektor ośrodka. 
Podczas wystawy zapre-
zentowane zostały prace 
Katarzyny Skarus, Anny 
Gołębiewskiej, Ewy Duda 
i Zofii Szmidt.

W wernisażu uczestniczyła radna powiatowa Anna Leżańska 
oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Rams.

(jaki)
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rozMAitości

Bez mężczyzn w Zameczku
We sobotę, 9 kwietnia, odbył się w bli-

żyńskim Zameczku kabaretowy spektakl 
muzyczny „Bez mężczyzn”. W roli głów-
nej bohaterki Andy Kitschman wystąpiła 
Katarzyna Nowak, przy pianinie towarzy-
szyła jej Monika Bylica.

Katarzyna Nowak jest reżyserką i sce-
narzystką spektaklu „Bez mężczyzn”. Gra 
w nim też główną rolę, wciela się w życie 
Andy Kitschman śpiewaczki i aktorki, 
pierwszej polskiej dyrygentki, której ży-
cie artystyczne rozciągnięte jest pomiędzy 
dwie wojny światowe i okres powojenny 

Polski Ludowej.
Anda Kitschman zmar-

ła w 1967 roku mając 72 lata. 
Debiutowała natomiast w 1912 roku 
jako kompozytorka, operetką „Paź 
złotowłosy”. W tym samym roku 
w Teatrze Nowości w Warszawie 
wystawiono jej miniaturę baletową 
„Mazurka”. Jako dyrygentka debiu-
towała w tym teatrze w 1913 roku, 
prowadząc premierę pantomimy 
„Sumurun”, w której udział brała 
Pola Negri. Od 1916 roku występo-
wała już jako piosenkarka i aktorka 
w warszawskich kabaretach: „Miraż”, „Czarny Kot”, „Argus”. W orygi-
nalny sposób, z dużym temperamentem śpiewała w kabaretach własne 
piosenki, akompaniując sobie przy fortepianie.

Przedstawienie Katarzyny Nowak jest jedynie namiastką życia 
i artystycznego wizerun-
ku Andy Kitschman. W 
jednej z recenzji napisa-
no: „Wciśnięta w wieczo-
rową suknię i pończochy, 
czasem wskakująca w 
dziwne płaszcze albo otu-
lająca szyję lisami i boa z 
czarnych piór, przez go-
dzinę brnie Nowak przez 
legendę, której smaku nie 
ogarnia”.

Zaprezentowany bliżyńskiej publiczności spektakl został na-
grodzony Honorowym Złotym Liściem Retro 2008 podczas  
V Ogólnopolskiego Finału Piosenki Retro im. M. Fogga.

Impreza odbyła się w cyklu Zameczkowych Spotkań Kameralnych.
Jacenty Kita

Dobra praktyka
Gmina Bliżyn w latach 2007 – 2010 uczestniczyła w Programie 

Integracji Społecznej – komponent Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich.

Program był nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej a finansowany ze środków Banku Światowego. Łącznie  
w Polsce zrealizowano ponad 10 tys. usług. Podsumowaniem realiza-
cji programu jest publikacja „W dobrym kierunku”, do której z listy 
10 tysięcy wybrano 28 praktyk rekomendowanych jako wzorcowe,  
w tym 6 z województwa świętokrzyskiego. 

Jedną z dobrych praktyk opisanych w publikacji jest usługa re-
alizowana przez Stowarzyszenie RDEST „Świętokrzyska Stolica 
Chodnika”, którego koordynatorką była Urszula Jędrzejczyk.

(jaki)

Nasi druhowie ratowali „Almax”
Ogromne chmury dymu widać było z odległości kilku kilometrów 

od Skarżyska – Kamiennej 3 maja br. Wkrótce okazało się, że to po-
żar w firmie „Almax” zajmującej się utylizacją i segregacją odpadów 
komunalnych.

Pierwsze zgłoszenia tego zdarzenia Stanowisko Kierowania PSP 
w Skarżysku-Kamiennej odebrało około godziny 11:30. W miejsce 
zdarzenia w pierwszym rzucie zostały zadysponowane trzy zastępy  

z JRG Skarżysko w sile 
dwóch ciężkich samocho-
dów gaśniczych oraz pod-
nośnika SH-24. Kiedy ra-
townicy dotarli na miejsce 
zdarzenia po dokonaniu 
rozpoznania ustalili, że 
pożarem objęta jest jedna  
z hal produkcyjnych zakła-
du, w której dokonuje się se-
gregacji odpadów oraz w pro-

cesie technologicznym produkuje się paliwo alternatywne. Ratownicy 
niezwłocznie przystąpili do działań gaśniczych. Sytuacja wyglądała jed-
nak bardzo poważnie i groźnie. Najgorzej sytuacja wyglądała w części,  
w której na hali znajdowała się linia do segregacji śmieci w skład której 
wchodziły: rozdrabniarki końcowe, prasa kanałowa oraz kabina sor-
townicza wraz z dwoma taśmami dostarczającymi odpady do prze-
twarzania. Praktycznie cała ta część hali stała w płomieniach ognia. 
Dodatkowo na miejsce pożaru przybyły jednostki z OSP Suchedniów, 
Lipowe Pole, Skarżysko-Kamienna, Bliżyn. Łącznie z żywiołem wal-
czyło 30. ratowników.

Straty oszacowano na 1 mln euro.

(jaki)
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Ruszyła gminna liga
29 kwietnia wystartowała Gminna Liga Piłki Nożnej na boisku 

„Orlik” w Bliżynie. Do 
rozgrywek zgłosiło się 12 
zespołów z terenu Gminy 
Bliżyn. Na pierwszym spo-
tkaniu organizacyjnym 
powołano Zarząd Ligi 
składający się z 5 osób. Są 
to:  Robert Jurkiewicz, 

Kamil Siudak, Sebastian Durlik, Sławomir Młodawski, Piotr 
Oziembłowski, który koordynują rozgrywki. Pierwsza runda potrwa 
do 12 czerwca. Oto wyniki po pierwszych 3 kolejkach.
I KOLEJKA

Ubyszów – Sołtyków - 3:4 (1:2). Bramki:  Wojciech Stępień, Paweł 
Laskowski, Sebastian Młodawski ( po 1 bramce) - Zarzycki Konrad 
(2) Stopa Zdzisław (1), Mastalerz Maciej (1).

Gilów – Sorbin - 3:2 (2:0). Bramki: Szewczyk Bartłomiej (3) - 
Damian Sepioło (1), Damian Kotowicz (1).

Wołów – Kucabów - 3:2 (0:0). Bramki: Tuchoń Dawid (2), Wrona 
Damian (1) - Kamil Lisowski (1), Artur Głowała (1).

Kordian – Gostków - 9:3 (3:1). Bramki: Durlik Andrzej (3), 
Trzebiński Grzegorz (2), Warszawski Włodek (1), Cukrowski Jacek 
(1), Żak Jacek (1) - Szcześniak Miłosz (1), Mariusz Walachnia (1), 
Robert Ołownia (1).

Mroczków – Zelko - 3:7 (0:4). Bramki:  Kopeć Rafał (2),  Majos 
Patryk (1) -  Jurkiewicz Robert (2), Barasiewicz Kamil (2), Niedziela 
Robert (1), Świeca Paweł (1), Orynek Maciej (1).

AIFAM – Bad Boys - 2:3 (0:2). Bramki: Radosław Giermakowski 
(1), Paweł Łuczyński (1) - Artur Żak (1), Okła Adrian (1).

II KOLEJKA
Wołów – Sołtyków - 4:1 (3:1). Bramki: Kasprzyk Artur (2),  

Tuchoń Dawid (1), Wrona Damian (1) -  Szkurłat Piotr (1).
Sorbin – Gostków - 3:4 (2:3). Bramki:  Damian Sepioło (2),  Emil 

Żak (1) -  Grzegorz Siudek (2), Łukasz Szcześniak (1), Ciok Kuba (1).
Kucębów – Bad Boys - 2:10 (2:5). Bramki:  Rafał Lisowski (1), 

Kamil Kwaśniewski (1) - Artur Bartosik (4), Adrian Okła (4), Artut 
Żak (1).

Gilów – ZELKO - 3:5 (1:3). Bramki:  Szewczyk Bartłomiej (2), 
Bilski Jacek (1) -  Bąk Robert (1), Barasiewicz Kamil (1), Jurkiewicz 
Robert (1), Kołodziej Paweł (1), Grzela Patryk (1).

Ubyszów – Mroczków- 3:4 (1:2). Bramki:  Laskowski Paweł 
(2),  Młodawski Sebastian (1) - Majos Patryk (2),  Rafał Kopeć (1), 
Tomasz Karnecki (1).

AIFAM – Kordian - 1:9 (0:4). Bramki:  Lesiak Cezary (1) -  
Trzebiński Grzegorz (4), Durlik Sebastian (2), Cukrowski Jacek (1), 
Krakowiak Rafał (1), Mastalerz Dariusz (1).
III KOLEJKA

Gostków – Wołów - 1:4 (1:1). Bramki:  Ciok Jakub (1) -  Wrona 
Damian (2), Ulman Kamil (1), Kasprzyk Artur (1).

Sołtyków – Bad Boys - 3:7 (2:3). Bramki:  Baśkiewicz Bartosz 
(2),  Mastalerz Maciej (1) - Bartosik Artur (3),  Żak Artur (1), Okła 
Adrian (2).

Ubyszów – Kordian – 6:6 (2:4). Bramki: Arek Szmidt (5),  
Sebastian Młodawski (1) - Durlik Sebastian (2), Krakowiak Rafał 
(2), Mastalerz Dariusz (1), Trzebiński Grzegorz (1).

Gilów – AIFAM - 1:5 (0:3).  Karol Pierzchalski (1) -  Norbert 
Witkowski (3),  Paweł Łuczyński ( 2).

Kucębów – Mroczków -  1:4 (0:2). Bramki:  Mariusz Lisowski (1),  
Rafał Kopeć (2), Przemek Macierzyński (1) , Fabiański Kamil (1).

Sorbin – ZELKO - 1:3 (0:2). Bramki:  Tomasz Kołek (1) - Bartosz 
Karpeta (1), Robert Niedziela (1), Kamil Burasiewicz (1).

TABELA WYNIKÓW

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Bramki
1. Bad Boys 3 9 20:7
2. ZELKO 3 9 15:7
3. Wołów 3 9 11:4
4. Kordian 3 7 24:10
5 Mroczków 3 6 11:11
6. AIFAM 3 3 8:13
7. Gilów 3 3 7:12
8. Sołtyków 3 3 8:14
9. Gostków 3 3 8:16
10. Ubyszów 3 1 12:14
11. Sorbin 3 0 6:10
12. Kucębów 3 0 5:17

STRZELCY BRAMEK
Bartosik Artur - Bad Boys – 7 bramek, Okła Adrian - Bad Boys 

– 7 bramek, Trzebiński Grzegorz - Kordian – 7 bramek, Kopeć Rafał 
- Mroczków – 5 bramek, Szewczyk Bartłomiej - Gilów – 5 bramek, 
Szmidt Arkadiusz - Ubyszów – 5 bramek.

(jaki)
PS
Terminarz rozgrywek i aktualne wyniki na stronie internetowej 

www.blizyn.pl

List do redakcji
Właśnie wróciłam do domu po wizycie studyjnej (którą miałam 

zorganizowaną przez Szkołę Liderów aż w Podgórkach koło Sławna)  
i „nadrabiam” zaległości w informacjach ze świata i z gminy.

Na stronie UG w nowym numerze „Informatora” zobaczyłam in-
formację o zorganizowanym pikniku kawaleryjskim. Czuję jednak pe-
wien niedosyt. Nie tylko dlatego, że nie ma tam wzmianki o tym, że 
to ja także uczestniczyłam w organizowaniu go (szukałam sponsorów, 
byłam od tzw. czarnej roboty) ale także o tym, że kawalerzyści mo-
gli dzięki życzliwości Prezesa Koła Łowieckiego „Przepiórka” spędzić 
w leśniczówce na Świniej Górze aż 2. noce. Miałam zbyt dużo za-
jęć wówczas by porozmawiać z Panem na ten temat, ale z rozmowy z 
Prezesem wiem, że w ub. roku napisał po pikniku dość duży, bardzo 
przychylny  artykuł w „Łowcu”, natomiast z naszej strony była tylko su-
cha wzmianka o nich. No i niestety w tym roku sytuacja się powtórzyła.

Jeśli byłaby jakaś szansa na uzupełnienie relacji z pikniku i  wspo-
mnienie o pięknym geście Prezesa to muszę przyznać, że byłoby mi 
łatwiej w następnych latach uzyskać ich zgodę na udostępnienie nie-
odpłatne jeźdźcom leśniczówki i ich obietnice o współuczestnictwie  
w tegorocznym „Hubertusie” chyba byłyby także bardziej realne.

Pozdrawiam Gabriela Król
Szanowna Pani!
Pani uwagi uważamy za słuszne, temat ten zostanie przybliżony na-

szej społeczności w następnym wydaniu, chyba już wakacyjnym.
(jaki)
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Aktywne przedszkole
Na basenie

W dniach 14 i 15 kwiet-
nia 2011 r. zostały zorgani-
zowane wyjazdy na basen do 
Czarnieckiej Góry. 

W wyprawie uczestni-
czyły dzieci z młodszej gru-
py, „Krasnali” przedszkola 
w Bliżynie, z wychowawcą 
– panią Izabelą Sierko oraz 
dzieci z oddziału przedszko-
la w Mroczkowie -  „Misie”, 
z wychowawcą – Marzeną 
Tomaszewską. 

Następnego dnia wyje-
chała na basen starsza grupa 

-„Zielone żabki” przedszkola w Bliżynie, z wychowawcą – Izabelą 
Olesińską. 

Do  opieki i aktywnego udziału w zabawach ruchowych zostali 
zaproszeni rodzice – każde dziecko było w  towarzystwie dorosłego 
członka  rodziny.

Głównymi celami wyjazdów było propagowanie zdrowego stylu 
życia – wprowadzanie elementów edukacji prozdrowotnej, aktywne-
go wypoczynku, rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji rucho-
wej poprzez zabawy w wodzie, a także realizacja jednego z zaplano-
wanych zadań ogólnopolskiej akcji „Postaw na rodzinę”. 

Pobyt na basenie dostarczył również  dzieciom miłych wra-
żeń, zacieśnił więzi rodzinne i koleżeńskie. Wychowawczynie 
uczulały dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w czasie podró-
ży oraz podczas zabaw w wodzie, a także przestrzegania wymo-
gów higienicznych. Wdrażały dzieci do kulturalnego zachowania  
w miejscach pu-
blicznych  
i środkach lokomocji.

Taka forma aktyw-
ności ruchowej bardzo 
podobała się  dzieciom 
i rodzicom, sprawiła im 
dużo radości i dostar-
czyła wielu pozytyw-
nych emocji.

Zaplanowane cele 
zostały zrealizowane,  
a organizacja przebie-
gała prawidłowo.

Rodzinne sadzenie lasu
Przedszkole w Bliżynie bardzo aktywnie włączyło się do progra-

mu „Postaw na Rodzinę”, dlatego też kontynuacją akcji sprzątania 
lasu było „Rodzinne sadzenie lasu”, które odbyło się 12 maja 2011. 
Przedszkolaki z obu grup w asyście licznie przybyłych rodziców 
i wychowawczyń udały się na spotkanie z leśniczym - Arturem 
Milanowskim, w okolicy leśniczówki. Dzieci z uwagą wysłuchały 
pogadanki leśni-
czego na temat 
zasad sadzenia 
młodych drzewek 
i bacznie przyglą-
dały się praktycz-
nemu pokazowi. 
Następnie każde 
dziecko z pomocą 
rodzica zasadziło 
młodego dęba. 
Na twarzach 
przedszkolaków 
widać było duże przejęcie, gdyż po raz pierwszy brały udział w sadze-
niu lasu. Po skończonej pracy dzieci wręczyły A. Milanowskiemu 
laurkę i wygłosiły słowa podziękowania. Całej akcji przyświeca-
ło hasło: „WIĘZI RODZINNE ZACIEŚNIMY, GDY RAZEM LAS 

POSADZIMY”. 
Ponadto za-
lesianie było 
realizacją eko-
logicznego pro-
gramu autor-
skiego Doroty 
Bernas „Bliżej 
natury”. Była 
to prawdziwa 
lekcja przyro-
dy w terenie. 

Podziękowania należą się Arturowi Milanowskiemu za poświęcony 
czas oraz miłe i pożyteczne spotkanie, Milenie i Maciejowi Orynek 
za pomoc w zorganizowaniu akcji a także rodzicom za aktywny 
udział.

W ostatnim okresie dzieci wraz z grupą rodziców uczestniczyły 
również w sprzątaniu lasu.

Wychowawczynie grup: 
Marzena Tomaszewska – Przedszkole Mroczków

Izabela Sierko – Przedszkole Bliżyn-  młodsza grupa 
Ewelina Jedynak

Dorota Bernas – Przedszkole Bliżyn- starsza grupa 
Izabela Olesińska
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