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*  relacja z sesji rady gminy,
*  uroczystości na Brzasku,
*  program GOK-u na wakacje,
*  o gminnych inwestycjach,
*  wyróżnienie dla sołtys Brześcia,
*  zawody strażackie w Ubyszowie,
*  w „Zameczku”,
*  wicemistrzowie Polski w szachach oraz inne wydarze-

nia sportowe.

Jednogłośne absolutorium dla wójta
Radni dobrze oceniają pracę wójta gminy Mariusza Walachnię 

i jego pracowników. Na sesji 28 czerwca jednogłośnie udzielili mu 
absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok. –Na szczególne 
podkreślenie zasługuje duża skala inwestycji, na które w 2010 roku 
przeznaczyliśmy ponad 5,7 mln zł. Dziękuję radzie gminy za wspie-
ranie tych działań, byłej przewodniczącej rady i jej obecnemu szefo-
wi – stwierdził M. Walachnia.

Relacja z sesji na str. 5

Wakacji nadszedł czas

Wakacje w pełni. Uczniowie po dziesięciu miesiącach pracy 
wypoczywają m.in. na obozie zorganizowanym przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, korzystają z oferty „Zameczku”. Wcześniej jednak 
odebrali świadectwa, nagrody i upominki za osiągnięcia – nie tylko 
w nauce.

Czytaj na str. 11

Sorbin stawia na rodzinę

„Razem z Rodziną”. Pod takim tytułem w Sorbinie 11 czerwca 
odbył się piknik rodzinny w ramach realizowanego w gminie pro-
jektu „Postaw na Rodzinę”. Ładna pogoda sprawiła, że przybyły na 
niego całe rodziny, w tym wielu najmłodszych mieszkańców nie tyl-
ko Sorbina, ale również młodzież szkolna z całej gminy.

Czytaj na str. 8-9

Przystań Bliżyn 2011
Na dwa dni plac 

przed „Zameczkiem” 
w Bliżynie zamienił 
się w wiejską zagrodę, 
tętniącą dźwiękami 
folku, bluesa, di-
sco polo, rodzimego 
folkloru, występami 
kabaretowymi, po-

kazami pracy gi-
nących zawodów 
rękodzielniczych 
takich jak tkacze, 
garncarze, ryma-
rze, rzeźbiarze, 
wikliniarze oraz 
zapachami i sma-
kami koziego mle-
ka czy swojskiego chleba. Wszystko to w ramach imprezy plenerowej 
Przystań Bliżyn, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Glina 
i Tkanina”.

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

Rodzinnie, muzycznie i rozrywkowo  
w Brześciu

Tak najkrócej można 
podsumować niedzielny 
piknik rodzinny w altanie 
w Brześciu, który w ramach 
akcji „Postaw na Rodzinę”, 
w dniu 10 lipca zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sołectwo Brzeście pod patro-
natem parafii św. Ludwika. 

Czytaj na str. 15
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dok. na str. 3

Przystań Bliżyn ‘2011
Od dwóch lat w gminie realizowany jest unijny projekt „Przystań 

Bliżyn 2010 – 2012 -kampania promocyjna” współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Rok temu dzięki znacznym środkom świętowaliśmy 600. lecie 
Bliżyna, w tym roku w dniach 18-19 czerwca plac przed „Zameczkiem” 
zamienił się w wiejską zagrodę, tętniącą  dźwiękami folku, bluesa, 
disco polo, rodzimego folkloru, występami kabaretowymi, poka-
zami pracy ginących zawodów rękodzielniczych takich jak tkacze, 
garncarze, rymarze, rzeźbiarze, wikliniarze oraz zapachami i sma-
kami koziego mleka czy swojskiego chleba. Wszystko to w ramach 
imprezy plenerowej Przystań Bliżyn, która w tym roku odbywała się 

pod hasłem „Glina i Tkanina”. –Za rok zorganizujemy podobną duża 
imprezę dwudniową z udziałem gwiazd i z atrakcyjnym programem. 
Tegoroczną uznaję za niezwykle udaną, profesjonalnie przygotowa-
ną, a oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności 

– mówi po imprezie wójt Mariusz Walachnia.
Już od wczesnych godzin porannych 18 czerwca trwały inten-

sywne przygotowania. Rozstawiają swe stoiska twórcy i artyści lu-
dowi. Buduje się plac zabaw dla dzieci, stają liczne stoiska handlowe, 
gastronomiczne.

O godzinie 14.00 
na scenę wkra-
czają Katarzyna 
Skarus i Marzanna 
Godlewska, które wi-
tają przybyłych zapra-
szają gości na scenę.

W oficjalnym 
otwarciu tego nie-
zwykłego wydarzenia 
uczestniczyli przed-

stawiciele samorządu 
powiatu skarżyskie-
go: starosta Michał 
Jędrys, wiceprze-
wodniczący rady po-
wiatu Jacek Jeżyk, 
członkowie zarządu 
powiatu Stanisław 
Dymarczyk i Zenon 
Nowakowski, radna 
powiatu skarżyskiego 
Anna Leżańska, oraz 
przedstawiciele władz 
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prezy – poza oczywiście środkami unijnymi – byli: Monika i Mariusz 
Rot z Bliżyna, Firma „Darbud” ze Stąporkowa oraz wójt Mariusz 
Walachnia, który ufundował rower na loterię fantową. Fachową ob-
sługę zapewnili niezawodni pracownicy „Zameczku”.

Patronat hono-
rowy nad imprezą 
objął Marszałek 
Województwa 
Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas . 
Patronat medialny 
nad imprezą ob-
jęli: TVP Kielce, 
Radio Kielce, por-

tale internetowe: TSK24.pl, skarzysko24.pl oraz Echo Dnia i Tygodnik 
Skarżyski. 

Marzena Jeżewska
Jacenty Kita

Zdjęcia: Marzena Jeżewska

samorządów: gminy 
Bliżyn - wójt Mariusz 
Walachnia, przewodni-
czący rady Jerzy Rams 
oraz przedstawiciele 
białoruskiej delega-
cji z Wilejki (Svetlana 
i Oleg Derugo, 
Weronika Siniło 
i Jewgienij Ignatowicz), 
miasta partnerskiego 

współpracującego od 
trzech lat z gminą Bliżyn 
i samorządowcy z gminy 
Ujazd w woj. łódzkim.

Po oficjalnym otwar-
ciu imprezy przez władze 
samorządowe Bliżyna 
i krótkich występach 
gości na scenę wkra-
cza Orkiestra Świętego 
Mikołaja z Lublina grają-
ca muzykę folkową. Tym 
występem wskazali trendy muzyczne tego dnia, gdyż na scenie wystą-
piły liczne zespoły ludowe: „Grzybowianki”, „Sobótka”, „Kuźniczanki”, 

Zespół Pieśni i Tańca 
„Sorbin”, kapela 
z Bliżyna. Sobota to 
również występ 
Teatru muzycznego 
„Nad Kamienną” oraz 
grupy „Redlin” i te-
atr ognia.

Jednak prawdziwe 
tłumy na plac przed 
„Zameczkiem” ścią-
gnęły drugiego dnia, 
który rozpoczął wy-

stęp zespołu grającego muzykę disco polo „Akcent” w składzie: Zenon 
Martyniuk i Ryszard Warot. Następnie wystąpił zespół tańca i in-

scenizacji „Plejada” ze 
Starachowic, nasze 
młode artystki z bli-
żyńskiego GOK, ka-
baret „Czwarta Fala” 
oraz „Radiators”. 

Niedzielną im-
prezę uwieńczył po-
nad dwugodzinny 
koncert kultowego 
zespołu „Dżem” - 
gwiazdy wieczoru. 
Publiczność bawi-

ła się doskonale. 
Odśpiewali też wspól-
nie sztandarowe prze-
boje – „Whiskey moja 
żono” czy „Czerwony 
jak cegła”.

Ostatni element 
dwudniowej zabawy 
to pokaz fajerwerków.

Sponsorami im-
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Udane Lato z Bankiem 
 
    BANK SPÓŁDZIELCZY 
    W SUCHEDNIOWIE 
     ROK ZAŁOŻENIA 1909 
 

      

      „ GORĄCA LOKATA”    „LETNIA OKAZJA” 
 

z dzienną kapitalizacją 

5%*to więcej niż 6,2% na zwykłej lokacie 

• okres lokaty – 5 miesięcy 

• oferta ważna do dnia 31.07.2011r. 

 

            9,9% dla kredytu do 12 m-cy 

• kwota do 15.000 zł na dowolny cel 
• okres kredytowania do 18 m-cy 
• oferta ważna do 30.09.2011r. 

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK 

Suchedniów, ul. Mickiewicza 8, tel. 41/25-43-021, 25-43-148, fax 25-46-450 
Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 35, tel./fax 41/25-24-613, 25-24-638 

Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 56, tel. 41/25-12-078 
Łączna, Kamionki 56, tel./fax 41/25-48-260 

Bliżyn, ul. Kościuszki 88a, tel./fax 41/25-41-667 
www.bs-suchedniow.com.pl e-mail: bank@bs-suchedniow.com.pl 

*oprocentowanie stałe liczone w stosunku rocznym 

 

ak tuaLnośCI

Sołtys roku

Aleksandra Milanowska z Brześcia zdobyła wyróżnienie w pre-
stiżowym plebiscycie na „Sołtysa Roku 2010” organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Podsumowanie konkursu i wręczenie statuetek miało miejscu 25 
czerwca br. w Wąchocku podczas XVII Ogólnego Zebrania Sołtysów 

Ziemi Kieleckiej. Wręczenia statuetki i pamiątkowego dyplomu do-
konał m.in. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr 
Żołądek i przewodniczący Sejmiku Województwa Marek Gos.

Także wójt gminy Mariusz Walachnia, obecny na podsumowa-
niu, wręczył laureatce nagrodę i list gratulacyjny.

(jaki)

Udana kwesta TPB
-Podczas imprezy plenerowej Przystań Bliżyn przeprowa-

dziliśmy kwestę na rzecz statutowej działalności Towarzystwa 
Przyjaciół Bliżyna. Zebrana została suma 704,85 zł. Wszystkim 
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy – mówi prezes towarzystwa 
Józef Nowak.

O planach stowarzyszenia pisaliśmy miesiąc temu. Teraz, 
dzięki zebranym pieniądzom stają się one coraz bardziej realne.  
– Pieniądze przeznaczymy na publikację cyklu wspomnień o dok-
torze Lechu Jędrzejkiewiczu – dodaje prezes.

Na ukończeniu jest renowacja zabytkowej kapliczki na ul. 
Kościuszki. Zlecono już wykonanie ostatnich jej elementów: kopu-
ły i kuli z krzyżem na dach.

W kweście uczestniczyli: Józef Nowak, Grzegorz Włodarczyk, 
Ewa Rams, Wanda Rokita, Agnieszka Szkurłat, Mariusz 
Walachnia, Jerzy Rams, Kamil Siudak, Robert Jurkiewicz, 
Czesław Szmalec, Grażyna Kij, Jolanta Rożek, Justyna Reguła, 
Aneta Pustuła, Tadeusz Łyjak.

Jacenty Kita

Bezpłatne badania dla kobiet!
Instytut Onkologii poinformował w ostatnim czasie o stanie 

zdrowia kobiet w kontekście zapadalności m.in. na raka szyjki 
macicy. Podane liczby są zastraszające. Co piąta kobieta umiera 
przedwcześnie z powodu zbyt późnego rozpoznania tego schorze-
nia.

Staramy się pomóc naszym córkom, mamom, babciom w tym 
groźnym problemie.

Zapraszamy do Ośrodka Zdrowia w Bliżynie na bezpłatne ba-
dania mimo braku jakichkolwiek objawów.

Wczesne wykrycie choroby daje możliwość całkowitego wy-
leczenia.

Drogie Panie!
Pytajcie swojego lekarza, pielęgniarkę, położną o możliwość 

wykonania badania. Panów proszę o zainteresowanie się zdro-
wiem Waszych kobiet.

Życzę wszystkiego dobrego, długiego życia.
Anna Jaros – Urbaniak

Dyrektor Ośrodka Zdrowia
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z Pr aC r ady GmIny

Jednogłośne absolutorium dla wójta 
gminy

Głosowanie wszystkich radnych w sprawie udzielenia absoluto-
rium dla wójta Mariusza Walachni było najważniejszą decyzją ostat-
niej sesji Rady Gminy w Bliżynie, która odbyła się 28 czerwca w stra-
żackiej remizie.

Otworzył ją przewodniczący rady Jerzy Rams witając obecnych na 
obradach. Tym razem spośród gości zaproszonych obecna była jedynie 
radna powiatowa Anna Leżańska. 

Po przyjęciu porządku obrad ze zmianami zaproponowanymi 
przez wójta radni wysłuchali jego sprawozdania z działalności w okre-
sie pomiędzy sesjami. Dotyczyło ono spraw związanych z realizacją 
budżetu gminy, oświaty, realizacji zadań inwestycyjno – remonto-
wych (o czym szerzej na stronie 7) oraz realizacji uchwał podjętych 
przez radę na poprzedniej sesji i harmonogramu pracy wójta w okresie 
pomiędzy sesjami.
Informacje z powiatu 

Zabierając głos radna powiatowa A. Leżańska poinformowała 
o kłopotach z koszeniem poboczy przy drogach powiatowych, gdyż 
przetarg na wykonywanie tych prac wygrała firma z Krakowa i nie 
wywiązuje się z tego obowiązku w sposób należyty. W związku z tym 
zarząd powiatu podjął decyzję o zakupie własnego sprzętu i wykony-
wania większości wykoszeń we własnym zakresie. Odnosząc się do tej 
kwestii w dalszej części obrad radny Zbigniew Ślęzak zaproponował, 
aby być może – wzorem zimowego utrzymania dróg – gmina prze-
jęła to zadanie od powiatu i kosiła trawy na poboczach we własnym 
zakresie. Wójt uznał to za pomysł godny rozpatrzenia i zadeklarował 
podjęcie rozmów z powiatem w tym względzie.

Zarząd powiatu celem usprawnienia działalności Zarządu Dróg 
Powiatowych podjął również decyzję o przeniesieniu z Suchedniowa 
do Skarżyska – Kamiennej (dawnego budynku pogotowia) służby li-
niowej zarządu dróg.

A. Leżańska dodała, że w lipcu zostaną rozpisane przetargi na mo-
dernizację dróg w Ubyszowie oraz drogi Bliżyn – Sorbin – Odrowążek 
oraz na opracowanie projektu drogi w Rędocinie.

Ponadto od powiatu bliżyńska straż otrzyma 1000 złotych na za-
kup węży.
Ogromny sukces szachistów

Niezwykły sukces, naj-
większy w 52. letniej działal-
ności Klubu „Kordian” odnieśli 
bliżyńscy szachiści podczas 
rozegranego od 29 czerw-
ca do 3 lipca w Augustowie 
Finału Centralnego 53 
Ogólnopolskiego Masowego 
Turnieju Szachowego LZS 
„Złota Wieża”. W klasyfika-
cji drużynowej nasi zawodni-
cy grający w składzie: Adam 
Łukomski, Łukasz Łukomski, 
Jacek Duliński, Grzegorz 
Zaremba i Sabina Jabłońska 
uplasowali się na II miejscu zo-
stając tym samym wicemistrza-
mi Polski!  

Informację o tym sukcesie 
przekazała radnym dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Skarus. Okazały puchar 
prezes klubu Adam Łukomski i Katarzyna Skarus przekazali na 
ręce wójta.

Gratulując sukcesu wójt M. Walachnia przekazał na ręce prezesa 
ufundowane przez gminę koszulki dla całej reprezentacji z nazwą klu-
bu i herbem gminy.

Nim radni przystąpi-
li do realizacji dalszych 
punktów obrad soł-
tys Jastrzębi Stanisław 
Bernatek zaproponował 
nazwać imieniem dr 
Stanisława Barańskiego 
odcinek drogi od ul. 
Staszica do Jastrzębiej.
Interpelacje, wnioski, 
zapytania

Tadeusz Łyjak pro-
sił o rozważnie możliwości uruchomienia w Bliżynie telewizji Dami. 
Zgłosił wniosek o zagospodarowanie lochów – podziemnej, starej 

piwnicy odkrytej obok GOKu-u. 
Korzystając z obecności na se-
sji dyrektorów szkół przekazał 
w imieniu komisji oświaty na ich 
ręce podziękowania dla nauczycie-
li za całoroczną pracę.

Aleksandra Milanowska 
poinformowała, że mieszkańcy 
Brześcia wykonali parking przy 
altanie w tej miejscowości, pozy-
skali kostkę brukową i krawężniki, 
ale zabrakło im środków na wyna-
jęcie siły fachowej do jej montażu. 
W związku z tym poprosiła wójta 
o pomoc w tej kwestii. 

Zbigniew Ślęzak zgłosił pro-
pozycję zorganizowania w Ubyszowie tegorocznego turnieju w nowej 

Sesję otwiera Jerzy Rams. 
Obok wiceprzewodniczący rady Jacek Krzepkowski

Radni słuchają informacji Anny Leżańskiej

Adam Łukomski prezentuje puchar

Zawodnicy otrzymali koszulki klubowe

Tadeusz Łyjak

dok. na str. 6
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Absolutorium jednogłośnie
Przed udzieleniem absolutorium radni zajęli się sprawą absoluto-

rium przyjęli informację wójta o realizacji podatków i opłat za 2010 
rok, które przedłożyła skarbnik gminy Alina Ołownia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok przedłożył rad-
nym wójt M. Walachnia. Po zmianach na przestrzeni całego roku 
ostatecznie dochody wyniosły 22.674.612 zł, wydatki 24.653.673 zł. Na 
inwestycje gmina wydatkowała ok. 5.701.000 zł.

Następnie A. Ołownia zapoznała radnych z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu, która jest pozy-
tywna. W dalszej części Zbigniew Ślęzak odczytał w imieniu komisji 
rewizyjnej wniosek w sprawie opinii RIO o wykonaniu budżetu oraz 
jej wniosek o absolutorium.

Nim radni wysłuchali pozytywnej opinii RIO o wniosku komisji 
rewizyjnej głos zabrał wójt.

- Nie wszystkie założenia inwestycyjne udało się zrealizować, 
gdyż niektóre programy unijne są wdrażane z opóźnieniem. Cieszy 
duża skala inwestycji. Sieć kanalizacyjna dotarła już do urzędu gmi-
ny, zalew zaczniemy napełniać wiosną 2012 roku. W ciągu roku gmi-
nie przybyło majątku trwałego o wartości ponad 5 mln złotych. To 
wszystko jest efektem wzorcowej współpracy z radą, zaangażowaniu 
pracowników oraz sołtysów i szefów gminnych jednostek. Dziękuję 
w tym miejscu za to.

Przed ostatecznym głosowaniem pozytywnie o wykonaniu bu-
dżetu wypowiedzieli się radni, a skutek ostateczny to jednogłośnie 
absolutorium. 

Gratulując wójtowi wyników głosowania przewodniczący rady 
J. Rams stwierdził: 

-Gratulując wyniku głosowania wyrażam przekonanie, że będzie 
on impulsem i inspiracją do dalszej pracy.

Jacenty Kita

z Pr aC r ady GmIny

altanie i dokonać wówczas jej oficjalnego otwarcia. Podziękował tak-
że za zorganizowanie gminnych zawodów strażackich w tej miejsco-
wości. Poruszył również kwestię wysokich cen biletów MKS na linii 
Bliżyn – Ubyszów.

Jacek Krzepkowski prosił wójta o interwencję w sprawie przenie-
sienia w Płaczkowie przystanku autobusowego przy drodze krajowej 
w miejsce zupełnie nie przystające do potrzeb mieszkańców. 

Sławomir Ferencz interweniował natomiast w sprawie opieszało-
ści firmy remontującej i konserwującej linię energetyczną w Górkach.
Odpowiedzi wójta

Mariusz Walachnia odpowiadając na powyższe wnioski stwier-
dził, że uruchomienie telewizji kablowej w Bliżynie nie jest możliwe, 
gdyż obejmuje ona tylko osiedla mieszkaniowe. 

Dalej wójt stwierdził: -Temat piwnic obok GOK-u znam, gdyż bar-
dzo niedawno tam byłem. Mają one wymiary około 10-15 x 5-6m. Po 
adaptacji byłoby to idealne miejsce np. na galerię. Problem w tym, że 
w połowie leżą one na gruntach prywatnych.

Wójt zadeklarował pomoc w sprawie parkingu w Brześciu. 
W sprawie cen biletów MKS były prowadzone rozmowy z prezesem 
firmy przewozowej, który wie o istniejącym problemie niewłaściwe-
go zróżnicowania cen i mieli oni opracować nowe taryfy. W sprawie 
przystanku przy drodze nr 42 gmina od początku zwracała uwagę na 
jego niewłaściwą lokalizację po jednej stronie, ale z przepisów wyni-
ka, że przystanki nie mogą być zlokalizowane po obu stronach drogi 
naprzeciwko siebie.
Ośrodek zdrowia na plusie i inwestuje

Dyrektor Ośrodka 
Zdrowia Anna Jaros – 
Urbaniak przedłożyła rad-
nym sprawozdanie finanso-
we za 2010 rok. Zysk za ten 
okres wyniósł 174.880 złotych 
mimo obcinania kontraktów 
przez NFZ.

Dzięki dobrej kondy-
cji finansowej ośrodek dużo 
inwestuje w nowy sprzęt 
i wyposażenie, aby poziom 
świadczonych usług był wy-
soki. W ubiegłym roku pla-
cówka zakupiła m.in. aparat 
do elektroterapii, poradnię 
ginekologiczno – położniczą 
wyposażono w urządzenia do 
kriochirurgii i aparat elektrochirurgiczny, do poradni stomatologicz-
nej zakupiono nowoczesną myjkę.

Komisje rady pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie i rada przy-
jęła je jednogłośnie.
W Bliżynie wiele się dzieje w kulturze

Fakt ten wynika nie tylko ze sprawozdania finansowego GOK-u 
za 2010 rok, ale także z bieżącej lektury „Informatora”. Sprawozdanie 
takie przedłożyła radzie dyrektor ośrodka Katarzyna Skarus. 

Odnosząc się tylko do statystyki informujemy, że w GOK-u 
funkcjonuje 12 zespołów i klubów stałych, w których działa 124 
osoby. W 2010 roku zorganizowano m.in. 8 koncertów, 3 festyny, 7 
„Zameczkowych Spotkań Kameralnych”, 6 wystaw, 11 turniejów sza-
chowych, konkursy plastyczne, literackie, recytatorskie. Ponadto 
jest bogata oferta na wakacje i na ferie zimowe oraz liczne warsztaty. 
Łącznie 69 imprez! 

K. Skarus szczególną uwagę zwróciła na sukcesy ogólnopolskie 
trójki recytatorów: Magdy Wydra, Julii Ołub i Michała Włodarczyka.

Radni docenili pracę ośrodka przyjmując sprawozdanie jednogło-
śnie.

Sprawozdanie przedkłada 
A. Jaros - Urbaniak

Zagadnienia budżetowe omawiała skarbnik Alina Ołownia

Głosowanie nad absolutorium

dok. ze str. 5



7Samorządowy Informator Gminy BliżynLIPIEC 2011

InWEst yC jE

Inwestycje nabierają tempa
Dobra pogoda sprawia, że coraz bardziej realnych kształtów nabie-

rają realizowane w gminie zadania inwestycyjne. Nie tylko te najwięk-
sze, ale od nich trzeba zacząć. To oczywiście budowa oczyszczalni ście-
ków i kanalizacji w Wojtyniowie oraz I etap w Bliżynie oraz odbudowa 
bliżyńskiego zalewu. Obie są realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013 w ramach działania „Rozwój infrastruktury ochrony środo-
wiska i energetycznej”. Łączne dofinansowanie na te zadania wynosi 
ponad 9 mln złotych, co stanowi 50% całkowitych kosztów pierwszego 
i 60% drugiego zadania.
Budowa oczyszczalni i kanalizacji

Każdy, kto porusza się po Bliżynie widzi, że szybko postępują ro-
boty związane w budową 
sieci kanalizacyjnej. Choć 
kierowcy mogą narzekać 
na aktualny stan ulic, to 
po wykonaniu całości za-
dania zostaną one przy-
wrócone do stanu po-
przedniego.

Wrażenie robią po-
stępy na oczyszczalni. 
W czasie nieco ponad 
miesiąca wybudowane 
zostały dwa kolektory!

Już w przyszłym 
roku prawie tysiąc mieszkańców oraz wiele instytucji otrzyma dostęp 
do sieci.
Odbudowa zalewu

Zintensyfikowała również prace firma odbudowująca bliżyński 
zalew. Obecnie firma pracuje przy przebudowie istniejącego jazu wraz 
z dobudową przelewu stałego i odbudowie zapory czołowej.

Znacząco poprawił się stan dróg wokół przyszłego zalewu i dojaz-
du do nich. Jest już gotowa droga dojazdowa od mostu henrykowskie-
go do dawnego Polifarbu. W budowie jest parking i chodniki. Z drogi 
głównej wybudowano wygodne zjazdy.

Inwestycja nabierze efektu z chwilą wybudowania całej infra-
struktury zalewu wraz ukształtowaniem brzegów. Powstanie pomost 
i kąpielisko, ciąg pieszy wraz z kładką dla pieszych do „Zameczku” 
i ścieżki rowerowej.

Odbudowany zalew będzie miał ponad 10 hektarów i pojemność 
182.000 m3.

Poprawia się stan dróg

Modernizowana jest droga krajowa, powiat w lipcu – jak zapew-
nia radna powiatowa Anna Leżańska – ogłosi przetargi, które wyło-
nią wykonawców na wspólne z Gminą Bliżyn inwestycje powiatowe. 
Chodzi o budowę drogi Bliżyn – Sorbin - Odrowążek oraz Bliżyn – 
Ubyszów.

Trwa budowa drogi gminnej w Gostkowie do skrzyżowania z ulicą 
Zgodną w Bliżynie.

Ale na bieżąco poprawiany jest – na miarę możliwości finanso-
wych gminy – stan pozostałych dróg gminnych. Wykonano remonty 
cząstkowe masą na gorąco dróg bitumicznych na terenie gminy Bliżyn 
o wartości prawie 21.000 zł oraz  remont drogi gminnej Zagórze 
I (ul.  Południowa) materiałem kamiennym wraz ze ścinką pobocza 
za prawie 12.000 zł.

Drobniejsze prace remontowe przeprowadzono w wielu miejsco-
wościach.
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Zakończono realizację zadania pod nazwą „Remont świetlic wiej-
skich w miejscowościach Wołów i Nowy Odrowążek oraz budowa boisk 
sportowych i placów zabaw w miejscowościach Płaczków i Ubyszów” (w 
tym również altany). Gmina otrzyma dotację w wysokości 75% war-
tości netto inwestycji.

Uzyskano pozwolenia na budowę boisk wielofunkcyjnych 
w Sorbinie i Odrowążku. W lipcu zostanie złożony wniosek o dofi-
nansowanie.

W dniu 28.06.2011 r. otwarto oferty w przetargu na budowę kom-
pleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 
2012 przy szkole w Mroczkowie. Umowy o dofinansowanie podpisane 
zostaną po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Nastąpiło otwarcie ofert na budowę miejsc integracji w miejsco-
wościach: Bliżyn, Brzeście, Wołów, Gilów i miejscowościach: Górki, 
Mroczków, Zbrojów, Sorbin.

To oczywiście tylko przekrój najważniejszych inwestycji realizo-
wanych w gminie.

O postępach prac będziemy informować na naszych łamach.
Jacenty Kita

Kolektory na oczyszczalni

Prace ziemne przy zaporze

Droga jest gotowa, parking w budowie

Budowa drogi w Gostkowie
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PIk nIk W sorBInIE

Sorbin stawia na rodzinę
„Razem z Rodziną”, pod takim tytułem w Sorbinie 11 czerwca 

odbył się piknik rodzinny w ramach realizowanego w gminie projek-
tu „Postaw na Rodzinę”. Ładna pogoda sprawiła, że przybyły na nie-
go całe rodziny, w tym wielu najmłodszych mieszkańców nie tylko 
Sorbina, ale również młodzież szkolna z całej gminy.

Już przed południem można było zwiedzać Izbę Regionalną, ze 
zbiorami której zapoznawała chętnych jej opiekunka Janina Kołek.

Również piszący te słowa wymienił z panią Janiną fachową wiedzę 
na temat robienia powróseł oraz doboru odpowiedniej słomy na kry-
cie domu strzechą.

Uczestników pikniku w imieniu organizatorów powitali Halina 
Fidor, Grażyna Kij i dyrektor szkoły Henryk Żak.

Wspomniano już wyżej, że mieszkańcy nie zawiedli i licznie dotar-
li na szkolny plac. Nie zabrakło też wójta gminy Mariusza Walachni 
z rodziną, radnych: Ewy Łukomskiej (dodajmy, że do Sorbina dotarła 
pieszo), Aleksandry Milanowskiej, Kazimierza Borunia i Wiesława 
Gregla. Obecny był ks. proboszcz Eugeniusz Siedlecki, dyrektorzy 
i nauczyciele, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus, prezes bliżyńskich 
emerytów Halina Relidzyńska (obie zresztą obdarowały dzieci ko-
szami słodyczy), sołtysi z okolicy, przewodnicząca rady rodziców 
z Sorbina Monika Solarz.

W programie artystycznym, który przygotowali organizatorzy, 
najpierw zaprezentowali się gospodarze. Wystąpili w nim uczniowie 
klas 0 i I przygotowani do występów przez Agnieszkę Boczek, kla-
sy II i III z programem opracowanym przez Bożenę Święs oraz ze-

spół taneczny, który tworzyli uczniowie klas IV i V kierowani przez 
Halinę Fidor.

Prawdziwą furorę zrobiły jednak bliżyńskie przedszkolaki z grupy 

„Krasnale” pod opieką Izabeli Sierko i Eweliny Jedynak. Najmłodsi 
wykonali trzy utwory, a jako, że Sorbin folklorem stoi, nie zabrakło 
i piosenki ludowej.

W zamyśle organizatorów było, aby na piknik młodzież szkolna 
dotarła pieszo. Jednak padający deszcz sprawił, że w rajdzie uczestni-
czyły tylko cztery panie z Bliżyny. Ich trud organizatorzy nagrodzili 
wręczając im upominki.

W rajdzie udział wzięły: Helena Mika, Ewa Łukomska, Wiesława 

Janina Kołek, druga z prawej

Na piknik przybyły całe rodziny

Zespół taneczny z Sorbina
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PIk nIk W sorBInIE

Długosz i Pamela Osóbka.
Kolejny punkt programu to występy uczniów klas II i IV SP 

w Bliżynie, z którymi program 
przygotowała Grażyna Kij. 
Doskonałe partie solowe wykonał 
młody talent Piotr Górowski.

Dodajmy, że w programie wy-
stąpiły też mamy uczniów klasy II 
i stwierdzić trzeba, że bawiły się 
wcale nie gorzej niż artyści.

Organizatorzy przygotowa-
li liczne konkursy z nagrodami, 
m.in. „Wiedzy o regionie”, kon-
kurs plastyczny dla najmłod-
szych, poetycki dla rodzin, 
konkurs „Zbieramy podpisy” 
oraz sprawnościowe.

To jeszcze nie wszystkie 
atrakcje tego popołudnia. Sorbin 

folklorem stoi, więc nie mogło za-

braknąć występów Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”.
Solista Darek Bernatek z Szydłowca, wyróżniony m.in. w kon-

kursie „Szansa na sukces”, śpiewał piosenki Czesława Niemena, a za-
bawę muzyczną prowadził Mariusz Dołowy. Nie zabrakło również 
poczęstunku dla dzieci, a gdy zapłonęło ognisko można było upiec 
kiełbaskę. Dostępny był niedawno otwarty plac zabaw, park rozrywki, 
a chętni mogli także pojeździć konno dzięki „Stajni Jegiełka” Justyny 

i Stanisława Paszkielów.
Organizatorem pikniku było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział w Bliżynie oraz Szkoła Podstawowa w Sorbinie. Sfinansowany 

został ze środków pozyskanych z gminy w ramach ogłoszonego kon-
kursu na realizację programów przez organizacje pożytku publiczne-
go.

Nagłośnienie zapewniła ekipa Gminnego Ośrodka Kultury.
Jacenty Kita

„Krasnale” z Bliżyna

Młodzież z Bliżyna z rodzicami

Konkurs rodzinny

Zespół „Sorbin” na scenie

Od lewej Helena Mika, najstarszy 
uczestnik rajdu

Uczestniczki rajdu
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Jednostki OSP:
1. OSP Bliżyn 
2. OSP Mroczków
3. OSP Nowki
4. OSP Nowy Odrowążek
5. OSP Sorbin

MDP chłopcy:
1. MDP Sorbin
2. MDP Bliżyn

MDP dziewczęta:
1. MDP Sorbin

Kobiece 
Drużyny Pożarnicze:

1. KDP Sorbin
Na uwagę za-

sługuje bardzo do-
bry występ druhów 
z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowkach, którzy zajęli III miejsce. Drużyny, które wy-

stąpiły w zawodach 
gminnych wezmą także 
udział w Powiatowych 
Zawodach Sportowo 
Pożarniczych, które 
odbędą się we wrze-
śniu br. w Skarżysku – 
Kamiennej. 

Zwycięzcy zawodów 
otrzymali dyplomy, pu-
chary oraz indywidualne 

nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Bliżynie. 
Zdzisław Kuźdub

Zdjęcia: Jacenty Kita

z aWody str a ż aCk IE

Gminne zawody pożarnicze
W dniu 19 czerwca 2011 r. na boisku w Ubyszowie odbyły się 

gminne zawody sportowo -pożarnicze ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy Bliżyn. 

Tym razem gospodarzem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bliżynie i ze swej roli 
wywiązała się bardzo 
dobrze. W zawodach 
udział wzięło 5 jed-
nostek OSP z terenu 
gminy, łącznie 9 dru-
żyn, w tym: 5 drużyn 
OSP, 3 drużyny MDP 
i 1 drużyna kobieca. 
Gościnnie w zawodach 
wystąpiła Kobieca 

Drużyna Pożarnicza z Majdowa. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Wójt Gminy Bliżyn 

Mariusz Walachnia 
– prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego 
ZOSP RP, a zawody 
swoją obecnością za-
szczycili m. in: Andrzej 
Bętkowski – poseł na 
Sejm RP,  Michał Jędrys 
– Starosta Skarżyski, 
Zenon Nowakowski 
i Stanisław Dymarczyk 
– członkowie zarządu 

powiatu, Jerzy Rams 
– przewodniczący 
rady gminy Jacek 
Krzepkowski – wice-
przewodniczący rady 
oraz radni Zbigniew 
Ślęzak i Bogusław 
Bąk. Zawody ob-
serwowała także 
grupa samorządow-
ców z miejscowości 
Wilejka na Białorusi 

oraz samorządowcy 
z gminy Ujazd w woj. 
łódzkim. 

Zmagania stra-
żaków cieszyły się 
dużym zaintereso-
waniem publiczno-
ści. Nad sprawnym 
przebiegiem zawo-
dów czuwał i obsługę 
spikerską zapewnił 
Zdzisław Kuźdub – 
Komendant Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie. 

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 
i ćwiczenie bojowe. Oceniała je komisja sędziowska wyznaczona spo-
śród strażaków Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku – Kam. pod 
przewodnictwem sędziego głównego bryg. Wiesława Ungiera.
Końcowe wyniki zawodów:
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w spotkaniu wójt gminy Mariusz Walachnia stwierdził m.in.: -Cieszę 
się, że kolejny rok nauki za Wami, że nadszedł czas wakacji. W wyniku 

ciężkiej pracy osiągnęli-
ście bardzo wysokie wy-
niki w nauce i sporcie.

Takie wyniki były 
okazją do wręczenia 
uczniom nagród za wy-
jątkowe osiągnięcia.

Dwoje uczniów: 
Julia Ołub (opie-
kun Agnieszka 
Szkurłat) oraz Michał 
Włodarczyk (opiekun 
Elżbieta Dzierzęcka – 

Żak) są laureatami wojewódzkimi w konkursach przedmiotowych.
Wyjątkowe sukce-

sy mają młodzi piłkarze, 
którzy w dwóch katego-
riach wiekowych, o czym 
już pisaliśmy, znaleźli się 
na pozycjach medalowych 
w zawodach rangi woje-
wódzkiej.

W tym samym cza-
sie, tyle że w innym po-
mieszczeniu, rok szkolny 

kończyli gimnazjaliści. Tutaj w spotkaniu brał udział również Jerzy 
Rams, przewodniczący rady gminy.

W sposób szczególny żegnali ich młodsi koledzy. Zagrał też dla 
nich szkolny zespół młodzieżowy. 

Jacenty Kita

żEGna j szko ło

Wakacji nadszedł czas

Wakacje w pełni. Uczniowie po dziesięciu miesiącach pracy wy-
poczywają m.in. na obozie zorganizowanym przez Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, korzystają z oferty „Zameczka”. Wcześniej jednak 
odebrali świadectwa, nagrody i upominki za osiągnięcia – nie tylko 
w nauce. Uroczyste 
zakończenie roku 
szkolnego dla kilkuset 
uczniów i ponad setki 
nauczycieli odbyły się 
we wszystkich typach 
szkół w naszej gminie.

Nie sposób być 
w wielu miejscach 
jednocześnie, byli-
śmy tego dnia z wi-
zytą w Zespole Szkół 

w Bliżynie.
Najpierw odwie-

dziliśmy szkołę pod-
stawową, gdzie na-
ukę zakończyło 198 
uczniów klas 0-VI 
i 22 uczniów klasy „0”. 
Obecnych na uroczy-
stości powitała dyrek-
tor szkoły Ewa Kabała.

Uczestniczący 
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kuLtur a

Na gościnnych występach

Nasi twórcy ludowi uczestniczyli w III edycji Prezentacji Zespołów 
i Kapel Ludowych zorganizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Grzybowej Górze oraz Stowarzyszenie Nasza Gmina Skarżysko 
Kościelne. Ich występom przyglądała się m.in. posłanka Marzena 
Okła Drewnowicz oraz wójt Mariusz Walachnia.

-Te 18 zespołów i kapel, które dziś się będą prezentować to pierw-
szy sort Rzeczypospolitej – stwierdził Piotr Stefański, prowadzą-
cy imprezę.

Furorę wzbudził występ kapela „Bliżej Serca” z Bliżyna, którą kie-
ruje Zbigniew Jedliński.

Podobnie publiczność przyjęła występ solisty Wacława Pejasa 
z Sobótki.

Jego występ tak się spodobał, że po raz pierwszy mieliśmy biso-
wanie, a dodatkowo Piotr Stefański w imieniu Fundacji im. Michała 

Zdanowskiego zadeklarował 
sfinansowanie w roku przy-
szłym wydania autorskiej 
płyty z jego dorobkiem.

W tym czasie publicz-
ność bawiła się już dosko-
nale, a do zabawy z werwą 
przygrywały obie kapele.

Wszystkie występujące 
zespoły otrzymały puchary 

i dyplomy od organizatorów oraz albumy podarowane przez skarży-
skie starostwo.

Jacenty Kita

Wakacje z „Zameczkiem”
Trwa wakacyj-

na akcja Gminnego 
Ośrodka Kultury.

W ramach przygoto-
wanego programu w dniu 
9 lipca 2011 odbyła się 
wycieczka dla dorosłych 
do jury krakowsko - czę-
stochowskiej „Szlakiem 
orlich gniazd”. 

Łącznie 27 osób zwiedziło ruiny zamków Mirów, Bobolice (już 
prawie odbudowany - przepiękny!), Ogrodzieniec, park miniatur 
w Ogrodzieńcu oraz górę Birów. 

Na zakończenie postój w Siedlisku. 
W uroczej karczmie delektowaliśmy się chlebem ze smalcem, żur-

kiem i innymi domowymi specjałami. 
Marzena Godlewska
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rozmaItośCI

Podziękowanie
Organizatorzy Pikniku Kawaleryjskiego przy Rogowym Słupie 

składają serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Suchedniów oraz 
Kołu Łowieckiemu Nr 1 „Przepiórka” z jego prezesem Markiem 
Liberą za pomoc udzieloną podczas organizacji Pikniku.

Wakacje z „Zameczkiem”
Poniżej podajemy ofertę wakacyjną na drugą połowę letniego wy-

poczynku przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie.
Lipiec

- 27 lipca -  wycieczka dla dzieci do osady średniowiecznej 
w Szklanej Hucie oraz na św. Krzyż – koszt 25 zł.

Sierpień
- 10 sierpnia – całodniowy rajd pieszy na Świnią Górę i do 

Bramy Piekielnej,
-  24 sierpnia – wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej.

W każdą środę w sierpniu w „Zameczku” odbywać się będą warsz-
taty tkackie dla dzieci.

Ponadto przez całe wakacje w każdy czwartek od 11.00 do 13.00 
Gminna Biblioteka Publiczna proponuje uczestnictwo w zajęciach 
„W świecie baśni, bajek i bajeczek – zajęcia literacko – plastyczne”.

Uroczystości na Brzasku

W niedzielę 19 czerwca w lesie przy mogile na Brzasku odbyły się 
uroczystości 71. Rocznicy Rozstrzelania Polskich Patriotów w 1940 r. 

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziała liczna grupa miesz-
kańców powiatu, przedstawiciele parlamentu, władze wojewódzkie, 
władze samorządowe, organizacje kombatanckie, społeczne, politycz-
ne, szkoły, zakłady pracy, instytucje z terenu powiatu skarżyskiego. 

Mszę św. w intencji pomordowanych sprawował proboszcz parafii 
św. Ludwika w Bliżynie ks. Stanisław Wlazło. Po jej zakończeniu głos 
zabrał starosta Michał Jedrys.

Na zakończenie złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze oddając 
tym hołd pomordowanym w 1940 r. Wiązankę kwiatów złożyła także 
delegacja naszej gminy oraz z Wilejki na Białorusi -  partnerskiego 
miasta gminy Bliżyn, goszcząca z wizytą w samorządzie Bliżyna.

W czerwcu 71 lat temu w lasach na Brzasku niemieccy okupan-
ci dokonali zbiorowej egzekucji, w której rozstrzelano 760 osób – 
z Kielecczyzny. 
Wśród nich byli 
mieszkańcy 
obecnego po-
wiatu skarży-
skiego i członko-
wie organizacji 
Orzeł Biały. Co 
roku na mogile, 
w której spoczy-
wają prochy bo-
haterów z 1940 
roku Starostwo 
Powiatowe przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK 
organizuje uroczystości, podczas których składany jest hołd, tym któ-
rzy oddali życie za Ojczyznę. 

Jacenty Kita
Zdjęcia: Małgorzata Nosowicz

Mistrzowie pięknego czytania

Magdalena Wydra z klasy V SP w Odrowążku i Piotr Górowski, 
uczeń II klasy SP w Bliżynie zostali laureatami IV Gminnego 
Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”, który w dniu 7 czerwca zorga-
nizował Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie.

Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: dwunastu 
z klas I-III oraz 6. z klas IV-VI. Ich czytanie oceniało jury w składzie: 
Katarzyna Skarus, Marzanna Godlewska i Justyna Reguła. One też, 
w towarzystwie Elżbiety Gronek z gminnej biblioteki publicznej do-
konały podsumowania konkursu i wręczyły dyplomy uczestnikom 
oraz nagrody książkowe dla zwycięzców.

Zdaniem jury na szczególne wyróżnienie zasługuje również czyta-
nie Natalii Rożek ze SP w Sorbinie.

W konkursie udział wzięli: ze SP w Bliżynie – Oliwia Sońta, 
Marta Bojek, Mateusz Więckowski, Piotr Górowski, Paweł 
Krawczyk, Wiktoria Zarzycka, Aleksandra Tusznio, Jakub Ołub, 
Natalia Stopa, Michał Włodarczyk, Mateusz Kuroś, Paweł Siudak, 
Piotr Krawczyk i Kacper Zygmunt; ze SP w Odrowążku Angelika 
Lisowska, Urszula Krzemińska i Magdalena Wydra oraz Natalia 
Rożek ze SP w Sorbinie.

Jacenty Kita
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Niedziela z piłką
Na stadionie Ruchu w Skarżysku Kamiennej 26 czerwca od-

był się cykl turniejów piłki nożnej pod nazwą „Niedziela z piłką”, 

którego organizatorem było Stowarzyszenie  Miasto Wspólne oraz 
Fan Klub Widzewa Łódź ze Skarżyska Kamiennej. 

O puchary sta-
rosty skarżyskiego 
Michała Jędrysa, prze-
wodniczącego Rady 
Powiatu Skarżyskiego 
Eugeniusza Cichonia, 
prezydenta Skarzyska-
Kamiennej Romana 
Wojcieszka, prze-
wodniczącego rady 
miasta Skarżyska-
Kamiennej Andrzeja 
Dąbrowskiego i prezesa 
stowarzyszenia Miasto 
Wspólne Wojciecha 
Markiewicza walczyły  
drużyny oldbojów, dru-
żyny młodzieżowe, dru-
żyny samorządowców 

Liga finiszowała
Zakończyły się rozgrywki obecnej rundy Gminnej Ligi Piłki 

Nożnej. 
W ostatniej, XI kolejce, padły następujące wyniki:
Zelko – Bad Boys 5:8 (bramki dla Zelko: Robert Bąk (2), Robert 

Niedziela (2), Maciej Orynek (1) – dla Bad Boys: Artur Bartosik 
(3), Paweł Dąbrowa (2), Artur Żak (2), Daniel Król (1); Mroczków 
– Gostków 6:1, Rafał Kopeć (2), Patryk Majos (2), Krzysztof 
Szmidt (2) – Grzegorz Kitel (1); Aifam – Sołtyków 2:3, Piotr 
Nowek (1), Marcin Zatorski (1) – Tomasz Szkurłat (3); Kordian 
– Sorbin 10:3, Grzegorz Trzebiński (7), Marcin Łukaszewicz (2), 
Sebastian Derlatka (1) – Damian Sepioło (2), Damian Kotowicz 
(1); Wołów – Gilów 1:1, Artur Kasprzyk (1) – Karol Pierzchalski 
(1), Kucębów – Ubyszów 4:9, Artur Głowala (2), Tomasz Grabka 
(1), Kamil Lisowski (1) – Paweł Lisowski (3), Arkadiusz Szmidt 
(3), Damian Rafalski (2), Tymoteusz Osóbka (1).

Ostateczna tabela rozgrywek jest następująca:

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Bramki Bilans
1. Kordian 11 26 72:23 + 43
2. Bad Boys 11 25 65:30 + 35
3. ZELKO 11 25 40:23 + 17
4. Ubyszów 11 21 41:28 + 14
5 Wołów 11 20 31:25 + 6
6. AIFAM 11 19 40:33 + 7
7. Mroczków 11 15 25:34 - 9
8. Gilów 11 12 32:40 - 8
9. Kucębów 11 11 41:48 - 7
10. Gostków 11 7 29:68 - 39
11. Sorbin 11 6 28:56 - 28
12. Sołtyków 11 6 33:49 - 16

Najwięcej bramek zdobyli: Grzegorz Trzebiński (30 – 
Kordian), Artur Bartosik (22 – Bad Boys), Arkadiusz Szmidt 
(19 – Ubyszów), Artur Żak (16 – Bad Boys), Adrian Okła (15 
– Bad Boys), Rafał Kopeć (15 – Mroczków), Artur Głowala (14 
– Kucębów), Grzegorz Siudek (14 – Gostków), Jacek Bilski (11 – 
Gilów), Sebastian Duplik (11 – Kordian), Artur Kasprzyk (10 – 
Wołów), Damian Sepioło (10 – Sorbin).

(jaki)

oraz drużyny Fan Klubów Widzewa.
Do turnieju zgłosiły się Granat Skarżysko, Orlicz Suchedniów, 

Akademia Orlika Skarżysko, Astra Suchedniów, KS Grom 
Skarżysko Kościelne, Młody Widzew Skarżysko i  Orlik Bliżyn.

Atrakcją było spotkanie samorządowców - Powiat – Gmina 
Skarżysko-Kamienna. W regulaminowym czasie gry padł wy-
nik remisowy 1:1 i o zwycięstwie decydowały rzuty karne tu lep-
si okazali się samorządowcy z Powiatu. Puchar w imieniu dru-
żyny Powiatu odebrał wójt Mariusz Walachnia. Gminę Bliżyn 
w reprezentacji Powiatu – poza wójtem - reprezentowali Sławomir 
Ferencz i Paweł Bernatek. 

Ich zmaganiom przyglądali się przewodniczący rady gminy 
Jerzy Rams oraz radni Aleksandra Milanowska i Bogusław Bąk.

Jacenty Kita
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Rodzinnie, muzycznie i rozrywkowo 
w Brześciu

Tak najkrócej można pod-
sumować niedzielny piknik 
rodzinny w altanie w Brześciu, 
który w ramach akcji „Postaw 
na Rodzinę”, w dniu 10 lip-
ca zorganizował Gminny 
Ośrodek Kultury, Sołectwo 
Brzeście pod patronatem para-
fii św. Ludwika. 

W ten sposób mieszkańcy 
Brześcia i okolicy rozpoczęli 
wakacje 2011. Z licznie przyby-
łymi całymi rodzinami wspól-

nie doskonale bawili 
się wójt Mariusz 
Walachnia, prze-
wodniczący rady 
gminy Jerzy Rams, 
radni Aleksandra 
Milanowska 
i Tadeusz Łyjak, 
dyrektor GOK-u 
Katarzyna Skarus, 
dyrektor bliżyń-
skich szkół Józef 

Nowak. Pod wieczór dotarła również 
posłanka Marzena Okła Drewnowicz 
z rodziną. Serdecznie ich wszystkich 
witała prowadząca imprezę Marzanna 
Godlewska. 

Pierwszy blok to występy artystów 
z „Zameczku”. Na scenie wystąpili naj-
pierw uczniowie najmłodszych klas 
szkoły podstawowej Martyna Łęcka 
i Piotr Górowski. Śpiewały również 
Katarzyna Połeć i Dominika Bąk. 
Artyści prezentowali po kilka utwo-
rów. 

Nadszedł czas na najbardziej emo-
cjonujące chwile tego popołudnia: 
zabawy rodzinne i konkursu z nagro-
dami, których fundatorem była parafia 
w Bliżynie.

Emocji, śmiechu i doskonałej zabawy było co niemiara, gdyż 
rodzaj i forma sportowych zmagań był bardzo ciekawy. Aby zdo-

być jedną z atrakcyj-
nych nagród w kilku 
konkursach trzeba 
było się wykazać na 
przykład umiejęt-
nością poszukiwa-
nia jajek w stogu 
siana, bieganiem 
parami w jednych 
spodniach, lataniem 
na miotle czy też 
sztuką zawiązywa-

nia chustki i zapaski świę-
tokrzyskiej. Nagrody zwy-
cięskim zespołom wręczała 
Aleksandra Milanowska.

Podczas pikniku swe wy-
roby z biżuterii prezentowa-
ła także Monika Kamińska 
z Brześcia, natomiast pięknie 
haftowane obrazy Halina 
Miernik z Bugaja. Można 
było skosztować kiełbasek 
z grilla, waty cukrowej czy 
też chleba ze smalcem i ogór-
kiem. Słowem zabawa przed-
nia.

Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, do której oprawę 
muzyczną zapewnili organizatorzy.

Jacenty Kita
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