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W numerze m.in.:
* zapowiedzi kulturalne na listopad,
* krew darem życia,
* maszerowali po zdrowie,
* „Jesień z Platerami”, 
* inwestycje w gminie,
* strażackie wybory,
* Dzień Tkaczki,
* z życia szkół,
* cykliści zakończyli sezon.

Liga gminna zakończyła rozgrywki

Po rozegraniu 22 kolejek w rundzie wiosennej i rewanżowej na 
jesieni, 16 października zakończyły się rozgrywki II edycji Gminnej 
Ligi Piłki Nożnej. Z dorobkiem 53 punktów pierwsze miejsce za-
jął Kordian Bliżyn. Zwycięzcy strzelili 121 z 1732, jakie padły we 
wszystkich meczach.

Czytaj na str. 14
Fotorelacja na str. 16

Tenisiści grali o puchar przewodniczącego

Agnieszka Kuś w kategorii seniorek, Wiesław Ciura seniorów 
a Damian Markiewicz juniorów. To zwycięzcy Mistrzostw Gminy 
Bliżyn w tenisie ziemnym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.

Czytaj na str. 14

Gmina może być z was dumna
Rzadko pracow-

nicy jakiejś insty-
tucji mogą usłyszeć 
tyle ciepłych słów 
i komplementów. 
Doświadczyła tego 
obecna, ale również 
była kadra Gminnego 
Ośrodka Kultury 

podczas jubileuszu 35. lecia działalności ośrodka kultury w Bliżynie. 
Uroczysta gala rocznicowa 15 października odbyła się w Restauracji 
„Stylowa”.    Czytaj na str. 2-3

Witajcie w szkole
„ ...Kim ja jestem, wie każdy z was, 
do pierwszej klasy idę pierwszy raz…” 

Drugi miesiąc roku szkolnego za nami. Październik to czas, kiedy 
to uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie stając się pełno-
prawnymi uczniami. Towarzyszyliśmy im w Bliżynie.

Czytaj na str. 11

Powitali jesień

Widziały oczami wyobraźni w skałach zamek, wieżę, olbrzymie-
go grzyba itp. Stawały się to Janosikiem, to uwięzioną księżniczką. 
Czego doświadczały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bliżynie?

Czytaj na str. 10
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JubILeuSz GOK-u

Gmina może być z was dumna
Rzadko pracownicy 

jakiejś instytucji mogą 
usłyszeć tyle ciepłych 
słów i komplementów. 
Doświadczyła tego obec-
na, ale również była ka-
dra Gminnego Ośrodka 
Kultury podczas jubi-
leuszu 35. lecia działal-
ności ośrodka kultury 
w Bliżynie. Uroczysta 
gala rocznicowa 15 paź-
dziernika odbyła się 

w Restauracji „Stylowa”. –Tak gmina, jak i ja, jesteśmy dumni, gdy 
słyszymy i czytamy o waszej pracy. Nie tylko w gminie czy powiecie, 
ale również w całym województwie. Mam satysfakcję, że pochodzę 
z tego środowiska – komplementowała jubilata poseł Marzena Okła 
– Drewnowicz. A starosta skarżyski Michał Jędrys dodał: -Jesteście 
najlepszą placówką kulturalną w powiecie. Wasza oferta, treści i za-
kres działania są najlepsze.

Wśród licznych gratulacji, życzeń, słów uznania i szacunku rów-
nie ciepło brzmiały słowa wójta Mariusza Walachni i rady gminy 
wypowiedziane przez przewodniczącego Jerzego Ramsa, radnej 
powiatowej Anny Leżańskiej, zaproszonych gości, twórców kultury.
Jesteśmy wielką rodziną

W dniu jubileuszu w „Stylowej” zebrały się wszystkie pokolenia 
bliżynian związanych z kulturą. Podniosłość wydarzenia docenili 
również dostojni goście: poseł Marzena Okła –Drewnowicz, staro-
sta skarżyski Michał Jędrys, radna powiatowa Anna Leżańska, wójt 
gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams 
wraz z większością radnych, sekretarz gminy Barbara Stachera, 
skarbnik gminy Alina Ołownia. Jubileusz to przede wszystkim świę-
to ludzi kultury, stąd obecność na sali członków zespołów ludowych 

i śpiewaczych, twórców ludowych, byłych i obecnych pracowników, 
sponsorów, mediów.

Witając ich razem i osobno Katarzyna Skarus, dyrektor 
„Zameczka” powiedziała: - Serdecznie dziękuję wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do doskonałej kondycji i rozkwitu ośrodka, jego 
byłym i aktualnym pracownikom, współpracownikom i sympaty-

kom. Słowa podziękowania kierujemy do włodarzy Gminy Bliżyn za 
tworzenie dobrego klimatu wokół rozwoju i promocji kultury w na-
szym regionie.

Chyląc czoła zmar-
łym pracownikom ośrod-
ka minutą ciszy uczczo-
no pamięć: Stanisława 
Szumielewicza, Edwarda 
Kyca, Zdzisławy 
Norblin, Czesława 
Bernatka, Ireny Paszkiel 
i Zbigniewa Paszkiela.
Medale, statuetki, po-
dziękowania

Podniosłym momentem spotkania było uhonorowanie osób 
związanych z kulturą.

Na wniosek dyrektor GOK-u Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznał Urszuli Jędrzejczyk, Wacławowi Pejsowi 
i Sławomirowi Miernikowi odznaki honorowe „Zasłużony dla 
Polskiej Kultury”. Natomiast Marzanna Godlewska uhonorowana 
została Listem gratulacyjnym ministra. Ich wręczenia dokonała po-
seł Marzena Okła – Drewnowicz oraz wójt Mariusz Walachnia.

Jako, że kolejnych wy-
razów uznania i podzię-
kowania było znacznie 
więcej K. Skarus o pomoc 
w ich wręczaniu popro-
siła Magdę Wydrę i Ulę 
Krzemińską. Statuetki pa-
miątkowe otrzymali nasi 
samorządowcy i byli dy-
rektorzy GOK-u: Mariusz 
Walachnia, Jerzy Rams, 
Michał Jędrys, Jadwiga 
Murdzek, Alicja Jarosz 
i Adam Młodawski; 
sponsorzy – Agnieszka 
Fąfara – Markiewicz, 
Jarosław Kowalczyk, Zofia 
Kozłowska i Wiesław 
Góra; osoby współpracujące i wspomagające – Marzena Okła – 
Drewnowicz, Józef Nowak, Henryk Żak, Sylwester Koziński, 
Mirosław Owczarek, Anna Leżańska, Łukasz Łaganowski, Tomasz 
Pela, Zbigniew Durski i Marzena Jeżewska – Boczek.
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Poza tym kilkadziesiąt innych osób związanych w różny sposób 
z „Zameczkiem” uhonorowanych zostało dyplomami.
Coś dla ducha

W przerwach we wręczaniu statuetek i dyplomów uznania, czas 
obecnym na spotkaniu umilały występy artystyczne w wykonaniu 
podopiecznych Sebastiana Siudaka z grupy wokalnej. Partie solowe, 

ale również wspólne, śpiewali Katarzyna Połeć, Dominika Bąk oraz 
Krzysztof Ślusarczyk.

Na koniec zaś mocny, ale i wesoły akcent, czyli występ kieleckiego 
kabaretu „Czwarta Fala”.

Całość zakończyła tradycyjna lampka szampana.
Minęło 35 lat 

Pierwsza placówka kultury w Bliżynie pod nazwą Gminnego 
Ośrodka Kultury została utworzona decyzją Gminnej Rady Narodowej 
11 października 1976 roku. Kierownikiem została Jadwiga Murdzek 
(obecna na jubileuszu – red.), zaś siedzibą biblioteki był dom Państwa 
Maroszków przy ul. Kościuszki. Na marginesie trzeba dodać, że 
w tym czasie funkcjonował już w Bliżynie zakładowy klub Polifarbu 
prowadzony przez Zdzisławę Norblin. Kolejny wyznacznik 35-lecia 
to rok 1982, kiedy to ówczesne władze podjęły decyzję o lokalizacji 

ośrodka w „Zameczku” i połączeniu obu tych jednostek. Dyrektorem 
została Alicja Jarosz.

Ważny moment w historii 35-lecia to rok 1990. To z jednej strony 
przejęcie placówki przez samorząd gminny, z drugiej objęcie funkcji 
dyrektora przez Adama Młodawskiego. Trzy lata później w struk-
tury GOK-u włączono bibliotekę. W 2007 roku dyrektorem zostaje 
Katarzyna Skarus.

GOK to przede wszystkim ludzie. Przez owe 35 lat w  GOK 
pracowali: Jadwiga Murdzek, Adela Zep, Mirosława Hartwich, 
Anna Smulczyńska, Robert Karpeta, Mariusz Dołowy, Janusz 
Rot, Krystyna Wójcik, Dariusz Figarski, Waldemar Walus, Edyta 
Janus, Piotr Pawelczyk, Danuta Posobkiewicz, Marta Kuroś, Piotr 
Kuroś, Alicja Jarosz, Grzegorz Sosnowski, Paweł Jezierski, Edward 

Kyc, Mirosław Piasta, Tadeusz Gruszczyński, Sławomir Balcer, 
Czesław Bernatek, Stanisław Szumielewicz, Adam Młodawski. 
Natomiast obecnie pracują: Katarzyna Skarus, Danuta Pela, Urszula 
Jędrzejczyk, Marzanna Godlewska, Elżbieta Gronek, Justyna 
Reguła, Helena Rot, Danuta Krzemińska, Sebastian Siudak, 
Sławomir Miernik.

W ciągu minionego czasu działały i działają następujące zespoły 
i kluby: chór męski „Lutnia”, zespół „Goplako”, kapela „Bliżej Serca”, 
zespół „Kumple Stacha”, teatrzyk „Supełek”, teatr „Milowego Kroku”, 
kluby fotograficzny, plastyka, szachowy „Kordian”, zespół pieśni i tań-
ca „Sorbin”, zespoły ludowe „Sobótka” i „Kuźniczanki”, chór żeński 
„Canto”, trupa teatralna „Simple”, teatrzyk lalkowy „Lalkarz”, studio 
piosenki „Baszta”, sekcja rytmiki i aerobiku.

Te wszystkie lata to nie-
ustanne poszukiwania nowych 
form działalności i docierania 
do społeczności gminy. To co-
raz bardziej atrakcyjna oferta 
kulturalno – sportowa i rekre-
acyjna, nowe formy pracy. 

O skali tytanicznej pracy 
wykonanej w tym czasie świad-
czą następujące liczby dotyczą-
ce ostatnich 10. lat: 360 imprez 
(koncerty, festyny, warsztaty, 
wystawy, wycieczki itp.), ok. 
32.700 ich uczestników, 60 

form różnych zajęć stałych dla 1200. uczestników, 95 turniejów sza-
chowych, ponad 100 imprez sportowych oraz prace remontowe i mo-
dernizacyjne.
Oby tak dalej!

Do licznych gratulacji dołącza się „Samorządowy Informator 
Gminy Bliżyn”.

Jacenty Kita
zdjęcia: Marzena Jeżewska 
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Bernatka. Pyszny poczęstunek przygotowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z Mostek i Grzybowej Góry. W marszu udział wzięła rów-
nież grupa gimnazjalistów z Bliżyna wraz z opiekunkami.

W cytomammobusie stojącym przy MCK każda kobieta w wieku 
50-69 lat mogła zrobić mammografię piersi oraz cytologię, jeżeli znaj-
dowała się w przedziale wiekowym 25-59 lat. 

Marsz „Różowej Wstążeczki” zorganizowali: Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna, Zespół Opieki Zdrowotnej, Miejskie 
Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz skarży-
ski Klub Amazonek.

Ogólnopolskie Marsze „Różowej Wstążeczki” miał na celu popu-
laryzowanie wiedzy o raku piersi i szyjki macicy oraz zachęcenie ko-
biet do wykonywania profilaktycznych badań cytologicznych i mam-
mograficznych. 

Jacenty Kita

AK TuALnOścI

Krwiodawcy nagrodzeni

Od 1 lipca do 30 września 2011 r. trwał Konkurs Krwiodawców, 
który miał na celu zachęcenie ludzi w wieku od 18. do 65. lat, by po-
dzielili się bezcennym lekiem jakim jest krew. 30 września nastąpi-

ło podsumowanie akcji, 
w którym udział wziął 
wójt Mariusz Walachnia.

Każdy, spośród 768. 
dawców, który oddał 
w tym okresie krew brał 
udział w losowaniu na-
gród rzeczowych, które 
odbyło się 30 września br. 
Z naszej gminy nagrodę 
w postaci roweru otrzy-

mał Grzegorz Długosz z Bliżyna. Uroczyste wręczenie nagrody miało 
miejsce 27 października podczas sesji rady gminy.

W sumie przez cały okres trwania akcji krew oddano 768 razy co 
łącznie dało 345,6 litrów krwi. W ubiegłym roku oddano 317,25 li-
trów krwi. 

Fundatorami nagród w tym roku byli: Prezydent Skarżyska-
Kamiennej, burmistrzowie: Suchedniowa i Szydłowca oraz wójtowie: 
Bliżyna, Skarżyska Kościelnego, Łącznej i Mirca. W tą edycję konkur-
su aktywnie włączył się również skarżyski oddział PCK. 

(jaki)

Marsz po zdrowie i życie
II Skarżyski Marsz „Różowej Wstążeczki” przeszedł w dniu 7 paź-

dziernika ulicami Skarżyska-Kamiennej. Barwny korowód, choć pod 
parasolami ze względu na padający deszcz,  punktualnie o godzinie 
12.00 wyruszył ze skarżyskich plant, po czym w asyście policji, z ró-
żowymi balonami w rękach, dotarł na plac przy Miejskim Centrum 
Kultury

Piknik profilaktyczny to również zabawa, na którą złożyły się 
występ zespołu Papa Mobile oraz Sylwii Nadgrodkiewicz i Darka 

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zaprasza
***

11 listopada – Uroczystości z okazji rocznicy Odzyskania 
Niepodległości

- godz. 10.00 – msza św. w kościele p.w św. Ludwika w Bliżynie
- godz. 11.00 – uroczystości pod pomnikiem pomordowanych więź-

niów obozu w Bliżynie i żołnierzy AK
- godz. 11.30 – uroczysty koncert w wykonaniu uczniów ZS w Bliżynie 

- świetlica OSP w Bliżynie. 
***

19 listopada – godz. 17.00 otwarcie poplenerowej wystawy fotogra-
ficznej WENECJA Warsztatów Fotograficznych w Krakowie – 
GOK Galeria „Na parterze”; godz. 19.00 – Zameczkowe Spotkania 
Kameralne – Koncert „Spotkajmy się w barze za rogiem” w wy-
konaniu Konrada Michalaka z Łodzi. Piosenki i ballady „zaka-
zane” autorstwa Stanisława Staszewskiego, Jacka Kaczmarskiego, 
Stanisława Grzesiuka, K.I. Gałczyńskiego i innych. Będzie: rzew-
nie, czasem wesoło, a czasem groteskowo – wstęp 5 zł.

***
26 listopada – Zabawa Andrzejkowa dla zespołów z gminy Bliżyn 

- świetlica OSP. O godz. 14.00 – Bombowe, ale nie wybuchowe 
Studio Dobrego Smaku – czyli robimy bombki choinkowe. 

***
Ogłaszamy konkurs na ozdobę choinkową dla dzieci, młodzie-

ży i dorosłych. Prosimy o dostarczanie prac (maksymalnie 2. pra-
ce od osoby) do dnia 12.12.2011 r. do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bliżynie. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wszystkie wezmą 
udział w aukcji, która odbędzie się w dniu 17.12.2011 r., po wieczorze 
kolęd i pastorałek. Pieniądze z aukcji przeznaczymy na wypoczynek 
dzieci podczas ferii zimowych. Prace będą oceniane w trzech katego-
riach: I kat. - dzieci do kl. VI , II kat. - gimnazjum i szkoła średnia, III 
kat. - dorośli. 

Ponadto zapraszamy na: aerobik (poniedziałki i piątki – godz. 
18.30), zajęcia makramy (wtorki – godz. 15.30 ).

Katarzyna Skarus
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JeSIeń z PL ATer AmI

Jesień z Platerami
- Boel – Platerowie byli rodem, który wywarł przemożny wpływ 

na rozwój Bliżyna w XIX i na początku XX wieku. Im zawdzięcza-
my wybudowanie stalowni i odlewni, mieli ogromy wpływ na wybu-
dowania kościoła św. Ludwika, powstanie kolei, budynek Zameczku 
i cały zespół pałacowo – parkowy oraz domy czynszowe przy drodze 
do Końskich – mówił podczas sesji popularno – naukowej „Jesień 
z Platerami” Roman Falarowski, organizator i kustosz wystawy i sesji.

Sesja 23 października od-
była się w kościółku św. Zofii 
w Bliżynie. Obecnych w za-
bytkowej świątyni powitał ks. 
proboszcz Stanisław Wlazło. 
–Myślę, że każdy z nas skorzy-
sta z przekazanych dziś treści 
– stwierdził ks. proboszcz.

Interesująca tematyka 
sprawiła, że sporo mieszkań-
ców Bliżyna przyszło do ko-
ściółka, aby posłuchać refera-
tów wygłoszonych w trakcie 
sesji, a także obejrzeć wystawę 
przygotowaną przez organiza-

torów oraz wystawę prac plastycznych uczniów gimnazjum w Bliżynie.
W grupie słuchaczy 

byli m.in. wójt Mariusz 
Walachnia i przewod-
niczący rady gminy 
Jerzy Rams.

Nim sesja się rozpo-
częła Zbigniew Biber, 
bard, muzyk, gitarzysta,  
pochodzący z Bliżyna 
zaśpiewał jedną ze swych 
piosenek, a poezja śpie-
wana w jego wykonaniu 
towarzyszyła całej sesji.

Pierwszy referat, zatytuło-
wany „Familia Boel – Platerów 
z Białaczowa i jej związki z Bliżynem” 
wygłosiła Katarzyna Jedynak, pra-
cownik Muzeum Wsi Kieleckiej 
– Mauzoleum w Michniowie, aktu-
alnie doktorantka na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jednym z prelegentów miał być 
potomek rodziny Boel – Platerów 
Jan Madejski, jednak inne obo-
wiązki nie pozwoliły mu tego dnia 
dotrzeć do Bliżyna. Za to bardzo 
ciekawa była prelekcja naszego 
mieszkańca, obecnie studenta UJK 

w Kielcach Damiana Garbali, 
absolwenta bliżyńskiego gimna-
zjum, na temat historii hutnictwa 
w Bliżynie i okolicy.

Obecni na sesji z pewno-
ścią czuli się usatysfakcjonowa-
ni poziomem jej przygotowania 
i treściami zawartymi w referatach 
i zapewne wzbogacili swą wie-
dzę na temat naszej przeszłości. 
Eksponaty na wystawę zostały 
udostępnione przez mieszkańców 
Bliżyna, natomiast fotografie po-
chodzą ze zbiorów Towarzystwa 
Przyjaciół Bliżyna.

Jacenty Kita

Roman Falarowski, kustosz i organizator sesji

Obecnych powitał ks. Stanisław Wlazło

Obecni z zainteresowaniem wysłuchali referatów

Obecni z zainteresowaniem wysłuchali referatów

Zbigniew Biber

Katarzyna Jedynak

Damian Garbala
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pada – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia. –Do południa grali by 
młodzi piłkarze szkół podstawowych, w południe dokonalibyśmy ofi-
cjalnego otwarcia Orlika, a później rozgrywki dorosłych m.in. druży-
ny Korony Kielce, a także drużyn samorządowców. Szczegóły obecnie 
są ustalane – dodaje wójt.

Na kompleks składa się boisko do piłki nożnej o wymiarach 60x32 
m, boisko wielofunkcyjne o bokach 19x32 m, zaplecze socjalne, ciągi 
komunikacyjne, ogrodzenie, oświetlenie i zagospodarowanie terenu.

Inwestycję realizuje firma „Moris-Sport” za kwotę 1.548.570 zło-
tych.

(jaki)

InweST yc Je

W przyszłym roku przyłącza

W bardzo szybkim tempie postępują prace związane z budową 
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w ramach I etapu kana-

lizacji gminy. –Główna sieć jest już niemal gotowa. W 2012 roku wy-
konywane będą przyłącza do posesji oraz naprawa ulic i dróg – mówi 
wójt gminy Mariusz Walachnia. Jesienią 2012 roku nastąpi próbny 
rozruch oczyszczalni a w pierwszym kwartale 2013 r. jej uruchomie-
nie.

Będąc na oczyszczalni akurat trwało wylewanie stropów na bu-
dynku głównym. Ale to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości zwią-
zanych z kanalizowaniem gminy. Urząd Marszałkowski dwa tygodnie 
temu podjął decyzję o wstępnym zakwalifikowaniu wniosku naszej 
gminy w sprawie II etapu. –Mamy możliwość skorzystania z dwóch 
źródeł finansowania. Z programu regionalnego mamy przyznane 6,2 
mln zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich możemy z kolei po-
zyskać 3,7 mln zł. O wyborze źródła zdecyduje cena przetargu – do-
daje wójt.

Jacenty Kita

Wkrótce otwarcie Orlika w Mroczkowie
Lada moment zakończy się budowa boiska „Orlik” przy 

Szkole Podstawowej 
w Mroczkowie. Obecnie 
trwają końcowe prace 
związane przede wszyst-
kim z zagospodarowaniem 
terenu. Jest już nowa mu-
rawa na boisku piłkarskim 
oraz podłoża na pozosta-
łych boiskach. –Wstępnie 
planujemy, że kompleks 
zostanie otwarty 10 listo-

Miejsca integracji w budowie

Osiem miejsc rekreacyjno – sportowych jest aktualnie w trakcie 
budowy w naszej gminie. 

–Są one współfinansowane w wysokości 75% z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w ciągu 
najbliższych tygodni – mówi wójt Mariusz Walachnia.

Cała inwestycja jest podzielona na dwa zadania inwestycyjne.
W ramach pierwszego, obejmującego budowę infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej w Górkach, Mroczkowie i Zbrojowie zosta-
ną wybudowane boiska do piłki siatkowej i badmintona, place zabaw 
oraz altany z wyposażeniem. W Sorbinie natomiast, obok już istnie-
jącego placu zabaw, wybudowana zostanie scena z miejscami dla pu-
bliczności. Wartość – 462.240,66 zł.

Drugie zadanie to budowa podobnej infrastruktury w Gilowie, 
Wołowie, Bliżynie (nad zalewem) oraz wybudowanie placu zabaw 
obok już istniejącej altany w Brześciu. W tym przypadku roboty kosz-
tować będą 682.254,99 zł.

Jacenty Kita
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STr A ż AcK Ie  w ybOry

Strażacy ochotnicy wybrali nowe władze 
w powiecie

Po upływie pięcioletniej kadencji III Zjazd Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Skarżysku – Kamiennej wyłonił nowe władze związku. Stało się to 
w trakcie obrad, do jakich doszło w dniu 1 października br. w sali kon-
ferencyjnej Komendy Powiatowej PSP.

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy otworzył dotychczasowy 
prezes oddziału powiatowego poseł Andrzej Bętkowski, który 
powitał obecnych na zjeździe delegatów z 13. jednostek działają-
cych w powiecie oraz gości: prezesa ZW ZOSP RP w Kielcach posła 
Mirosława Pawlaka, komendanta powiatowego PSP w Skarżysku 
– Kamiennej Sylwestra Hamerę, starostę Michała Jędrysa, przed-
stawicieli samorządów gminnych: zastępcę burmistrza Suchedniowa 
Stanisława Kanię, wójta Bliżyna Mariusza Walachnię oraz Skarżyska 
Kościelnego Zdzisława Woźniaka. Obecny był również kapelan po-
wiatowy strażaków ks. dr Jerzy Karbownik, który udzielił błogosła-
wieństwa obecnym na zjeździe. 

Przewodniczącym obrad na wniosek A. Bętkowskiego delegaci 
wybrali Zdzisława Kuźduba, który w bardzo sprawny i profesjonalny 
sposób przeprowadził zjazd.

Po wyłonieniu komisji zjazdowych, a także wręczeniu odznaczeń, 
dyplomów i podziękowań sprawozdanie z pięcioletniej kadencji zło-
żył prezes A. Bętkowski. –Nasze jednostki plasują się bardzo wyso-
ko w skali województwa pod względem mobilności, ilości wyjazdów 
i sprawności bojowej – stwierdził prezes przytaczając zarazem staty-
stykę.

Rok Łączna ilośc zdarzeń 
w powiecie

Udział OSP w łącznej 
liczbie zdarzeń

2006 1254 665
2007 1108 548
2008 1113 546
2009 1168 626
2010 1273 652

Mimo dobrej bazy lokalowej oraz wyposażenia naszych jednostek, 
podstawowym problemem strażaków ochotników w powiecie jest 
wiek wozów bojowych, których średnia wynosi 23 lata.

Wysokich osiągnięć druhom ochotnikom pogratulował prezes 
ZW OSP poseł Mirosław Pawlak.

Najważniejszym punktem zjazdu było wybór nowych władz po-
wiatowych, który ostatecznie ukształtował się w sposób następujący: 
prezes - Andrzej Bętkowski, wiceprezesi - Michał Jędrys, Sylwester 
Hamera, Zdzisław Kuźdub (Bliżyn), Tadeusz Chyb (Lipowe Pole), 
sekretarz - Janusz Tasak (Suchedniów), skarbnik - Marek Odelski 
(Łączna), członkowie prezydium Marcin Machowski i Andrzej 
Markiewicz (Skarżysko – Kamienna) oraz członkowie zarządu: Józef 
Dąbrowski (Sorbin), Paweł Żak (Bliżyn), Jan Sztab (Mroczków), 
Czesław Olejarz (Nowy Odrowążek), Jan Kuliński (Nowki), Piotr Zep 
(Wołów), Stanisław Korus (Łączna), Andrzej Sufin (Suchedniów), 
Marek Malicki (Ostojów), Piotr Janiec (Kierz Niedźwiedzi), Dariusz 
Sasal (Kierz Niedźwiedzi) i Marian Gładyś (Grzybowa Góra).

Wyłoniono również komisję rewizyjną w składzie: Ryszard Kopeć 
(Sorbin), Stanisław Niziołek (Lipowe Pole) oraz Dariusz Wilkosz 
(Łączna).

Delegatami na zjazd wojewódzki wybrani zostali Andrzej 
Bętkowski i Zdzisław Kuźdub.

Jacenty Kita
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DzIeń TK Ac zK I

Dzień Tkaczki w Bliżynie
Wystawa „Kolorowy Kod 

Kultury”, warsztaty tkactwa, 
jazda konna z ułanami, plener 
fotograficzny, a nawet pasiaste 
słodkie torty, to tylko niektó-
re atrakcje towarzyszące te-
gorocznemu „Dniu Tkaczki” 
w Bliżynie. 

Od kilku lat pierwsza 
sobota października obcho-
dzona jest w całej Polsce jako 

dzień tkaczki. A zapoczątkowali ten zwyczaj Urszula i Grzegorz 
Jędrzejczykowie z Bliżyna. I to właśnie Bliżyn stał się polską stolicą 
tkactwa. 

W tym roku zaczęliśmy świętować już dzień wcześniej. Podczas 
wernisażu wystawy Kolorowy Kod Kultury w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Bliżynie. Były życzenia, kwiaty dla tkaczek i pasiaste torty. 

Obecnych na wernisażu powitała dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Katarzyna Skarus witając 
wójta gminy Mariusza Walachnię, 
przewodniczącego rady gmi-
ny Jerzego Ramsa, tkaczki-se-
niorki Leokadię Okłę i Krystynę 
Kościelniak oraz głównych orga-
nizatorów „Dnia Tkaczki” Urszulę 
i Grzegorza Jędrzejczyków. 
– Wystawę Kolorowy Kod Kultury 
organizujemy już od czterech lat, od 
trzech ma zaś charakter ogólnopolski 
– powiedziała Urszula Jędrzejczyk. 
Pochodzenie nazwy wystawy wyja-
śnił Grzegorz Jędrzejczyk: -To po 
prostu nawiązanie do kodu kreskowe-
go. Kod kreskowy mają prezentowane rękodzieła, chodniki, dzwonki 
polifoniczne a nawet tort. 

W tym szczególnym dniu Leokadia Okła i Krystyna Kościelniak 
z rąk wójta Mariusza Walachni i przewodniczącego rady Jerzego 
Ramsa otrzymały wiązanki kwiatów i serdeczne życzenia. –Życzę 
paniom jeszcze wielu kilometrów utkanych chodników – powiedział 
wójt. 

W sobotę 1 października Państwo Jędrzejczykowie otwierali dla 
wszystkich, którzy chcieli poznać tradycyjny sposób powstawania tka-

niny swoją pracownię (tzw. Domek Tkaczki - Żywe Muzeum Tkactwa 
w Bliżynie Zafabrycznym).

W tym roku na Dzień Tkaczki do Bliżyna zawitali go-
ście z  Krakowa, Kędzierzyna-Koźla, Starachowic, Poznania,  

z  Bractwa Rycerskiego Najemna 
Kompania Grodu Koźle, 
z 38. Starachowickiej Drużyny 
Harcerskiej im. Emilii Plater oraz 
mieszkańcy powiatu skarżyskiego 
i województwa świętokrzyskiego.

Uczestnicy imprezy nie tylko 
mogli samodzielnie utkać tkani-
nę, ale także odbyć jazdę konną  
pod opieką hipoterapeutki Justyny 
Ostrowskiej-Paszkiel, zobaczyć 
spotkanie dziewczyny z ułanami (w 
tej roli rodzina Paszkielów), spró-
bować kolorowych, pasiastych tor-
tów przygotowanych specjalnie na 
ten dzień, uczestniczyć w plenerze 
fotograficznym pn. „Utrwal, co pięk-
ne wokół nas”.

Duże wrażenie artystyczne wywołała u odwiedzających wystawa 
„Kolorowy Kod Kultury” składająca się z dwóch części. Pierwsza z nich 
to prezentacja tkanin ludowych, czyli chodników robionych na kro-
snach, ale prezentowanych w taki sposób, aby pozbawić je pierwot-
nej użytecznej funkcji (jako obrazy w ramach robią wrażenie). Druga 

część wystawy to układy kolorowych pasków malowane przez tkaczki 
i ich wnuczki olejnymi farbami na płótnie. Jak podkreśla autorka wy-
stawy Urszula Jędrzejczyk „żaden z pasków nie jest przypadkowy, ani 
ten utkany ze szmacianych skrawków, ani malowany”.

Tkaniny prezentowane na wystawie pochodzą z prywatnych zbio-
rów Urszuli i Grzegorza Jędrzejczyków.

W obchodach Dnia Tkaczki uczest-
niczyły władze samorządowe: Michał 
Jędrys - starosta skarżyski, Anna 
Leżańska - radna powiatu skarżyskiego, 
Mariusz Walachnia - wójt gminy Bliżyn 
i Jerzy Rams - przewodniczący rady gmi-
ny Bliżyn.

Organizatorzy Dnia Tkaczki to 
Starostwo Powiatowe w Skarżysku 
Kamiennej, Stowarzyszenie RDEST, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, 
Grupa Co-Arto.

Przypomnijmy: Urszula Jędrzejczyk 
przez swoje zainteresowania tkaniną 
przyczyniła się do odrodzenia i spopu-
laryzowania tkactwa w gminie Bliżyn. 

Pani Urszula w 2010 r. otrzymała Wyróżnienie Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej za przedsięwzięcia o charakterze kulturowym 



9Samorządowy Informator Gminy BliżynLISTOPAD 2011

Komin runie?
Mierzący ponad 80 m komin dawnego Polifarbu na stałe jest wpi-

sany w panoramę Bliżyna stanowiąc niejako jeden z jego symboli od 

dziesięcioleci. Ale, jak interpelował na jednej z sesji radny Tadeusz 
Łyjak, od dwudziestu lat nie jest on właściwie konserwowany i zaczy-
na stanowić poważne zagrożenie wywołania katastrofy budowlanej. 
Podobnie jak znajdująca się przy ulicy hala. Jak informuje wójt gmi-
ny Mariusz Walachnia z jego wiedzy wynika, że likwidator zakładu 
wystąpił do Ministra Skarbu z wnioskiem o przyznanie środków na 
wyburzenie obu obiektów. Problemem mogą być jednak koszty, sza-
cowane na 400.000 zł.

(jaki)

i kulturotwórczym, które w znaczący sposób przyczyniły się do 
wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności 
jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji 

lokalnej w Polsce. Konkursowi patronował Minister kultury i dzie-
dzictwa Narodowego oraz Polski komitet ds. UNESCO.

Jacenty Kita 

DzIeń TK Ac zK I

Utrwalali, co piękne…
Czwarty, ostatni plener fotograficzny z cyklu plenerów-warsz-

tatów „Utrwal, co piękne wokół nas” odbył się na przełomie wrze-
śnia i października. Miłośnicy fotografii tym razem utrwalali pięk-
no gminy Bliżyn zarówno nocą jak i w dzień. Plener był połączony 
z Dniem Tkaczki.

Uczestnicy dokumentowali m.in. nocny  Bliżyn, skalne obiekty 
w lasach dalejowskich, zabytki Bliżyna, niepowtarzalną architektu-
rę Bliżyna, cmentarz bliżyński oraz starą, niszczejącą część dawnej 
Fabryki Farb i Lakierów.

Grupa fotografów w sobotę zawitała także na trwający w tym 
czasie w Bliżynie „Dzień Tkaczki”, który stał się inspiracją do cie-

kawych ujęć i utrwalenia 
tradycji tkackich. Plener 
zakończył się wykładem na 
temat animacji poklatkowej 
i możliwości, jakie daje taka 
technika przy tworzeniu 
prezentacji czy krótkich fil-
mów reklamowych.

Plenery, podczas których 
sfotografowano wszystkie 

gminy powiatu skarżyskiego przeprowadzone zostały od marca do 
października 2011 r.

Koordynatorem plenerów fotograficznych był Andrzej Adamczyk.
Organizatorami cyklu plenerów fotograficznych byli: Grupa foto-

graficzna Co-Arto, Stowarzyszenie RDEST oraz Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku-Kamiennej.

(jaki)
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z ż ycIA SzKó ł

Powitali jesień

27 września na powitanie jesieni klasa 3a ze Szkoły Podstawowej 
w Bliżynie wraz z wychowawczynią Grażyną Kij oraz z mamą Joanną 
Więckowską wybrała się do rezerwatu przyrody Skałki Piekło pod 
Niekłaniem, jak również do piekarni „Rozeta” w Stąporkowie. 

Była to lekcja w terenie. Cel wycieczki był ściśle związany z opra-
cowanymi tematami zajęć. Ścieżką edukacyjną pięknie oprowadziła 

nas pani leśnik z Nadleśnictwa Stąporków Iwona Paluch. W promie-
niach jesiennego słońca dzieci zobaczyły wygrzewającego się zaskroń-
ca, jak również żmiję.

Dzieci bez trudu nazywały spotykane okazy fauny i flory, co zro-
biło wrażenie na pani leśnik. Skałki dzieciom bardzo się podobały. 
Niesamowitą atrakcją dla Nich było wchodzenie do jam i dziur znaj-

dujących się w skałach. 
Wyobraźnia dziecięca 
została bardzo pobudzo-
na. Dzieci stawały się to 
Janosikiem, to uwięzioną 
księżniczką itp. Widziały 
oczami wyobraźni w ska-
łach zamek, wieżę, olbrzy-
miego grzyba itp. Po zro-
bieniu pamiątkowych 
zdjęć poszliśmy do Szkółki 

Leśnej, gdzie czekało na dzieci dwóch leśników, którzy opowiedzieli 
o swojej pracy i odpowiedzieli na zadawane pytania. Na koniec spo-
tkania każde dziecko dostało sadzonkę drzewka. Również pani Iwona 
miała dla każdego niespodziankę w postaci linijek, planów lekcji 
oraz folderów o rezerwa-
tach przyrody w najbliż-
szej okolicy.

Była to wspaniała lek-
cja przyrody.

Kolejnym etapem była 
wizyta w piekarni Rozeta, 
gdzie bardzo serdecznie 
powitał dzieci właści-
ciel Robert Dziubiński. 
Następnie opowiedział 
o etapach wypieku chleba 
i słodyczy. Dzieci mia-
ły okazję wykazać się 
w wyciskaniu ciasta na ciasteczka, które później zostały upieczone. 
Ciekawiło ich wszystko, zadawały wiele pytań, na które otrzymywały 
odpowiedź od pana Roberta. Na koniec wizyty każdy mógł skoszto-
wać ciasteczka. Otrzymaliśmy również słodkości do sprawiedliwe-
go podziału w klasie. Dziękujemy bardzo serdecznie Nadleśnictwu 
Stąporków, pani Iwonie Paluch, panu Robertowi Dziubińskiemu za 
zaangażowanie i życzliwość. Życzymy pełnej satysfakcji z podejmowa-
nych przedsięwzięć, sukcesów i spełnienia marzeń. 

Grażyna Kij
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wITAmy w SzKOLe

Jesteśmy już uczniami

Październik to tradycyjnie czas, w którym uczniowie klas pierw-
szych, po miesięcznych intensywnych przygotowaniach stają się praw-
dziwymi uczniami. Staje się to poprzez uroczyste ślubowanie i paso-
wanie na ucznia. Temu ważnemu wydarzeniu w ich życiu wspólnie 
z wójtem gminy Mariuszem Walachnią towarzyszyliśmy pierwszo-
klasistom w Szkole Podstawowej w Bliżynie.

Obecnych na sali gimnastycznej powitał dyrektor Zespołu Szkół 
w Bliżynie Józef Nowak.

Nim dokonał się akt ślubowania dzieci pochwaliły się tym, cze-
go zdołały się już nauczyć w szkole. Zaprezentowały mianowicie faj-
ny program artystyczny, w którym wykazały się zdobytą już wiedzą 
i umiejętnościami. Są świadomi, że do szkoły trzeba zabrać „myślącą 
głowę”, wiedzą, gdzie znajduje się szkoła i kto jest jej patronem, że dy-
rektor „jest wesoły, miły i niesłychanie sprawiedliwy”.

Gdy prowadzące uroczystość uczennice klas drugich stwierdziły, 
że pierwszaki są gotowe do ślubowania wprowadzony został sztandar 
szkoły i odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”.  –Zwyczaj ślubowania 
nawiązuje do średniowiecznej tradycji rycerskiej. To moment dla was 
wyjątkowy. Słuchając programu wiem, że jesteście przygotowani do 
tego, aby złożyć ślubowanie - zwrócił się do uczniów dyrektor. 

J. Nowak na marginesie zaznaczył, że tak dobre przygotowa-
nie uczniów do nowych wyzwań i obowiązków to efekt zaangażo-
wania się gminy finansowo a szkoły organizacyjnie i merytorycz-
nie w prowadzenie klas „0”. Zaapelował jednocześnie do rodziców 
o aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Słowa dyrektora o gotowości 
uczniów do realizacji obowiązków szkolnych potwierdził wójt gminy 
Mariusz Walachnia.

Po złożeniu ślubowania uczniowie zostali przez dyrektora paso-
wani na ucznia, a z rąk wójta otrzymali upominki i pamiątki.

Prezentem dla pierwszaków była piosenka w wykonaniu klas II 
przygotowanych pod opieką Grzegorza Smardzewskiego, a klasa III 
pod kierunkiem Grażyny Kij w korytarzu szkolnym powitała ich ba-
lonikami z napisem „Witamy w szkole”.

Do klasy I w Bliżynie uczęszcza 24 uczniów. Ich wychowawczynią 
jest Agnieszka Szkurłat.

Jacenty Kita
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z ż ycIA SzKó ł

Sprzątali świat bawiąc się
Dnia 16 września  uczniowie z klasy 2a i 3a SP w Bliżynie wraz 

z wychowawcami Grzegorzem Smardzewskim i Grażyną Kij w to-
warzystwie kilku rodzi-
ców po skończonej akcji 
„Sprzątanie Świata” uda-
li się na rajd pieszy do al-
tanki w Ubyszowie. 

W nowo otwartym 
miejscu spotkań czeka-
ło na dzieci wiele atrak-
cji. Nie mogło zabrak-
nąć ogniska, kiełbasek, 
wspólnych zabaw i kon-
kursów. Dużą atrakcją 
był dla dzieci plac zabaw. 
Aby wszyscy mieli kiełbaski zadbało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
Prezes Grażyna Kij częstowała wszystkich uczestników wspólnej za-
bawy cukierkami.

W miłej i wesołej atmosferze szybko minął czas. Wychowawcy 
dziękują mamom, tacie panu Sułkowi za pomoc i uczestnictwo. 
Dziękują również radnemu Zbigniewowi Ślęzakowi za możliwość 
skorzystania z altanki.

(jaki)

W hołdzie walczącym bohaterom

Elementem akcji „W hołdzie walczącym bohaterom” były działa-
nia podjęte w Zespole Szkół w Bliżynie związane z obchodami Roku 
Generała Stanisława Maczka. 

Z inicjatywy nauczycielek Agnieszki Paszkiel i Doroty Lisowskiej 
29 września w holu szkoły otwarta została wystawa pod powyższym 
hasłem. –Wrzesień tradycyjnie kojarzy się z wojną obronną Polski 
w 1939 roku i tematyką wojenną, stąd nasze działania. Na wystawę 
złożyły się prace plastyczne ukazujące tę tematykę oczami dzieci, zdję-
cia, pamiątki rodzinne, dokumenty związane przede wszystkim z gen. 
Maczkiem – powiedziała Dorota Lisowska.

Przypomnijmy. Generał Stanisław Maczek - oficer Wojska 
Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., kampa-
nii wrześniowej 1939 r., obrony Francji 1940 r., dowódca 1. Dywizji 
Pancernej w ramach 2 Korpusu Kanadyjskiego, wraz ze swoimi żoł-
nierzami toczył boje o niepodległość kraju na wielu frontach II wojny 
światowej odnosząc wiele militarnych sukcesów. Pomimo wojennych 
zasług nie dane mu było jednak jak i jego podkomendnym powró-
cić do wolnej Polski, o którą tak usilnie walczył. Zmarł w 1994 roku 
w wieku 102. lat w Edynburgu.

Jacenty Kita
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jest także to, że dobrze przygotowano infrastrukturę turystyczną. Od 
południowej strony zbudowano asfaltową oświetloną drogę, duży par-
king i chodniki. Wzdłuż północnego brzegu będzie prowadził deptak 
z ławkami i ozdobnymi lampami. Przy chodniku będzie ścieżka ro-
werowa.

Zbiornik będzie miał kąpielisko, na którym dla dzieci będzie 
ogrodzony brodzik. 

Przy zalewie powstaje plac zabaw i boisko do piłki plażowej oraz 
altana z grillowiskiem.

Jego powstanie niewątpliwie zwiększy walory turystyczno – rekre-
acyjne naszej gminy.

(jaki)

rOzmAITOścI

Wizyta studyjna 
W dniu 30 września 20011 r. gościliśmy na terenie naszej LGD 

„U Źródeł”, w tym również na terenie naszej gminy, radnych i soł-
tysów z obszaru działania LGD ,,Razem na Rzecz Rozwoju” z siedzi-

bą w Mircu. Inicjatorkami wyjazdu były Agnieszka Idzik i Anna 
Piątek. Szkolenie przeprowadziła radna powiatu i członek Zarządu 
Stowarzyszenia „LGD –Źrodeł” Anna Leżańska. 

Celem prezentacji było pokazanie dotychczasowych osiągnięć go-
spodarzy, którzy dzięki projektom realizowanym ze środków unijnych 
mogli wzbogacić gminę o nowoczesne place zabaw, miejsca integracji, 
boiska sportowe oraz infrastrukturę techniczną. Duże zainteresowa-
nie wzbudzały też działania Gminy Bliżyn związane ze wsparciem 
stowarzyszeń, kół gospodyń i innych inicjatyw społecznych. 

Na zakończenie pobytu naszych gości, zorganizowany został 
poczęstunek, w którym uczestniczyli wójt gminy Bliżyn Mariusz 
Walachnia, wiceprzewewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski 
oraz sołtysi Anna Gołębiewska i Daniela Domagała. 

(jaki)

Sołtyków się zmienia
840.000 złotych będą kosztować prace (w 75% sfinansowane 

z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) związane z zago-
spodarowaniem rekreacyjnym 
terenu w Sołtykowie. Zakres 
prowadzonych prac obejmuje 
wybudowanie boiska sporto-
wego, placu zabaw, miejsca do 
grillowania, altany oraz cią-
gów komunikacyjnych.

(jaki)

Inicjatywa mieszkańców

Grupa mieszkańców Bliżyna we własnym zakresie uporządkowała 
teren wokół dawnej wieży ciśnień. W przyszłości w miejscu tym po-
wstanie plac zabaw, z którego będą mogli korzystać najmłodsi miesz-
kańcy tej części miejscowości.

(jaki)

Budowa zalewu przyspieszyła
Na koniec grudnia planowane jest zakończenie prac ziemnych przy 

budowie bliżyńskiego zalewu. Równocześnie trwają prace związane 
z budową infrastruktury towarzyszącej tj. zapory czołowej, deptaków, 
dróg dojazdowych i kąpieliska. Wiosną przyszłego roku rozpocznie się 
jego napełnianie, a w czerwcu zalew ma być oficjalnie otwarty.

Zbiornik będzie miał w sumie 10,5 hektara powierzchni, czyli 
więcej, niż stary, zniszczony przez powódź w 2002 zbiornik. Istotne 



14 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn LISTOPAD 2011

SPOr T -  reK re Ac JA

Liga gminna zakończyła rozgrywki

Po rozegraniu 22 kolejek w rudzie wiosennej i rewanżowej na je-
sieni 16 października zakończyły się rozgrywki II edycji Gminnej Ligi 
Piłki Nożnej. Tryumfował Kordian Bliżyn, który w ostatnim meczu 
pokonał ZELKO 3:2. W meczu o III miejsce Bad Boys pokonał dru-
żynę z Ubyszowa 1:3. W pozostałych meczach ostatniej kolejki padły 
następujące rezultaty: Sorbin - Wołów 4:6, Kucębów - Sołtyków 2:3, 
Gilów - Gostków 1:1 i AIFAM  -  Mroczków  3:0 v.o.

Ostatecznie tabela końcowa rozgrywek jest następująca:

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Bramki Bilans
1. Kordian 22 53 121:43 + 75
2. ZELKO 22 48 97:52 + 45
3. Bad Boys 22 46 107:54 + 53
4. Ubyszów 22 42 79:55 + 24
5 Wołów 22 41 67:48 + 19
6. AIFAM 22 32 67:69 - 2
7. Kucębów 22 28 78:80 - 2
8. Gilów 22 22 59:76 - 17
9. Sorbin 22 19 66:100 - 34

10. Sołtyków 22 19 67:104 - 37
11. Mroczków 22 15 28:73 - 45
12. Gostków 22 14 52:120 - 68

Ostateczne wyniki ogłosił i podsumowania zawodów dokonał 
Sławomir Młodawski zajmujący się rozgrywkami od strony organi-
zacyjnej: -W 22 kolejkach padło łącznie 1732 bramki, a więc średnio 
7 w jednym meczu. Godne podkreślenia jest to, że sędziowie tylko 21 

razy sięgali po żółty kartonik. Ogólnie mecze odbywały się w spor-
towej rywalizacji, a zdobycie takiej ilości bramek świadczy o coraz 
lepszej skuteczności drużyn i widowiskowości meczów. – stwierdził.

Kulminacyjnym momentem meczy finałowych było wręczenie 
ufundowanych przez urząd gminy pucharów, statuetek i nagród, cze-
go dokonali wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady 
gminy Jerzy Rams. Nie mogło zabraknąć również tradycyjnego szam-
pana dla zwycięzców. Podsumowując zawody wójt stwierdził: -Cieszę 
się, że druga edycja zawodów była udana. Mamy w gminie dobre wa-
runki do uprawiania amatorskiej piłki nożnej, a jesienią tego roku od-
damy do użytkowania drugi Orlik w Mroczkowie. Rozważymy więc 
rozegranie przyszłorocznych rozgrywek na obu boiskach.

Królem strzelców zo-
stał Grzegorz Trzebiński 
- 45 bramek, Artur 
Bartosik strzelił 30 bra-
mek, Robert Jurkiewicz 
– 25, Arkadiusz Szmidt 
– 23 a Artur Żak – 22. 
Za najlepszego bramka-
rza kapitanowie drużyn 
uznali Wojciecha Żaka. 
Obaj otrzymali pamiąt-
kowe statuetki z rąk wójta 
Mariusza Walachni. 

Mecze sędziowali: Roman Kurowski, Jerzy Wrona, Janusz Kępa. 
Nad sprawami technicznymi turnieju czuwała Bogumiła 

Młodawska, zaś całość koordynował Sławomir Młodawski przy 
współpracy  Roberta Jurkiewicza, Sebastiana Durlika, Kamila 
Siudaka i Piotra Oziembłowskiego. 

Organizatorzy dziękują wszystkim drużynom za udział w roz-
grywkach i zapraszają na przyszły rok. Okno transferowe otwarte do 
30 marca 2012 r.

Jacenty Kita
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Finały mistrzostw o Puchar 
Przewodniczącego Rady

W sobotę pierwsze-
go października na bli-
żyńskim Orliku odbyły 
się finały Mistrzostw 
Gminy Bliżyn w teni-
sie ziemnym o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Gminy 

Turniej przeprowa-
dzono  systemem każ-
dy z każdym w lipcu 

i sierpniu. W finale mężczyzn Wiesław Ciura pokonał Mariusza 
Walachnię 6:0, 6:2 a w meczu o III miejsce Sławomir Młodawski 
zwyciężył Adama Olesińskiego 6:4, 6:2. W finale pań Agnieszka 
Kuś pokonała Urszulę Ślusarczyk 6:4, 6:2.

Klasyfikacja końcowa turnieju jest następująca:
Seniorzy:

1. Wiesław Ciura
2. Mariusz Walachnia
3. Sławomir Młodawski
4. Adam Olesiński
5. Artur Łukasiewicz
6. Dariusz Rot
7. Jakub Ciok
8. Andrzej Banaszweski

Seniorki:
1. Agnieszka Kuś
2. Urszula Ślusarczyk
3. Aleksandra Trzebińska
4. Jolanta Witkowska

Juniorzy:
1. Damin Markiewicz
2. Dariusz Mastalerz
3. Krystian Fijołek
4. Adrian Ożarek
Nagrody w postaci sprzętu sportowego ufundował urząd gminy, 

a puchary wręczył przewodniczący rady gminy Jerzy Rams. Sędzią 
zawodów był Dariusz Rot.

(jaki)

Cykliści zakończyli sezon
Niemal pół setki cyklistów z Bliżyna, Skarżyska – Kamiennej 

i Stąporkowa w dniu 23 października br. wzięło udział w ostatnim 
w tym roku zorga-
nizowanym rajdzie 
rowerowym. Po 
11.00 odprawieni 
przez przewodni-
czącego rady gmi-
ny Jerzego Ramsa 
wyruszyli spod po-
mnika Jagiełły do 
Odrowążka, a następ-
nie na Świnią Górę, by 

trasę zakończyć w altanie w Brześciu, gdzie o ich odpowiednie przy-
jęcie zadbali Państwo 
Milanowscy oraz 
Justyna Reguła, któ-
ra tym razem wcieliła 
się w rolę serwisan-
ta… gastronomicz-
nego, serwując zzięb-
niętym kolarzom 
gorący bigos, kiełba-
ski i kaszankę z gril-
la, kawę i herbatę. 

W Brześciu do-
łączyli do nich sta-
rosta Michał Jędrys, 
wójt gminy Mariusz 

Walachnia i szef rady gminy Jerzy Rams. Podsumowania sezo-
nu dokonał prezes Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów Marek 
Sorbian, który 
jednocześnie kole-
gom ze Skarżyska – 
Kamiennej wręczył 
pamiątkowy pu-
char.

BSC istnieje od 
pięciu lat. Zrzesza 
około 40 aktyw-
nych cyklistów.

-Byle do wiosny 
– mówili cykliści. I już dziś tęsknią za nowym sezonem w 2012 roku.

Jacenty Kita
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