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* „Dni gliny i tkaniny” – szczegółowy program na str. 16,
* zaproszenie na piknik do Sorbina,
* znamy wyniki egzaminów szóstych klas,
* relacja z sesji rady gminy,
* „Igraszka” u seniorów w Mroczkowie,
* piknik rodzinny w Bliżynie,
* liderzy na szkoleniu,
* Święto Książki w Bliżynie,
* zebranie TPB,
* w „Zameczku” wiele się dzieje,
* LZS „Kordian” wicemistrzem Polski w szachach

„Postaw na Rodzinę”
Festyn na Dzień Dziecka

W ostatnią niedzielę maja kierowcy przejeżdżający przez Bliżyn 
zastanawiali się, co to za okazja, że na skwerze pod pomnikiem 
Jagiełły zgromadziły się takie tłumy najmłodszych mieszkańców 
gminy wraz ze swymi rodzicami.

Czytaj na str. 8-9

Piknik rodzinny w przedszkolu
1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dla 

każdego dziecka to dzień beztroski, radości i oczywiście prezentów. 
Doskonałą zabawę w tym dniu naszym przedszkolakom zapewnili 
rodzice organizując piknik rodzinny. Było słodko, choć nie tylko, 
kolorowo i bajecznie. Hasłem przewodnim pikniku było „Postaw na 
Rodzinę”.

Czytaj na str. 15

Gmina inwestuje w najmłodszych
Otwarcie szkolnych placów zabaw

Po wybudowaniu 
w ubiegłym roku bo-
iska „Orlik” w Bliżynie, 
placu zabaw obok 
przedszkola oraz koło 
„Zameczku” gmina nie 
zaprzestaje inwestycji 
związanych ze sportem 
oraz zabawą dla dzieci 
i młodzieży. 30 maja w 
Sorbinie i Mroczkowie 
otwarte zostały szkolne place zabaw wybudowane w ramach projek-
tu „Radosna Szkoła”.

Czytaj na str. 2-3

Chór „Canto” wyśpiewał II miejsce
W Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku 

Kamiennej 5 czerwca odbył się IV Przegląd Chóralnej Pieśni 
Sakralnej. Sukces 
odniósł Chór 
„Canto” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Bliżynie, który zajął 
II miejsce.

Czytaj na str. 4

Mamy nowych sołtysów i rady sołeckie
Dobiegły końca cykle zebrań wiejskich, podczas których miesz-

kańcy poszczególnych miejscowości wybierali nowych sołtysów i 
rady sołeckie. Zaszły spore zmiany personalne w porównaniu z po-
przednią kadencją.

Czytaj na str. 6
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Gmina inwestuje w najmłodszych
Otwarcie szkolnych placów zabaw

Po wybudowaniu w ubiegłym roku boiska „Orlik” w Bliżynie, 
placu zabaw obok przedszkola oraz koło „Zameczku” gmina nie za-
przestaje inwestycji związanych ze sportem oraz zabawą dla dzieci  
i młodzieży. 30 maja w Sorbinie i Mroczkowie otwarte zostały szkol-
ne place zabaw wybudowane w ramach projektu „Radosna Szkoła” 
w połowie finansowego przez samorząd oraz rząd. W Sorbinie 
plac zabaw wykonała firma „Rodeo” ze Starachowic za 126.840 zł,
a w Mroczkowie firma „FREEDOM” ze Świerczka za 135.962 zł. 
Otwarcie w Sorbinie…

Wśród gości byli: wojewoda Bożentyna Pałka Koruba, poseł 
Marzena Okła Drewnowicz w towarzystwie posła Tadeusza Rossa, 
słynnego Zulu Gula. Na gości oczekują już radna powiatowa Anna 

Leżańska, wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy 
Jerzy Rams, radni Halina Fidor i Kazimierz Boruń, ks. proboszcz 
Eugeniusz Siedlecki, przedstawiciel wykonawcy Henryk Kabała.

Jest jednak przede wszystkim szkolna młodzież wraz z nauczy-
cielami oraz liczną grupą rodziców. W gościnę przybyły również 
dzieci z Bliżyna, podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w to-
warzystwie Grażyny Kij.

Obecnych powitał dyrektor szkoły Henryk Żak.
-Cieszę się, że dzięki bliskiej współ-

pracy z gminą dopięliśmy swego – stwier-
dził dyrektor.

W tym momencie nastąpił moment 
przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia placu  
w Sorbinie.

Dokonali tego zaproszeni goście, dy-
rektor szkoły i przedstawiciele młodzieży 
oraz wykonawcy. Aby formalnościom stało 
się zadość plac poświęcił ks. proboszcz.

Choć plac zabaw i jego elementy wy-
glądały solidnie, to jednak pani wojewoda 
osobiście sprawdziła ich wytrzymałość oraz 

przydatność do ćwiczeń.
W swych wy-

stąpieniach mówcy 
podkreślali, że prze-
kazany plac jest do-
skonałym prezentem 
na Dzień Dziecka. 
–Budujemy coś, co 
przydaje się wszyst-
kim mieszkańcom. 
Niech to będzie miej-
sce integracyjne całej 
miejscowości. Życzę 
realizacji podobnych 
inwestycji – stwier-
dziła wojewoda. 

Przytoczyła zara-
zem inne sfery dzia-
łania rządu w tym 
względzie, a miano-
wicie program budo-
wy boisk „Orlik” oraz 
dróg tzw. „schetynó-
wek”. 

Sorbin i miejsco-
wą  szkołę jako miejsce 
pochodzenia i pierw-
szej edukacji wspo-
minała poseł M. Okła 
– Drewnowicz. Wójt 

Mariusz Walachnia stwierdził z kolei, że jako ojciec sześciolet-
niej córki wie, jak takie inwestycje są potrzebne. Natomiast Anna 
Leżańska podkreśliła wyjątkową aktywność społeczności Sorbina 
w wielu sferach działalności. 

Mówcy i goście otrzymały od dzieci bukiety wiosennych kwia-
tów.

W oczekiwaniu na gości

Z obecnymi wita się Zulu Gula.

Henryk Żak powitał 
obecnych na otwarciu

Wstęgę przecina poseł Marzena Okła – Drewnowicz

Poświęcenie placu

Wojewoda sprawdza sprzęt

Goście otrzymali kwiaty

dok. na str. 3
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Na zakończenie uroczystości w Sorbinie młodzież szkolna oraz 
goście z TPD przedstawili krótki program artystyczny.

…i Mroczkowie
Następnie delegacja gości w towarzystwie naszych samorządow-

ców szybko prze-
mieścili się do 
Mroczkowa, gdzie 
na otwarcie czekał 
drugi plac, a w jego 
otoczeniu podob-
nie jak w Sorbinie 
społeczność szkol-
na, rodzice oraz ks. 
proboszcz Antoni 
Kochanowski.

- Na Dzień 
Dziecka i Dzień 

Sportu otrzymaliśmy piękny 
prezent. Dzięki wytrwałości 
i zaangażowaniu władz gminy 
mamy dziś ten piękny plac – 
zwrócił się do zebranych dyrek-
tor Sylwester Koziński.

Scenariusz uroczystości 
był w zasadzie taki sam, jak 
w Sorbinie, ale z dwoma wy-
jątkami. Tutaj uroczyste prze-
cięcie wstęgi dokonano w od-
wrotnej kolejności. Poświęcenia 
placu natomiast dokonał ks. 
Antoni Kochanowski.

Po oficjalnym otwarciu mło-

dzież szkolna natychmiast 
ruszyła na plac i szybko 
go opanowała. Niemniej 
jednak na jednym z ele-
mentów udało się chwilę 
poćwiczyć poseł M. Okła 
– Drewnowicz.

Resztę popołudnia za-
pełniły występy artystycz-
ne dzieci i młodzieży oraz 
zabawa na placu.
To jeszcze nie wszystkie 
inwestycje

Z wypowiedzi wójta 
wiemy, że otwarte 30 maja 
place zabaw to nie ostatnie 
inwestycje adresowane do 
dzieci i młodzieży. –Jeszcze 
w tym roku w Sorbinie 
rozpocznie się budowa bo-
iska wielofunkcyjnego oraz amfiteatru. W Mroczkowie wybuduje-
my boisko „Orlik”. W 8. sołectwach powstają lub powstaną miejsca 
integracji z mini pla-
cami zabaw. A w br. 
roku rozpocznie się 
budowa boiska wie-
lofunkcyjnego i placu 
zabaw w Odrowążku 
– zapowiada 
Mariusz Walachnia.
O programie

W ramach progra-
mu „Radosna szkoła” 
organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymują wsparcie finanso-
we na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz urządze-
nie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom 

podejmowanie aktyw-
ności fizycznej w sposób 
pozwalający rozładować 
napięcia emocjonalne 
i fizyczne, wynikające 
z możliwego ogranicze-
nia spontanicznej ak-
tywności w trakcie zajęć 
prowadzonych w kla-
sach.

Jacenty Kita

Występy w Sorbinie

Uczestnicy uroczystości w Mroczkowie

Zaproszeni goście w Mroczkowie

Sylwester Koziński

Poświęcenie placu w Mroczkowie

Ćwiczy M. Okła – Drewnowicz

Plac w Sorbinie

Plac w Mroczkowie
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Szóstoklasiści z Sorbina  
najlepsi w powiecie!

Znamy już wyniki egzaminów klas szóstych, które podała 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Ze wszystkich szkół w gminach 
powiatu najlepiej wypadła SP w Sorbinie. Przy 5. uczniach w klasie 
średnia wyniosła 30 punków. 

W pozostałych szkołach z terenu Gminy Bliżyn wyniki były na-
stępujące:
1. Szkoła Podstawowa w Mroczkowie 
  – 17 uczniów - średnia 25,53 punktów.
2. Szkoła Podstawowa w Bliżynie 
  – 44 uczniów - średnia 23,18 punktów.
3. Szkoła Podstawowa w Odrowążku 
  – 7 uczniów - średnia 17,29 punktów.

(jaki)

Też takie robiłam…
- powiedziała wojewoda świę-

tokrzyski Bożentyna Pałka – 
Koruba zwiedzając Izbę Tradycji 
w Sorbinie przy okazji otwarcia 
placu zabaw. Zebrane eksponaty 
nie tylko zainteresowały panią 
wojewodę, ale wzbudziły w niej 
żywe wspomnienia z lat młodości. 
–Też takie obrusy wykonywałam i haftowałam jak byłam nieco młod-
sza – stwierdziła.

Jej zachwytowi bacznie przyglądał się wójt Mariusz Walachnia. 
Czyżby też zamierzał wyszywać?

(jaki)

Chór „Canto” wyśpiewał II miejsce
W Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku- 

Kamiennej 5 czerwca odbył się IV Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej. 

Przed licznie zgromadzoną publicznością, wśród której byli 
poseł Andrzej Bętkowski, starosta Michał Jedrys, wójt Mariusz 
Walachnia i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, najpierw wy-

stąpił chór „Sursum Corda”, gospo-
darz przeglądu. Piękną partię solo-
wą zaśpiewał prezydent Skarżyska 
Roman Wojcieszek.

W części konkursowej, którą 
prowadziła Iwona Wojciechowska, 
zaprezentowały się: Chór im. Jana 
Pawła II z Parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego z Opoczna, Chór 
„Canto” z Gminnego Ośrodka 
Kultury z Bliżyna, Chór „Cante 
Deo” z Fałkowa, Chór „Meridies” ze 
Starachowic. 

Przegląd oceniało jury w skła-
dzie: Elżbieta Rokita – dyrektor 
PSM w Skarżysku, Małgorzata 

Janiszewska - dyrektor muzyczny Radia Kielce, ks. kanonik Jan 
Kularski, który zresztą tego dnia obchodził Jubileusz 35-lecia pra-
cy kapłańskiej.

Ostatecznie jury postanowiło przyznać: I miejsce (nagroda 800 
zł) - Chór im. Jana Pawła II z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
z Opoczna, II miejsce (nagroda 600 zł) - Chór „Canto” z Gminnego 
Ośrodka Kultury z Bliżyna a III miejsce (nagroda 400 zł) - Chór 
„Meridies” ze Starachowic. Natomiast Chór „Cante Deo” z Fałkowa 
zdobył wyróżnienie.

Nagrodzone zespo-
ły otrzymały także ludowe 
„świątki” autorstwa arty-
sty ludowego z Mroczkowa 
Władysława Berusa.

Z koncertem galowym 
wystąpił Chór Ostrobramski 
z Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej, który w 2010 
roku zdobył I miejsce w kon-
kursie.

Tegoroczny przegląd oddany był w hołdzie Błogosławionemu 
Janowi Pawłowi II.

Jacenty Kita

Zaproszenie na piknik rodzinny w Sorbinie
W najbliższą sobotę 11 czerwca, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Gminny w Bliżynie zapraszają na piknik rodzinny w ra-
mach projektu „Postaw na Rodzinę”, który odbędzie się na placu SP 
w Sorbinie.

Program jest następujący:
• 10.00 – zbiórka uczestników przed wszystkimi szkołami w gminie. 

rajd pieszy do Sorbina
• 11.30 – zwiedzanie Izby Regionalnej w Sorbinie
• 12.30 – 16.00 – piknik rodzinny:

-  występ zespołu ludowego „Sorbin”, solistów oraz zespołów 
dziecięcych

-  gry, zabawy, konkursy
-  przejażdżki konne
-  biesiada przy ognisku, pieczenie kiełbasek.
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Z sesji rady gminy
W dniu 26 maja w strażackiej remizie odbyła się kolejna sesja rady 

gminy, którą otworzył przewodniczący rady Jerzy Rams. On też po-
witał obecnych na obradach gości: radną powiatową Annę Leżańską, 
członka zarządu powiatu Stanisława Dymarczyka oraz nowego dy-
rektora zarządu dróg powiatowych Marka Czyża. Przewodniczący 
z imienia i nazwiska powitał obecnych sołtysów, w większości nowo 
wybranych, jednocześnie gratulując im wyboru oraz życząc satys-
fakcji z pełnionej funkcji. Nie zapomniał o pracownikach urzędu 
oraz radnych.

Po sprawnym zrealizowaniu formalnych punktów porządku ob-
rad sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami złożył wójt 
Mariusz Walachnia.

Wójt o inwestycjach
Poza sprawami budżetowymi i oświatowymi, informacją o swej 

pracy między sesjami oraz o realizacji uchwał i wydanych zarządze-
niach wójt skupił się przede wszystkim na stanie i realizacji gminnych 
inwestycji. Do najważniejszych w tym względzie informacji należą:
- Trwają prace związane z budową wodociągu w miejscowości 

Zbrojów, przysiółek Łazik.
- Wykonano remont oświetlenia w miejscowości Bliżyn na ul. Staszica 

i ul. Langiewicza.
- W ramach zadania pn. „Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – wybrane 

zadania z LPR” zakończono prace związane z budową oświetlenia 
parkingu przy kościele św. Ludwika w Bliżynie oraz oświetlenia 
terenu w rejonie GOK i bloków mieszkalnych.

- Została podpisana umowa na budowę oświetlenia w miejscowości 
Wojtyniów, ul. Spacerowa.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświe-
tlenia drogi łączącej Gostków Górny z Dolnym przy drodze gmin-
nej.

-  Został ogłoszony przetarg na budowę oświetlenia w miejscowości 
Kopcie i Kucębów. 

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie re-
montu oświetlenia w miejscowościach: Brzeście Górne, Płaczków 
– Pięty, Gilów – Górki, Gostków Górny, Drożdżów.

- Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz dokumenta-
cji projektowej na „Budowę oświetlenia w miejscowości Mroczków 
w kierunku cmentarza” oraz „Budowę wodociągu w miejscowości 
Brzeście Górne w kierunku miejscowości Bliżyn, ul. Armii Krajowej”.

- Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz opracowanie 
projektu na „Budowę wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie 
ul. Zafabrycznej”.

- Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz opracowa-
nie projektu na „Przebudowę przepompowni wody w miejscowo-
ści Odrowążek”.

- Zlecono wykonanie remontu wodociągu w miejscowości Bliżyn 
w rejonie ul. Zgodna 5.

- W trakcie realizacji jest „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów 
i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap”. 

- Ogłoszono przetarg na budowę infrastruktury w miejscowościach: 
Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów oraz Mroczków, Sorbin, Zbrojów 
i Górki.

Goście mają głos
Ważne dla gminy i jej mieszkańców informacje przekazali obecni 

na sesji goście.
Anna Leżańska poinformowała, że 27 czerwca rozpocznie się 

w ramach Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” nabór wniosków na 
małe granty (do 25.000 zł) oraz na odnowę wsi (dofinansowanie do 
500.000 zł). –Wniosek złoży na przykład starostwo na organizację do-

żynek powiatowych, które w tym roku odbędą się w Bliżynie – powie-
działa.

Stanisław 
Dymarczyk poin-
formował z kolei 
o problemach z napra-
wą podstawy mostu 
henrykowskiego, przy 
którym podmyte zosta-
ły podstawy.

Sprawa jest skom-
plikowana, gdyż na 
wykonanie niezbęd-
nych prac tj. umocnie-

nie skarp i odpowiednie skierowanie koryta rzeki (zmiana koryta na 
odcinku 30. metrów) powiat potrzebuje 80.000 złotych. Prace te nie 
są objęte gwarancją, ale 
powiat do końca czerw-
ca powinien się z tym 
problemem uporać.

Ponadto rada po-
wiatu na najbliżej se-
sji wprowadzi do bu-
dżetu kwotę 600.000 
zł na remont drogi 
w Ubyszowie. Po stronie 
gminy będzie przekaza-
nie takiej samej sumy. 
Powiat chce także pro-
jektować chodnik w Sorbinie, ale problemem jest 6 słupów energetycz-
nych, które kolidują z nim. S. Dymarczyk dodał, że fatalną sytuację 
w zakresie drożności rowów i przepustów drogowych oraz poboczy 
częściowo uda się poprawić, gdyż powiat kupuje dla zarządu dróg ko-
parkoładowarkę. –Ale zaniedbania są tak wielkie, że na doprowadze-
nie ich do należytego stanu potrzeba czasu – dodał.
Radni pytają

Obecność gości na sesji sprawiła, że większość interpelacji i zapy-
tań radnych została skierowana pod ich adresem.

Aleksandra 
Milanowska stwier-
dziła, że mimo objaz-
du dróg mieszkańcy 
nadal nie wiedzą, 
które drogi będą re-
montowane. Tadeusz 
Łyjak pytał o kosz-
ty remontu mostu. 
Zbigniew Ślęzak 
zwrócił uwagę na nie-

chlujną naprawę drogi Bliżyn – Szydłowiec. Ewa Łukomska zwróciła 
uwagę na tragiczny stan drogi w Gilowie.

Odpowiedzi udzielił dyrektor zarządu dróg powiatowych  
Marek Czyż.

M. Czyż wyraził najpierw duże nadzieje, jakie wiąże z zakupem 
koparkoładowarki, ale zaapelował do mieszkańców, aby włączyli się 
przy okazji w naprawę przepustów. Problemy z mostem wynikają 
z faktu, że do rzeki bezpośredni przylegają tereny prywatne. Poza tym 
konieczna jest zmiana koryta rzeki o 3 metry oraz umocnienie na od-
cinku 30 m. Problemy z budową chodników wynikają z jednej strony 
z braku pieniędzy, z drugiej z niechęcią mieszkańców do przekazywa-
nia terenu pod ich budowę. 
Decyzje rady

Następnie radni wysłuchali sprawozdania, przedstawionego przez 

Stanisław Dymarczyk

Przy moście trzeba zmienić koryto rzeki

Marek Czyż.

dok. na str. 6
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Zofię Nowak, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
za 2010 rok. Przyjęto je jednogłośnie.

Następnie Jerzy Rams przedstawił „Program Rozwoju 
Gospodarczego Gminy na lata 2010-2014” opracowany przez gru-
pę radnych: Jerzego Ramsa, Zbigniewa Ślęzaka i Tomasza Pelę. 
Odnosząc się do niego wójt Mariusz Walachnia stwierdził, że więk-
szość zawartych w nim postulatów jest możliwa do zrealizowania w tej 
kadencji. –Trzeba wytyczać sobie ambitne cele i taki jest ten program 
– dodał wójt.

W dalszej części radni przyjęli sprawozdanie z realizacji progra-
mu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podjęła uchwa-
ły objęte porządkiem obrad.

Jacenty Kita

Mamy nowych sołtysów i rady sołeckie
Dobiegły końca cykle zebrań wiejskich, podczas których miesz-

kańcy poszczególnych miejscowości wybierali nowych sołtysów i rady 
sołeckie. Zaszły spore zmiany personalne w porównaniu z poprzed-
nią kadencją.

Oto nowi sołtysi i składy rad sołeckich:

Miejscowość Sołtys Skład rady sołeckiej

Bliżyn Anna 
Gołębiewska

Alina Lisowska, Sławomir 
Młodawski, Czesław Szmalec

Brzeście Aleksandra 
Milanowska

Monika Łuckiewicz, Dariusz Mróz, 
Anna Dziewięcka

Bugaj Zbigniew 
Jedliński

Alina Jędrys, Jacek Zep, Marta 
Ludew

Drożdżów Małgorzata 
Jachimowicz

Katarzyna Lacko, Karolina 
Kotwica, Magdalena Fornalik

Gilów Maria 
Matynia

Barbara Lisowska, Agnieszka 
Świercz, Kazimierz Przybylski

Gostków Jolanta 
Sieczka

Joanna Adamczyk, Zdzisław 
Wrona, Agata Majewska

Górki Adam 
Misiowiec

Jan Jędrzejczyk, Jadwiga Szkurłat, 
Grażyna Jurczyk

Jastrzębia Stanisław 
Bernatek

Wiesław Borowiec, Alicja Tkaczyk, 
Cezary Żak

Kopcie Justyna 
Jaślan

Justyna Mikołajczyk, Magdalena 
Bojanowska, Mariusz Jaślan

Kucębów Jarosław 
Bednarz

Justyna Armata, Sebastian 
Lisowski, Krzysztof Jęczmiński

Nowki Zygmunt 
Krzepkowski

Izabela Zygmunt, Jan Kuliński, 
Łukasz Dyksa

Mroczków Lech 
Adamczyk

Beata Adamczyk, Mirosław 
Szczuka, Piotr Solarz

Nowy 
Odrowążek

Monika 
Lisowska

Marlena Olejarz, Anna Lisowska, 
Zofia Okła

Odrowążek Sławomir 
Bernatek

Janusz Okła, Marta Zygmunt, 
Elżbieta Włudarczyk

Płaczków Daniela 
Domagała

Andrzej Gębski, Dariusz Mastalerz, 
Agnieszka Szkurłat

Rędocin Marlena 
Mamla

Urszula Sokołowska, Józef Wróbel, 
Joanna Rycerska

Sobótka Krystyna 
Adamczyk

Wiesław Durlik, Agnieszka Kuś, 
Paweł Ozan

Sorbin Zofia 
Lisowska

Krzysztof Młodawski, Monika 
Solarz, Agnieszka Więckowska

Ubyszów Zbigniew 
Ślęzak

Barbara Gębska, Grzegorz Płatek, 
Grzegorz Smardzewski

Wołów Piotr Zep Barbara Kuźdub, Danuta Rafalska, 
Dariusz Sitko

Wojtyniów Małgorzata 
Wójcik

Monika Kij, Magdalena Porada, 
Ewa Janik

Zagórze Zbigniew 
Karnecki

Katarzyna Kumoch, Anna Mączka, 
Joanna Nowak

Zbrojów Beata Żak Daniel Fidor, Janina Łodyga, 
Elżbieta Płocica

Szansa dla szpitala?
Skarżyski szpital od lat tonie w długach. Obecnie ma ponad 40 

mln zadłużenia, przy rocznym kontakcie z NFZ na poziomie 41,6 mln. 
Na sesji rady powiatu 2 czerwca radni przyjęli Program Naprawczy 
opracowany przez nowego dyrektora Macieja Juszczyka. Jest on ra-
dykalny i budzi wiele oporów, ale ma dać roczne oszczędności rzędu 
10,5 mln złotych.

Program zakłada m.in. opracowanie nowej struktury organiza-
cyjnej. Zmniejszone zostanie zatrudnienie i liczba stanowisk kierow-
niczych, zredukowane zostanie zatrudnienie pielęgniarek, położnych 
oraz pracowników obsługi. Zmianie ulegną wynagrodzenia pracow-
ników (zmniejszenie o 10-15%). Zlikwidowany lub zawieszony zosta-
nie oddział zakaźny. Oddział wewnętrzny połączony zostanie w jeden 
dział chorób wewnętrznych z pododdziałami: o profilu kardiolo-
gicznym i o profilu diabetologicznym. Zlikwidowana zostanie Izba 
Przyjęć przy ul. Ekonomii.

Podjęte zostaną wszelkie działania zmierzające do optymalnego 
wykorzystania zaplecza szpitalnego, w tym m.in. nowopowstałych 
obiektów. Czas pobytu na oddziale zostanie skrócony, podobnie jak 
czas oczekiwania na zabiegi i operacje, maksymalne wykorzystanie 
sali operacyjnej. 

Program zakłada również wprowadzenie nowych zakresów reali-
zowanych w bardzo wąskim zakresie, w ramach opłacalnych procedur 
medycznych. np. m.in. operacje na kręgosłupie, endoprotezoplastyka, 
zabiegi laryngologiczne, zabiegi hemodynamiczne, wybrane zabiegi 
neurochirurgiczne, okulistyka.

Czas pokaże jakie będą efekty przyjętego kierunku zmian.
(jaki)
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W gmInIE  I  W okolIC y

„Igraszka” w Mroczkowie
To były praw-

dziwe igraszki! 
Seniorzy po raz 
kolejny udowod-
nili, że potrafią się 
doskonale bawić, 
wcale nie gorzej 
niż młodzież.

Na zaprosze-
nie Klubu Seniora 
w Mroczkowie 
gościli studenci 
Uniwersytetu III 

Wieku działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku 
– Kamiennej, a kon-
kretnie członkowie 
działającego tam te-
atrzyku „Igraszka”. 
Swawolny, czasami 
wręcz pikantny pro-
gram spodobał się kil-
kudziesięcioosobowej 
publiczności zebranej 
w strażackiej remizie.

Witał ich wszyst-
kich, jak zwykle 
z dużą dozą humoru, 
Wacław Pejas, „motor napędowy” tego spotkania. – Zaprosiliśmy na-
szych aktorów specjalnie na Dzień Matki bo to najważniejsze słowo 

w życiu – stwier-
dził W. Pejas.

Po nim głos 
zabrała kierownik 
zespołu a zarazem 
reżyser przedsta-
wienia „Śmiej się 
razem z nami” 
Teresa Stańczuk: 
-Zapraszam na 
program, z które-
go będziemy się 
śmiać, który po-
kazuje nasze wady 

i ułomności, ale i rzeczy radosne – powiedziała.
I już pokazali się artyści w pięknych strojach. W zasadzie artystki, 

gdyż w zespole występuje tylko jeden mężczyzna – pan Mieczysław. 
Prawdziwą furorę wśród publiczności wywoływały występy wokalist-
ki Anny Tchórzewskiej. Szacunek wzbudził pełen gracji i elegancji 
występ seniorki Marii Wrzeszczewicz.

Niemal go-
dzinny występ 
zakończyła pio-
senką „Wesołe jest 
życie Starszuka”. 
Za występ arty-
stom podziękowa-
li Wacław Pejas, 
który wręczył oko-
licznościowe listy 
oraz Jerzy Rams.

Święto strażaków
20 maja Skarżysku-Kamiennej odbyły się wojewódzkie obchody 

Dnia Strażaka. 
Pierwszym elementem obchodów było oddanie do użytku zmo-

dernizowanej i rozbudowanej strażnicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, która kosztowała 3,5 mln złotych.

Na uroczystościach obecni byli liczni goście z komendantem 
głównym straży Wiesławem Leśniakiewiczem i świętokrzyskim ko-

mendant wojewódz-
kim Zbigniewem 
Muszczakiem, 
parlamentarzyści, 
członek Zarządu 
Województwa – 
Piotr Żołądek, wła-
dze samorządowe 
powiatu i okolicz-
nych gmin. 

Dalsza część 
uroczystości odbyła 

się już w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie odprawiona 
została msza św. w intencji strażaków z województwa świętokrzyskie-
go. 

W wygłoszonej homilii ks. biskup Henryk Tomasik nawiązał do 
postaci św. Floriana - patrona strażaków. Następnie na placu przed 
sanktuarium ze strażakami spotkał się marszałek Sejmu Grzegorz 
Schetyna, który podziękował on strażakom za gotowość niesienia po-
mocy innym i jako przykład takiego działania na rzecz ludzi podał 
ubiegłoroczną powódź. Poświęcono również samochody pożarnicze 
zakupione w ubiegłym roku zarówno dla zawodowych strażaków, jak 
i ochotników. 
Kolejnym waż-
nym punktem 
uroczystości 
było wręcze-
nie odznaczeń 
i awansów 
świętokrzy-
skim straża-
kom. Obchody 
Dnia Strażaka 
zakończyła wspaniała defilada Promenadą Ostrobramską i festyn 
strażacki, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku-Kamiennej.

Gminę Bliżyn reprezentował wójt Mariusz Walachnia i przewod-
niczący rady gminy Jerzy Rams oraz delegacje z poszczególnych jed-
nostek straży działających w gminie. Natomiast w części artystycznej 
wystąpiły nasze zespoły ludowe.

(jaki)
Zdjęcia: tsk24.pl

Gospodarze przygotowali również 
poczęstunek, a na koniec do zabawy 
grała kapela „Bliżej serca”.

Popołudnie z seniorami spędzili 
także zaproszeni goście, w tym Jerzy 
Rams, przewodniczący rady gminy, 
radny Andrzej Wróbel oraz piszący 
te słowa.

Jacenty Kita
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FESt yn na dZIEń dZIECk a

„Postaw na Rodzinę”
Festyn na Dzień Dziecka

W ostatnią nie-
dzielę maja kierowcy 
przejeżdżający przez 
Bliżyn zastanawiali 
się, co to za okazja, 
że na skwerze pod 
pomnikiem Jagiełły 
zgromadziły się takie 
tłumy najmłodszych 
mieszkańców gminy 
wraz ze swymi rodzi-
cami.

Sprawcą całe-
go zamieszania był 

Gminny Ośrodek Kultury, który na okoliczność Dnia Dziecka przygo-
tował wspaniały festyn pod hasłem „Postaw na Rodzinę”.

Tuż przed 15.00 barwny korowód, śpiewając piosenkę „Gdy stru-
myk płynie z wolna”, dociera na plac przed „Zameczkiem”, miejsce za-
bawy.

Uczestników marszu witają prowadzące całą imprezę Katarzyna 
Skarus i Marzanna Godlewska. Zapraszają one na scenę, prosząc za-
razem o odśpiewanie chóralnego „Sto lat” dla mam z okazji ich święta, 
które miało miejsce kilka dni wcześniej.

Mamy nie pozostały dłużne i zrewanżowały się swym pociechom 
tym samym.

Wówczas nastąpiło oficjalne otwarcie festynu, a dokonali tego: 
przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, radna powiatowa Anna 
Leżańska, grupa radnych – współorganizatorów imprezy: Halina 
Fidor, Tomasz Pela i Wiesław Gregiel oraz prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Grażyna Kij, a także Dorota Mastalerz, przewod-
nicząca Rady Rodziców bliżyńskiej szkoły. Oni również złożyli życze-

nia mamom i dzieciom. 
Mało tego, goście z oka-
załymi koszami słody-
czy ruszyli przed scenę, 
aby obdarować uczest-
ników zabawy słodko-
ściami.

Po oficjalnym 
otwarci Marzanna 
Godlewska daje komen-
dę: - Rozpoczynamy 
wspólną zabawę. Teraz 
dzieci schodzą ze sceny, 

którą oddajemy artystom.
Pierwsza na scenie wystą-

piła Karolina Dąbrowska, szli-
fująca swój talent pod okiem 
muzyka i akustyka Sebastiana 
Siudaka.

Talent wokalny prezen-
towały również wokalistki 
Dominika Bąk i Katarzyna 
Rodak.

W międzyczasie organiza-
torzy poprosili na scenę Kamila 
Siudaka, który ogłosił wyniki 
meczu piłki siatkowej, w któ-
rym Skra Bliżyn zmierzyła się z 
Oldbojami. 

Nagrody ufundowane przez 
GOK wręczyła siatkarzom K. 

Skarus i M. Godlewska.
Poinformowano również pu-

bliczność o zajęciu III miejsca przez 
młodych piłkarzy z Bliżyna w tur-
niej im. Marka Wielgusa.

Jako kolejni na scenie zapre-
zentowali się „Krasnale”, uczniowie 
klasy Ia z przedstawieniem teatral-
nym. Do występów przygotował ich 
Grzegorz Smardzewski.

Również wędkarze przygotowa-
li niespodziankę dla najmłodszych, 
mianowicie zorganizowali zawody 
wędkarskie z obowiązkiem trafienia 
do „zalewu”, w rolę którego wcieliła 
się… miska.

Jagiełło patrzy z postumentu na najmłodszych

Korowód dociera na miejsce zabawy

Dzieci zaśpiewały swym mamom „Sto lat”

Słodkościami obdarowuje Anna Leżańska

Karolina Dąbrowska

Dominika Bąk

Uczestnicy zmagań w piłkę siatkową
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FESt yn na dZIEń dZIECk a

Po nich wystąpili podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Bliżynie z programem „Co lubią dzieci”, który ich opiekunka 
Grażyna Kij przygotowała wspólnie z rodzicami.

Swój program zaprezentowali również harcerze z 31 Koneckiej 
Harcerskiej Drużyny Artystycznej „Pod dziesiątką”, na co dzień pra-
cujący w Rudzie Malenieckiej pod opieką Krystyny Lewandowskiej.

Organizatorzy zorganizowali również wspaniałą zabawę z udzia-
łem klowna i szczudlarzy, przy której doskonale bawiły się zarówno 
dzieci jak i ich rodzice.

Ostatnimi elementami tego cudnego popołudnia i wieczo-
ru był występ artystów z Estrady Lubelskiej oraz koncert zespołu 
„Manhattan”. 

W trakcie imprezy można było bezpłatnie skorzystać z wielu do-
datkowych atrakcji m.in. malowania włosów i twarzy, jazdy konnej, 

konkursów z nagrodami oraz darmowego Parku Rozrywki.
Sponsorami festynu byli: Stajnia „Jagiełka” Justyny i Stanisława 

Paszkielów, Jarosław Kowalczyk z firmy „Zelko”, Janusz 
Jarosz, Łukasz Jankiewicz z firmy „Proluc”, Bank Spółdzielczy 
w Suchedniowie, który zawsze wspiera wszelkie inicjatywy w gmi-
nie oraz Polski Związek Wędkarski – Koło w Bliżynie z zarządem: 
Piotrem Sadowskim – prezesem, Tomaszem Pelą – kapitanem spor-
towym, Antonim Kozłowskim – wiceprezesem, Jackiem Osóbką – 
Skarbnikiem. Szczególne podziękowania organizatorzy skierowali do 
Radosława Bartkowskiego, który zapewnia „elektrykę” wszystkim 
imprezom organizowanym przez GOK.

A my ze swej strony gratulujemy organizatorom, tj. załodze 
GOK-u za kolejną, doskonale zorganizowaną imprezę.

Jacenty Kita

„Krasnale” na scenie

Zawody wędkarskie

Wychowankowie TPD

Doskonale bawili się dorośli i dzieci

Zespół „Manhattan” 
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PIk nIk RodZInny W BlIż ynIE

Festyn rodzinny w Bliżynie
Tematyka rodzinna przeplatała się z Dniem Dziecka, do tego 

zmagania sportowe i tematyka europejska. Tak wyglądał festyn ro-
dzinny zorganizowany w dniu 2 czerwca w Zespole Szkół w Bliżynie. 
Młodzieży szkolnej licznie towarzyszyli rodzice, a więc piknik w pełni 

zasłużył na włącze-
nie go do realizo-
wane w gminie 
programu „Postaw 
na Rodzinę”, któ-
rego koordynato-
rem jest Elżbieta 
Dzierzęcka – Żak.

Uczestników 
festynu powitał 
dyrektor szkoły 
Józef Nowak.

Wśród gości 
znaleźli się dyrek-

tor biura europosła Czesława Siekierskiego dr Adam Stoksik, wójt 
Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Jerzy Rams. 

Pierwsze słowa do licznie zgromadzonej publiczności skierował 
A. Stoksik.

-Rodzina jest 
fundamentem, na 
którym buduje się 
osobowość czło-
wieka – stwierdził 
mówca i przed-
stawił założenia 
realizowanego 
przez posła pro-
gramu „Europa 
dla Młodzieży”.

Część artystycz-
ną festynu prowadziła zastępca dyrektora 
szkoły Ewa Kabała.

Najpierw wystąpiła tancerka Basia 
Sułek i piosenkarka Maja Kaluga, przy-
gotowane do występu przez Wandę 
Czerwińską. Choć obie chodzą dopiero do 
„zerówki” to trema ich nie dopadła i wystą-
piły bez zarzutu.

Podczas części artystycznej za sym-
boliczną złotówkę można było zakupić los 
i wygrać niespodziankę.

Duże zainteresowanie zebranych 
dzieci i młodzieży wzbudziła prelekcja 
Mateusza Świtka na temat ptaków drapieżnych, sokołów i sokolnic-
twa w Polsce. Prelekcja była o tyle ciekawa, że zebrani mogli na żywo 

zobaczyć dwa sokoły.
Kolejne punkty programu to występy uczniów szkoły podstawo-

wej. Najpierw klasa II pod 
kierunkiem Grażyny Kij. 
W przedstawieniu wystą-
pili zarówno uczniowie 
jak i ich rodzice.

Agnieszka Szkurłat 
z klasą IIIa przygotowała 
program o tematyce eko-
logicznej „Moja ziemia, 
mój świat”.

Z żywym przyjęciem 
spotkał się występ kaba-
retu „Neożarówka” (klasa 
Va) z programem satyrycz-

nym „Powrót ciotki z dalekiego kraju, czyli amerykański desant”. Do 
występu uczniów przygotowała E. Dzierzęcka – Żak, która jednocze-
śnie wcieliła się w rolę narratora.

Treści literackie zawierał natomiast występ uczniów z klasy Vb.
Na zakończe-

nie przygotowane 
programy prezento-
wali gimnazjaliści, 
a ostatnim elemen-
tem imprezy był wy-
stęp grupy „Plum” 
z Cieszyna.

Podczas całego 
festynu na boiskach 
sportowych trwały 
zmagania zawodni-
ków m.in. w piłce nożnej i siatkowej, a w holu szkoły czynna była wy-
stawa na temat genealogii. Prezentowany był także film o brytyjskiej 
rodzinie królewskiej.

Jacenty Kita

Od lewej: Józef Nowak, Jerzy Rams, dr Adam 
Stoksik i Mariusz Walachnia.

Młodzież i rodzice dopisali

Maja Kaluga

Los kupuje dr Adam Stosik

Mateusz Świtek z sokołami

Klasa IIa z rodzicami

Klasa IIIa
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RoZmaItośCI

Sukces Czesława Adamczyka
Reprezentujący Gminny Ośrodek 

Kultury w Bliżynie Czesław Adamczyk, 
grający na harmonii pedałowej, odniósł 
duży sukces podczas eliminacji do fina-
łu kolejnej edycji Międzynarodowych 
Buskich Spotkań z Folklorem kwalifikując 
się do finału. Dzięki temu osiągnięciu mógł 
nas reprezentować podczas finału kon-
kursu, który 5 czerwca odbył się w Parku 
Etnograficznym w Tokarni. Zajął tam 
3 miejsce.

(jaki)
Zdjęcie: www.akorde2.republika.pl

Liderzy na szkoleniu
W dniach 6-7 maja 2011r odbyło się spotkanie uczestników 

oraz alumnów Szkoły Liderów PAFW w woj. zachodniopo-
morskim w Podgórkach, Niemicy i Paprotach. Nosiło ono ty-
tuł: „Wioski tematyczne turystycznym produktem regionalnym”. 
Zorganizowała ją Elżbieta Żylińska z V edycji Szkoły Liderów. 

Głównym tematem wizyty było wykorzystanie potencjału 
ludzkiego - umiejętności, zdolności i zamiłowań oraz zasobów 
naturalnych i materialnych do rozwoju przedsiębiorczości. 

Gminę Bliżyn reprezentowała uczestniczka VI edycji SL 

Gabriela Król. Oprócz niej z woj. świętokrzyskiego byli także 
Elżbieta i Andrzej Sosnowscy z Cisownika, których mieszkań-
cy Bliżyna poznali podczas festynu zorganizowanego z okazji 
600. lecia Bliżyna w ub. roku. Uczestnicy wizyty poznali dwie 
wioski tematyczne: w Podgórkach - Wioskę bajkowo -rowero-
wą oraz w Paprotach -Wioskę źródeł i labiryntów. Dowiedzieli 
się jak wyglądał proces ich powstawania krok po kroku. Każda 
wioska działa na innych zasadach ale w obydwu została utwo-

Wacław Pejas znów na podium
W dniach 21-22 maja w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce 

odbył się XI Ogólnopolski Festiwal Pieśni – Piosenki Patriotycznej, 
Ludowej i Tańca Ludowego. W konkursie finałowym wzięło udział 
35 wykonawców wyłonionych w eliminacjach na terenie całego kraju. 
Byli wśród nich zarówno soliści, zespoły kameralne, chóry oraz ze-
społy pieśni i tańca. 

Miło nam poinformować Czytelników, że w kategorii dorosłych – 
pieśń, piosenka solo – II miejsce zajął Wacław Pejas.

Wyjazd i koszty organizacyjne wyjazdu sfinansował Gminny 
Ośrodek Kultury.

Gratulujemy życząc kolejnych sukcesów.
(jaki)

rzona oferta turystyczna dla dzieci i młodzieży oraz dla doro-
słych. Dała ona możliwość mieszkańcom dodatkowego zarob-
kowania. W Podgórkach działa Stowarzyszenie, które prowadzi 
działalność gospodarczą a w Paprotach edukacyjne gospodar-
stwo agroturystyczne. W wioskach tych od trzech lat prowadzo-
na jest działalność turystyczno – edukacyjna, w każdej z nich 
w minionym sezonie gościło około 5 tysięcy turystów. W każ-
dej z wiosek uczestnicy wizyty wzięli udział w warsztatach te-
matycznych oraz mieli także szkolenie z ekspertem w zakresie 
tworzenia wiosek tematycznych - dr Wacławem Idziakiem. 
Uczestnicy wizyty zapoznali się również z działalnością Szkoły 
Podstawowej w Niemicy, która realizowała wiele projektów edu-
kacyjnych. Dzięki nim uczniowie mają możliwość zdobycia no-
wych umiejętności społecznych niezbędnych w dorosłym życiu. 
Ponadto SP w Niemicy jest przykładem bardzo dobrze funkcjo-
nującej szkoły, realizującej programy dzięki którym dzieci mają 
poczucie własnej wartości, są kreatywne i aktywnie włączają się 
do działania w gimnazjum. Podczas wizyty przeprowadzono 
wiele rozmów o tym gdzie szukać inspiracji do działania, od 
czego zacząć planując stworzyć wioskę tematyczną, jak znaleźć 
temat główny- przewodni, jak mobilizować ludzi do działania 
oraz jakie możliwości daje założenie stowarzyszenia.

Prezentacja dobrych praktyk z zakresu wiosek tematycz-
nych jest świetną formą aktywizowania społeczności wiejskiej 
oraz realizowania ekonomii społecznej.

Gabriela Król
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„Święto Książki” w zespole szkół
Dzień 23 kwietnia na 

całym globie obchodzony 
jest jako  Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. 
Pamiętali o tym dniu bi-
bliotekarze i uczniowie 
Zespołu Szkół w Bliżynie 
przygotowując na tę oka-
zję specjalny, humory-

styczny program artystyczny.
Uczniowie w stosownych strojach wprowadzili publiczność 

w świat postaci z popularnych bajek, jednak każdy element ich wy-
powiedzi nawiązywał do te-
matyki czytelnictwa. Nawet 
„lekarz noblista”, wynalaz-
ca bakterii nieczytelnictwa 
stawiając receptę stwierdził, 
że najlepszym lekiem na 
nią jest czytanie i kierował 
„chorych” do apteki, w której 
lekami były właśnie książ-
ki. „Książka to mistrz, który 
rady darmo udziela” – moż-
na było usłyszeć z ust aktorów. Elementy słowne programu przepla-
tane były partiami piosenek solowych w wykonaniu Dominiki Bąk. 

Podczas akademii uczniom przybliżone zostały również cele dzia-
łającego w bibliotece szkol-
nej „Klubu Książki”.

Podsumowując spotka-
nie dyrektor szkoły Józef 
Nowak, nawiązując do 
wszechobecnego współcze-
śnie Internetu, podzielił się 
z uczniami na temat pozy-
tywnych aspektów czyta-
nia. 

- Czytajcie jak najwię-
cej, bo brak czytelnictwa to jeden z największych problemów współ-
czesnego świata. Książka uwrażliwia społecznie, dzięki niej łatwiej jest 
postrzegać świat. Zaglądajcie więc do biblioteki i czytajcie – zaapelo-
wał do młodzieży dyrektor.

Wraz z uczniami program przygotowały Wanda Rokita 
i Ewa Rams.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  to  ustanowione w 1995 
roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytel-
nictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autor-
skim. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku 
wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. Obecnie obchodzony 

jest on na całym świecie. W Polsce obchodzony jest od 2006 roku.
Jacenty Kita

Przyjaciele Bliżyna
Sprawozdawcze zebranie członków i sympatyków Towarzystwa 

Przyjaciół Bliżyna powstałego w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku 
odbyło się 21 maja. W jego trakcie podsumowa-
no pracę stowarzyszenia za lata 2008-2011 oraz 
nakreślono plan zamierzeń na najbliższy okres.

Wzięło w nim udział około 40. osób, w tym 
wójt Mariusz Walachnia oraz grupa radnych: 
Ewa Łukomska, Aleksandra Milanowska, 
Tadeusz Łyjak i Tomasz Pela. Obecni byli rów-
nież założyciele TPB m.in. Zbigniew Stańczuk, 
Marian Lisowski i Robert Płaneta.

Korzystając z okazji poprosili-
śmy o rozmowę prezesa towarzy-
stwa Józefa Nowaka.

***
- Jacenty Kita: Proszę w kilku 

zdaniach wymienić najważniej-
sze działania TPB w ostatnich la-
tach.

- Józef Nowak: Byliśmy ini-
cjatorami lub współorganizatorami wielu cennych inicjatyw. To 
choćby ufundowanie sztandaru dla gminy z okazji jubileuszu 600- 
lecia powstania Bliżyna. Byliśmy jednym z inicjatorów ufundowania 
i wmurowania tablicy pamiątkowej w murach szkoły w Bliżynie na 
okoliczność 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Włączamy się 
we współorganizację wielu wystaw tematycznych. Obecnie finalizu-
jemy renowację figurki św. Józefa na ul. Kościuszki. Zamysł jest taki, 
aby na cokole stała kopia figurki, a oryginał znalazł się w kościółku 
św. Zofii.

- Jakie macie zamierzenia na najbliższy okres?
- Już podczas festynu 18-19 czerwca prowadzić będziemy kwestę, 

z której zebrane środki przeznaczymy na cele statutowe. Chcemy wy-
dać, być może jeszcze w tym roku, wspomnienia osób, które osobiście 
znały dr. Lecha Jędrzejkiewicza. W 2012 roku być może uda się wrócić 
do wydawania zeszytów historycznych, ale uwarunkowane jest to po-
siadanymi środkami.

W działalności statutowej chcemy organizować cykliczne spotka-
nia członków i sympatyków towarzystwa.

- Proszę wskazać największe bolączki.
- Przede wszystkim brak pieniędzy, co warunkuje nasze działania. 

Ponadto ograniczona aktywność wielu członków. Praktycznie w pracę 
aktywnie włącza się tylko kilka osób. No i brak osób młodych. To na-
sze bolączki, ale zarazem wyzwania na przyszłość.

Rozmawiał:
Jacenty Kita
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XXI Ogólnopolski mały Konkurs 
Recytatorski 

W dniu 19 kwietnia 2011 r. w GOK w Bliżynie odbyły się gminne 
eliminacje do szczebla Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Małego kon-
kursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 10. wykonawców 
w kategorii kl. I-III i 6 wykonawców w kat. IV – VI. Jurorzy: Katarzyna 
Skarus, Marzanna Godlewska i Aleksander Kopański przyznali wy-
różnienie dla Piotra Górowskiego ze Szkoły Podstawowej w Bliżynie 
i nominacje dla: Julia Ołub uczennicy ze Szkoły Podstawowej 
w Bliżynie, Urszuli Krzemińskiej z Odrowążka, Magdaleny Wydry 
z Sorbina i Michała Włodarczyka z Bliżyna. 

Nominowani reprezentowali Gminę Bliżyn oraz swoje macierzyste 
placówki w eliminacjach wojewódzkich w WDK w Kielcach w dniu 5 
maja 2011 r. Spośród 36. wykonawców w kat IV – VI jury nominowało 
do finału tylko 5. uczestników wśród, których znalazła się Magdalena 
Wydra i Michał Włodarczyk. W kategorii I – III również Julia Ołub 
otrzymała przepustkę do finału. Finał XXI Ogólnopolskiego małego 
Konkursu Recytatorskiego odbył się w Starachowicach w dniach 21-22 
maja 2011 r. Udział w tym konkursie był dla nich pierwszym doświad-
czeniem. 

Dojście do finału i znalezienie się wśród najlepszych to ogrom-
ny sukces. Gratulujemy uczniom oraz opiekunom. Gminny Ośrodek 
Kultury w Bliżynie sfinansował akredytacje oraz zorganizował prze-
jazd uczestników na konkurs do Kielc i do Starachowic. 

Katarzyna Skarus

Kolorowe piosenki w Bliżynie
Już po raz VIII Bliżyn 

gościł młodych świętokrzy-
skich wokalistów na festi-
walu „Kolorowe Piosenki”. 
Wykonawcy nie zawiedli, gdyż 
wystąpiło niemal sto osób!.

Po raz pierwszy festiwal odbył 
się w lokalu jednego ze sponsorów - 
w domu weselnym „STYLOWA”

W tym roku wokaliści reprezen-
towali ośrodki kulturalne i edukacyj-
ne z: Kielc, Ćmielowa, Starachowic, 
Morawicy, Opatowa, Brodów, Końskich, 
Małogoszczy, Włoszczowy, Staszowa, 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Daleszyc, 
Moskarzewa i Pięt.

Występy oceniało jury w skła-
dzie: Agata Dowhań, Leszek Ślusarski 
i Ewa Markowska.

W kategorii 10-12 lat najlepsze oka-
zały się Zuzanna Olczyk i Julia Palmowska (obie z MDK Kielce). 
I miejsce dla Jacka Uchańskiego za piosenkę „Chodzi o to żeby nie 
być idiotą” przyznano w kategorii 13-15 lat. Natomiast w grupie naj-
starszej, obejmującej młodzież w wieku 16-19 lat zwyciężyła Patrycja 
Zenka z MGDK z Końskich.

Organizatorzy dziękują sponsorom, którzy wsparli organi-
zację festiwalu - a byli mini: wójt Bliżyna Mariusz Walachnia, 
Przewodniczący i Rada Gminy Bliżyn, Dom Weselny STYLOWA 
w Bliżynie, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Janusz Jarosz, 
Jarosław Kowalczyk - ZELKO, firma AKGROUP

Festiwal jest coroczną imprezą kulturalną organizowaną przez 
Bliżyński Gminny Ośrodek Kultury.

(jaki)

Na wystawie w Końskich
W Starostwie Powiatowym 

w Końskich 27 maja prezento-
wane były prace naszych twór-
ców.

Gościem specjalnym była 
Leokadia Okła z Nowego 
Odrowążka. 

Podczas otwarcia 
wystawy tkanin ze zbio-
rów Urszuli i Grzegorza 
Jędrzejczyków prezen-
towanej pod tytułem 
„Kolorowy Kod Kultury” 
wykonała pokaz tkania na 
100-letnim krośnie.

(jaki)

Wystawa braci bliźniaków w „Zameczku”
W tym roku kończą gim-

nazjum w Bliżynie i zamierza-
ją rozwijać swój talent malarski 
w Liceum Plastycznym w Kielcach. 
Pochodzący z Mroczkowa bracia 
bliźniacy Piotr i Paweł Barnowscy 
są niewątpliwie młodymi, utalento-
wanymi ludźmi, szlifującymi swój 
dar podczas zajęć plastycznych pod 

okiem Uli Jędrzejczyk.
Swe prace po raz pierwszy szer-

szej publiczności zaprezentowali 
pierwszego dnia czerwca podczas 
wernisażu wystawy w bliżyńskim 
GOK-u. Uczestniczył w tym spo-
tkaniu wójt Mariusz Walachnia, 
dyrektor GOKu- Katarzyna 
Skarus, grupa młodzieży gimna-
zjalnej z dyrektorem Grzegorzem 
Jędrzejczykiem oraz instruktorka młodych artystów Ula Jędrzejczyk.

-Wasze prace obserwuję 
już od kilku lat, ale to pierwsza 
większa wystawa, poza mu-
rami szkoły. Gratuluję Wam 
tego i sądzę, że jeszcze usły-
szymy o Waszych sukcesach. 
Trzymajcie tak dalej – powie-
dział do obecnych wójt M. 
Walachnia.

Korzystając z okazji dy-
rektor „Zameczku” K. Skarus 

złożyła młodzieży życzenia w okazji Dnia Dziecka.
Jacenty Kita
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Trwają rozgrywki gminnej ligi 
piłkarskiej

Rozegranych zostało już 9 kolejek gminnej ligi piłki nożnej.
W ostatniej z nich padły następujące wyniki: Gostków – Sołtyków 

6:2 (bramki: Grzegorz Siudak 4, Kuba Ciok 1, Damian Garbala 1 – 
Piotr Szkurłat 1, Martys Bartłomiej 1);  Bad Boys – Sorbin 9:0 (Artur 
Bartosik 3, Artur Żak 3, Damian Okła 1, samobójcza 1); Zelko 
– Kucabów 2:1 (Paweł Kołodziej 1, Artur Bąk 1 – Artur Głowala 
1); AIFAM – Ubyszów 3:3 (Cezary Lesiak 1, Norbert Witkowski 
1, Piotr Nowek 1 – Arkadiusz Szmidt 1); Wołów – Kordian 3:2 
(Hubert Białkowski 1, Damian Wrona 1, Artur Kasprzyk 1 – Rafał 
Krakowiak 2); Mroczków – Gilów 3:0 (walkower).

Tabela ligi po 9 kolejkach jest następująca:

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Bramki Bilans

1. ZELKO 9 22 27:13 +14

2. Kordian 9 20 53:25 +28

3. Bad Boys 9 19 47:25 +22

4. Wołów 9 19 30:23 +7

5. AIFAM 9 16 32:27 +5

6. Ubyszów 9 15 31:23 +8

7. Mroczków 9 12 19:30 -11

8. Kucębów 9 11 34:33 +1

9. Gilów 9 11 30:30 0

10. Gostków 9 7 28:52 -24

11. Sołtyków 9 3 28:39 -11

12. Sorbin 9 3 22:46 -24

Najwięcej bramek zdobyli:

Nazwisko Imię Drużyna Gole

Trzebiński Grzegorz Kordian 19

Bartosik Artur Bad Boys 16

Szmidt Arkadiusz Ubyszów 16

Siudek Grzegorz Gostków 14

Kopec Rafał Mroczków 13

Okła Adrian Bad Boys 12

Żak Artur Bad Boys 11

Głowała Artur Kucębów 11

Bilski Jacek Gilów 10

Witkowski Norbert AIFAM 9

Durlik Sebastian Kordian 9

Kasprzyk Artur Wołów 9

(jaki)

Zostali wicemistrzami kraju
Wzorem lat ubiegłych to nasi zawodnicy reprezentowali woje-

wództwo świętokrzyskie na mistrzostwach o Polski, które w tym roku 
odbyły się w Augustowie w dniach 30.05 - 03.06. Rok temu zawodnicy 
uplasowali się na 6, bardzo dobrej pozycji. W tym roku Bliżyn ma vice 
mistrzów Polski. Nasza drużyna w składzie: Adam Łukomski, Łukasz 
Łukomski, Jacek Duliński, Zaremba Grzegorz i Sabina Jabłońska 
zajęli II miejsce. Gratulujemy! 

Wcześniej, w dniu 7 maja 2011 r. drużyna szachowa LZS KORDIAN 
w składzie: Adam Łukomski, Łukasz Łukomski, Katarzyna 
Pietrzyk, Artur Płatek, Jacek Duliński, Jarosław Szczerbok, Artur 
Mackiewicz, Zaremba Grzegorz działająca przy GOK zdobyła już 
po raz trzeci mistrzostwo województwa w szachowych rozgrywkach 
„O Złotą Wieżę”. 

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, który sfinansował udział na-
szych zawodników w rozgrywkach dziękuje Adamowi Łukomskiemu 
– prezesowi KORDIANA za współpracę i zaangażowanie.

Katarzyna Skarus

Trzecie miejsce w turnieju im. Marka 
Wielgusa

Już po raz XVI w Morawicy rozegrane zostały finały wojewódzkie 
turnieju piłkarskiego im. Marka Wielgusa w piłce nożnej. Doskonale 
spisali się młodzi piłkarze z Bliżyna, którzy na 24 drużyny zajęli do-
skonałe III miejsce.

Podopieczni Roberta Jurkiewicza grali w składzie: Eryk 
Adamczyk (klasa IVb), Jakub Cukrowski (IIa), Kacper Świercz 
(IVb), Jakub Świercz (IIIa), Michał Włodarczyk (IVb), Karol Płatek 
(IVa) i Kacper Trzebiński (IVb). 

Po raz pierwszy jeszcze „ciepłą” informację podała Katarzyna 
Skarus podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 29 maja składa-
jąc jednocześnie gratulacje na ręce trenera.

XVI Turniej im. Marka Wielgusa to pierwszy w historii tur-
niej dziecięcej piłki nożnej mający status Mistrzostw Polski 
Jedenastolatków. To również promowanie zasad sportowej rywalizacji 
wśród dzieci i młodzieży w ramach programu GRAM FAIR. Wszyscy 
uczestnicy turnieju staną się ambasadorami akcji. Turniej przezna-
czony jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców oraz 
Uczniowskich Klubów Sportowych. 

Jacenty Kita

Wyniki turnieju ogłasza Katarzyna Skarus. 
Po prawej Robert Jurkiewicz
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Piknik rodzinny w przedszkolu
W dniu 1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Dziecka. Dla każdego dziecka to dzień beztroski, radości i oczywi-
ście prezentów. Doskonałą zabawę w tym dniu, naszym przedszkola-
kom zapewnili rodzice organizując piknik rodzinny. Piękna pogoda 
sprawiła, że plac zabaw obok przedszkola zapełnili najmłodsi miesz-
kańcy Bliżyna wraz z rodzicami.

Było słodko, choć nie tylko, kolorowo i bajecznie. Hasłem prze-
wodnim pikniku było „Postaw na Rodzinę”.

Na początek dla najmłodszych grup bajkę wystawili aktorzy  
z grupy teatralnej „Igraszka”, w której zagrali studenci Uniwersytetu 
III Wieku z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.

Występ aktorów spodobał się dzieciakom, które pod koniec wy-
stępu chętnie przymierzały elementy strojów królewskich.

Przedstawienie wyreżyserowała Teresa Stańczuk, a jej tytuł 
brzmiał „Królewna i czterech konkurentów”.

W tym czasie zarówno w kuchni, jak i na placu zabaw trwały in-
tensywne przygotowania do pikniku. Mamy pracowały nad przygo-
towaniem sałatek warzywnych, ojcowie rozpalali grilla, na którym 
później pieczono kiełbaski.

Tuż po trzynastej przedszkolaki razem z rodzicami przeszli na 
plac, gdzie witał ich napis: „Dziś tu piknik rozkładamy, bo o rodzi-
nę dbamy”.

W czasie, gdy rodzice przygotowywali pieczone specjały dzieci 
chętnie skorzystały z pięknej pogody dokazując wesoło na placu za-
baw

Jacenty Kita
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Teatr „Igraszka”

Wspólne zdjęcie z aktorami

Przygotowania do pikniku trwają

Plac zabaw się zapełnił
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