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W numerze m.in.:
*	 zapraszamy	na	Przystań	Bliżyn	‘2012,
*	 międzynarodowo	w	Bliżynie,
*	 z	wizytą	w	Sejmie,
*	 piękny	jubileusz,
*	 w	gminie	i	powiecie,
*	 altana	w	Gilowie	otwarta,
*	 w	„Zameczku”	i	w	szkole	w	Mroczkowie,
*	 sukces	sportowców	kolejarzy.

Dzień Dziecka z Zameczkiem
Bogata	i	ciekawa	oferta	przygotowana	przez	bliżyński	Zameczek	

sprawiła,	że	na	imprezie	z	okazji	Dnia	Dziecka	bawiły	się	prawdzi-
we	tłumy.

Czytaj na str. 11

Barwne przedstawienie TPD
W	dniu	25	maja	na	zaproszenie	Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci	

do	 Bliżyna	 przyjechała	 grupa	 teatralna	 „Maska”	 działająca	 przy	
Domu	Kultury	w	Stąporkowie.

Czytaj na str. 13

Sukces bliżyńskich artystów

W	pięknym	artystycznym	stylu	Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” 
oraz	 solista	 Wacław Pejas	 przeszli	 eliminacje	 rejonowe	 XXXVI	
Buskich	Spotkań	z	Folklorem,	które	odbyły	się	w	Nowym	Korczynie	
i	w	Ciekotach.	Wyniki	wojewódzkie	ogłoszono	10	czerwca.

Czytaj na str. 2

Podbili Warszawę
Z	 okazji	 ju-

bileuszu	 35.	 lecia	
GOK,	 pracow-
nicy	 Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	
w	 Bliżynie	 zostali	
zaproszeni	 przez	
posłankę	 Marzenę 
Okłę Drewnowicz	
do	 Pałacu	
Prezydenckiego	
i	Sejmu.	

Zaległe	zaproszenie	wykorzystał	również	Zespół	Pieśni	i	Tańca	
„Sorbin”.	

Czytaj na str. 3

Gminne zawody sportowo - pożarnicze 
strażaków ochotników

W	dniu	3	czerwca	2012	r.	na	boisku	w	Wołowie	odbyły	się	 już	
po	raz	siedemnasty	gminne	zawody	sportowo	-	pożarnicze	ochotni-
czych	straży	pożarnych	z	terenu	gminy	Bliżyn.

Czytaj na str. 8-9
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W ydar zEnIa

Sukces bliżyńskich artystów
W pięknym artystycznym sty-

lu Zespół Pieśni i Tańca Sorbin 
oraz solista Wacław Pejas prze-
szli eliminacje rejonowe XXXVI 
Buskich Spotkań z Folklorem, któ-
re odbyły się w Nowym Korczynie  
i w Ciekotach. 

Finał odbył się w Busku 20 maja, 
ale artyści musieli jeszcze trzy tygo-
dnie czekać na werdykt jury. Kiedy 
otrzymali zaproszenie na koncert 
laureatów wiedzieli już, że mają na-
grody. Nie wiedzieli tylko jakie. 

W dniu 10 czerwca 2012r. 
o godz. 15.00 w Kielcach na scenie 
plenerowej w parku, kiedy odczyty-

wano werdykt jury niepewność przerodziła się w ogromną radość 
i szczęście. Sięgnęli po najwyższe laury, pomimo że w każdej katego-
rii była duża konkurencja.

Zespół Pieśni i Tańca Sorbin zajął I miejsce w kategorii zespoły 
pieśni i tańca w opracowaniu artystycznym. Z kolei Wacław Pejas 
zajął I miejsce w kategorii solista. 

Zwycięstwo jest tym większe, że w każdej z tych kategorii kon-
kurencja była bardzo duża.

Gratulujemy sukcesu!!!!
Dodajmy, że w tegorocznych eliminacjach wzięło udział ponad 

120 zespołów, kapel i wokalistów.
Katarzyna Skarus

Międzynarodowo w Bliżynie
Delegacja aż trzech krajów 

(Białorusi, Mołdawii i Słowenii) 
odwiedziła naszą gminę w dniu 
2 czerwca w ramach studyjnej 
wizyty zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Gmin Regionu 
Południowo - Zachodniego 
Mazowsza, do którego należy 
również Bliżyn.

Wizyta dwunastu przedstawicieli tamtejszych gmin rozpoczę-
ła się od uczestnictwa w jubileuszowym koncercie z okazji 50. lecia 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku – Kamiennej.

Następnie w towarzystwie wójta Mariusza Walachni, przewod-
niczącego rady Jerzego Ramsa i radnej powiatowej Anny Leżańskiej 
przez niemal trzy godziny zwiedzali naszą gminę. Pierwszym 
celem tej wizyty było zwiedzenie kompleksu boisk sportowych 

„Orlik” i placu zabaw 
w Mroczkowie (akurat 
dość licznie przeby-
wała tam młodzież). 
Dla gości z Białorusi 
szczególnie szokują-
ce były koszty budo-
wy obiektu. Cóż, dla 
jednego z gości kwo-
ta 300.000 euro była 
szokująca. Kolejnym 

krokiem było odwiedzenie miejsca integracji w Płaczkowie. Dziwili 
się, że  nawet w tak małych wsiach są obiekty takiej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej. 

Następnie udali się na cmentarz jeńców radzieckich, gdzie 
współwyznawcy pra-
wosławia zapalili zni-
cze na grobach pocho-
wanych tam żołnierzy. 

Dużo radości go-
ściom sprawiła wizyta 
w Domu Tkaczki przy 
ul. Zafabrycznej, gdzie 
gościnnie przyjęci zo-
stali przez gospodarzy 
Urszulę i Grzegorza 
Jędrzejczyków. Pytali 
o przeznaczenie poszczególnych sprzętów, wpisali się do księgi pa-
miątkowej zlokalizowanej w specjalnie do tego przeznaczonej bu-
dowli.

Na koniec zwiedzili zalew i jego otoczenie, skąd przez zaporę do-
tarli przed „Zameczek”, gdzie ich wizyta dobiegła końca.

Następnego dnia, po noclegu w Hotelu „Promień”,  goście udali 
się do Skarżyska Kościelnego.

Jacenty Kita
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ak tuaLnośCI

Jubileusz 90. urodzin Władysława Żaka

22 maja br. Władysław Żak - mieszkaniec sołectwa Jastrzębia, ob-
chodził jubileusz 90. urodzin. 

W tym uroczystym dniu 
jubilata odwiedzili przedstawi-
ciele Samorządu Gminy Bliżyn: 
Mariusz Walachnia - wójt 
gminy i Jacek Krzepkowski 
- zastępca przewodniczące-
go rady gminy oraz Sołtys 
Sołectwa Jastrzębia Stanisław 
Bernatek. 

Były wspaniałe życzenia, 
kwiaty, prezenty zarówno od 
przedstawicieli władz samorzą-

dowych, Rady Sołeckiej, Sołectwa Jastrzębia oraz krewnych i sąsiadów.
Jubilat przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa Jastrzębi. Obecnie jest 

kombatantem Armii Krajowej i członkiem Stowarzyszenia „Jastrzębia 
pod Świnią Górą”. 

Marzana Jeżewska

Można starać się o stypendia naukowe 
i sportowe

Trwa nabór wniosków na stypendia Starosty Skarżyskiego. Do 
30 czerwca br. uczniowie szkół ponadgimnzjalnych na stałe zamiesz-
kali na terenie powiatu skarżyskiego mogą składać wnioski o przy-
znanie stypendiów naukowych i sportowych za mijający rok szkolny 
w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzą-
cym jest powiat skarżyski”. 

Wniosek oraz szczegółowy regulamin można pobrać ze stro-
ny internetowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kam.   
www.skarzysko.powiat.pl

Podbili Warszawę

Z okazji jubileuszu 35. lecia GOK pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bliżynie zostali zaproszeni przez posłankę Marzenę Okłę 
Drewnowicz do Pałacu Prezydenckiego i Sejmu. 

Zaległe zaproszenie wykorzystał również Zespół Pieśni i Tańca 
Sorbin. 

Wspólny wyjazd odbył się 30 maja br. Zwiedziliśmy nie tylko salę 
posiedzeń Sejmu, kuluary sejmowe, ale również gabinet Marszałka 
Sejmu. Pałac Prezydencki był dodatkową atrakcją. Atrakcją był rów-
nież Zespół Sorbin, który swoimi barwnymi ludowymi strojami zro-
bił furorę na warszawskiej Starówce. Co krok pozowali zachwyconym 
turystom. Zachwycili również śpiewem wykonując piosenki ludowe 
regionu świętokrzyskiego, przy których dzielnie wtórowali im niektó-
rzy, lepiej śpiewający pracownicy GOK. 

Dziękujemy Pani Marzenie Okle Drewnowicz za zaproszenie, 
zorganizowanie wyjazdu, a przede wszystkim za poświęcenie nam 
czasu podczas pobytu w Warszawie.

Szczególne podziękowanie składamy Kopalni i Zakładom 
Chemicznym Siarki „SIARKOPOL” S.A. z Grzybowa k. Staszowa za 
sfinansowanie wyjazdu.

Katarzyna Skarus

SPINeR – Świętokrzyskie partnerstwo dla 
e-rozwoju 

Wójt Gminy Bliżyn oraz Image Recording Solutions Sp. z o.o. za-
praszają mieszkańców gminy na prezentację aktualnych rozwiązań 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i możliwości 
ich wykorzystania w życiu codziennym i do osobistego oraz zawodo-
wego rozwoju dla mieszkańców wsi. Spotkanie odbędzie się w OSP 
w Bliżynie 25 czerwca o godzinie 12. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Więcej na: www.blizyn.pl
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W GmInIE  I  okoLIC y

Modlitwa samorządowców

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej ks. Jerzy 
Karbownik w dniu 28 maja zaprosił samorządowców z terenu powia-
tu skarżyskiego do wspólnej modlitwy. Okazją ku temu był obchodzo-
ny 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego. –Niech kierują i troszczą 
się o nasze wspólne dobro – zaapelował przed rozpoczęciem Mszy św. 
ks. kustosz.

We mszy świętej udział wzięli przedstawiciele władz samorządo-
wych z terenu powiatu skarżyskiego. Władze gminy Bliżyn reprezen-
towali wójt Mariusz Walachnia oraz poczet sztandarowy: Aleksandra 
Milanowska, Halina Fidor i Krzysztof Krzepkowski.

Po mszy świę-
tej samorządow-
cy udali się przed 
obraz Matki Bożej 
Ostrobramskiej, gdzie 
przewodniczący Rady 
Miasta Skarżyska-
Kamiennej Andrzej 
Dąbrowski odczytał 
Akt Zawierzenia. 

Jacenty Kita

22. lecie samorządu terytorialnego
W Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia im. 
Zygmunta Noskowskiego 
w Skarżysku-Kamiennej 
w dniu 25 maja odbyła 
się uroczysta sesja Rady 
Powiatu Skarżyskiego. 

Uczestniczyli w niej rad-
ni powiatowi, w tym Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia i gru-
pa strażaków.

W związku z 22. rocznicą wyborów do organów samorządu te-
rytorialnego, przybliżono pokrótce najnowszą historię samorządu 

w powiecie skarżyskim, a także wrę-
czono odznaczenia i medale pracow-
nikom samorządowym i osobom 
działającym na rzecz społeczności 
lokalnej.  Dokonała tego wojewoda 
Bożentyna Pałka - Koruba.

Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

o nadaniu odznaczeń 
na wniosek Wojewody 
Świętokrzyskiego za za-
sługi w działalności na 
rzecz ochrony przeciw-
pożarowej odznaczeni 
zostali: „Złotym Krzyżem 
Zasługi” Sylwester Hamera 
i Zdzisław Kuźdub, 
„Srebrnym Krzyżem Zasługi” – Marek Grzyb i Kazimierz Adamczyk 
a krzyżami brązowymi Piotr Janiec, Jan Kuliński i Dariusz Mróz.

Natomiast „Brązowym Krzyżem Zasługi” za zasługi w działalności 
na rzecz społeczności lokalnej uhonorowani zostali Anna Leżańska 
i Stanisław Czubak.

W części uroczystej wystąpił m.in. zespół instrumentalny z PSM 
pod kierunkiem Krzysztofa Długosza. Wręczono również nagrody 
honorowe „Powiatowe Dęby”.

Jacenty Kita

Pieniądze dla szkół w Mroczkowie 
i Odrowążku

Olbrzymi sukces, już po raz drugi zresztą, odniosła Szkoła 
Podstawowa w Mroczkowie. Zajęła I miejsce w województwie w ran-
kingu wniosków z PO Kapitał Ludzki na dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje językowe uczniów. –Otrzymamy na projekt 657.000 zło-
tych. Przeznaczymy je na kontynuację projektu z kończącego się obec-
nie roku szkolnego (szkoła otrzymała 581.000 zł – red.). Wyodrębnione 
zostaną dodatkowe zajęcia z języka rosyjskiego dla uczniów klas I-III 
oraz języka angielskiego dla klas IV-VI a także na zajęcia logopedycz-
ne. Powstanie również pracownia językowa, a dzieci pojadą na tygo-
dniowy obóz językowy – mówi dyrektor Sylwester Koziński.

Dodajmy, że od 20 czerwca wszyscy uczniowie szkoły oraz 11. 
nauczycieli i opiekunów (w tym również pielęgniarka i ratownicy 
WOPR) przebywają na Zielonej Szkole we Władysławowie.

Z kolei SP w Odrowążku otrzymała 212 300 zł na projekt „Lepsze 
jutro dla dzieci wiejskich”. Obejmie on 30. uczniów, dla których zorga-
nizowane zostaną zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, informaty-
ki i edukacji ekologicznej w klasach IV - VI.

(jaki)
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JubILEusz szko ły muz yC znE J

Jubileusz 50. lecia skarżyskiej szkoły 
muzycznej

Półwiecze działalności, w dniu 2 czerwca świętowała zaprzy-
jaźniona z naszą gminą  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku Kamiennej.

Na tę okoliczność w siedzibie placówki odbył się uroczysty, uro-
dzinowy koncert z udziałem wielu znamienitych gości i uczniów 
PSM.  Wśród nich byli wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodni-
czący rady gminy Jerzy Rams, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Katarzyna Skarus oraz goszcząca wówczas w naszej gminie delegacja 
z zaprzyjaźnionych gmin w Słowenii, Mołdawii i na Białorusi.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” 
obecnych powitała dyrektor szkoły Elżbieta Rokita. Następnie woje-
woda Bożentyna Pałka – Koruba zasłużonym pedagogom wręczyła 
medale i odznaczenia państwowe, po czym odbył się uroczysty kon-
cert jubileuszowy. Na jego zakończenie wystąpił zespół instrumental-
ny pod dyrekcją Krzysztofa Długosza. 

Następnie goście, w tym nasi samorządowcy, na ręce E. Rokity 
złożyli życzenia i gratu-
lacje.

Państwowa Szkoła 
Muzyczna I st. im. 
Zygmunta Noskowskiego 
w Skarżysku – Kamiennej 
jest publiczna szkołą ar-
tystyczną. Organem pro-
wadzącym jest Minister 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego a nadzór 

pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoła pro-
wadzi naukę w sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania na na-
stępujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet, 
klarnet, saksofon i instrumenty perkusyjne zgodnie z ramowymi pla-
nami nauczania. Przeciętnie w szkole kształci się 150 uczniów.

Wizytówką szkoły i tradycją jest konkurs młodych pianistów 

,,Nad Kamienną”. W 2012 roku – w roku jubileuszowym 50. lecia pra-
cy dydaktycznej i artystycznej – przypada 30. edycja konkursu.

Obecnie uczy się 
w szkole 140. uczniów 
z województw święto-
krzyskiego i mazowiec-
kiego. Szkołę ukończyło 
940 uczniów, wielu kon-
tynuowało i kontynuuje 
naukę w szkołach wyższe-
go stopnia. Wśród nich są 

m.in. pochodzący z naszej gminy Ireneusz Boczek i Tomasz Piętak.
Jacenty Kita

Posterunek policji przestaje istnieć
Z dniem 1 lipca 

przestaje istnieć poste-
runek policji w Bliżynie 
– podobnie jak 38 innych 
w województwie. Powód? 
Oczywiście oszczędności. 
Nie pomogły apele Rady 
Gminy ani deklaracja wój-
ta gminy, który zadekla-
rował pokrycie kosztów 

utrzymania budynku, z którego korzystali policjanci. –Moim zda-
niem to tylko pozorne oszczędności. Przecież gmina od lat pomagała 
finansowo i rzeczowo policji. Planując rozbudowę budynku urzędu 
myśleliśmy również o zlokalizowaniu tam posterunku. Wszystko na 
nic. Moim zdaniem taka decyzja wpłynie na pogorszenie bezpieczeń-
stwa w gminie – mówi wójt Mariusz Walachnia.

(jaki)
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pili: Amelia Stachera, Aleksandra Stachyra, Marta Bojek, Paweł 
Krawczyk i Dominika Olesińska (Bliżyn) oraz Karolina Jedynak, 
Sylwia Jańczyk i Szymon Kościński (Odrowążek). W grupie starszej 
Mistrzem Czytania została Magda Wydra (SP Sorbin), I miejsce przy-
padło Urszuli Krzemińskiej (SP Odrowążek) a II miejsce Mateuszowi 
Kuroś (SP Bliżyn). Rywalizowali ponadto Michał Włodarczyk, Dawid 
Winiarski, Magdalena Kuszewska i Emilia Włodarczyk (Bliżyn).

Wszyscy uczestnicy z rąk Justyny Reguła tuż po występie otrzy-
mali dyplomy uczestnictwa i słodki poczęstunek, a najlepsi uhonoro-
wani zostali nagrodami książkowymi. 

Celem konkursu jest  rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków 
czytelniczych oraz kształcenie umiejętności czytania i rozumienia 
czytanego tekstu.

Jacenty Kita

kuLtur a

Mistrzowie pięknego czytania
   „A to miej na pilnej pieczy, 
   abyś czytał, kiedy tylko możesz”

Pod takim przesłaniem autorstwa Mikołaja Reja, Gminny Ośrodek 
Kultury w dniu 14 czerwca br. dla uczniów szkół podstawowych zor-
ganizował konkurs czytelniczy pod hasłem „Mistrzowie pięknego czy-
tania ‘2012”. Wzięło w nim udział 17. uczniów, którzy rywalizowali 
w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VI. Ich zmaganiom towarzy-
szyli opiekunowie: Anna Dobrucka – SP Bliżyn, Halina Fidor – SP 
Sorbin i Teresa Garczyk – SP Odrowążek a także grupa rodziców.

Jury w składzie: Katarzyna Skarus – przewodnicząca oraz 
Marzanna Godlewska i Elżbieta Gronek oceniało: wyrazistość czy-
tania, płynność, intonację i bezbłędność. 

Po niemal dwugodzinnych zmaganiach i naradzie, jury ogło-
siło wyniki. W kategorii młodszej „Mistrzem Czytania” zostali 
Natalia Rożek (SP Sorbin) i Piotr Górowski (SP Bliżyn) a I miejsce 
zajęła Oliwia Sońta (SP Bliżyn). Poza tym w tej kategorii wystą-
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członek rady sołeckiej Kazimierz Przybylski.
I już rozpoczęła się zabawa prowadzona przez M. Godlewską. Był 

blok imprez zabawowych i konkursów dla dzieci i dorosłych. Młodzież 
obu płci rozegrała mecz siatkówki. Dzieci do woli korzystały z placu 
zabaw. Dla wszystkich przygotowano ognisko, a wieczorem odbyła się 
zabawa taneczna, którą prowadził Sebastian Siudak.

Jacenty Kita

ot WarCIE  aLtany W GILoWIE

Altana w Gilowie otwarta
Jako pierwsza w tym roku uroczyście otwarta została altana 

i miejsce integracji w Gilowie. To nie koniec, gdyż na terenie gminy 
wybudowanych zostało 
jeszcze kilka innych, a ich 
otwarcie następować bę-
dzie w najbliższych tygo-
dniach. 

W upalne popołu-
dnie w dniu 26 maja na 
miejscu integracji udo-

stępnionym mieszkań-
com sołectwa licznie 
zebrali się mieszkańcy 
Gilowa. Ich a także 
zaproszonych gości 
powitała prowadząca 
imprezę Marzanna 
Godlewska oraz soł-
tys Gilowa Maria 
Matynia. Wśród go-

ści był wójt Mariusz Walachnia, wiceprzewodniczący rady gmi-
ny Jacek Krzepkowski, radni Ewa Łukomska i Zbigniew Ślęzak. 
–Dziękuję wójtowi i radnym za pomysł i realizację – stwierdziła pani 

sołtys i zaprosi-
ła najmłodszych 
mieszkańców wsi 
do przecięcia wstę-
gi. Młody wiek 
i brak sił lub tępe 
nożyczki sprawiły, 
że mieli z tym mały 
problem. Ale uda-
ło się! Ostatniego 
cięcia dokonała 
Lena Jędrzejczyk. 

–Dbajcie o to, ponie-
waż to miejsce jest dla 
Was – zaapelowali za-
równo wójt jak i wice-
przewodniczący rady 
w krótkich wystąpie-
niach. 

W takiej chwili 
nie mogło zabraknąć 
lampki szampana, któ-
ry otworzył senior wsi, 

Gotowanie mam i dzieci

Tuż przed Dniem Dziecka w ramach Studia Dobrego Smaku 
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zorganizował wspólne gotowa-
nie mam i dzieci. Te pierwsze przygotowywały mufinki oraz babeczki 
z serem i tuńczykiem, zaś dzieci sałatki owocowo – warzywne. Choć 
nie mieliśmy okazji posmakować wyrobów były – zdaniem wykonaw-
ców – bardzo smaczne.

(jaki)

Sukces w konkursie plastycznym
Rozstrzygnięty został I etap na szczeblu powiatowym konkursu 

plastycznego pn. „Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzy-
skiego”.  

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 18. 
lat. W powiecie skar-
żyskim konkurs cieszył 
się dużym zaintereso-
waniem. Spośród 84. 
prac Powiatowa Komisja 
Konkursowa wyłoniła 
zwycięzców w czterech 
grupach wiekowych. 

Dobrze w konkursie 
wypadli uczniowie SP 
w Odrowążku. W gru-
pie wiekowej 6-9 lat III 

miejsce zajęła Marika 
Lisowska, lat 9, (opie-
kun: Bożena Kalarus).

W grupie 13 – 15 lat  
I miejsce zajęła Sandra 
Mościńska, lat 13 (opie-
kun: Małgorzata Siek).

Gratulujemy!
(jaki)
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z aWody str a ż aCk IE

Gminne zawody sportowo - pożarnicze 

strażaków ochotników

W dniu 3 czerwca 2012 r. na boisku w Wołowie odbyły się już 
po raz siedemnasty gminne zawody sportowo - pożarnicze ochotni-

czych straży pożar-
nych z terenu gminy 
Bliżyn. Gospodarzem 
zawodów byli strażacy 
z Bliżyna, a pomagali 
im w tej trudnej roli 
strażacy z Wołowa. 
W zawodach udział 
wzięło 5 jednostek OSP 

z terenu gminy, łącznie 8 drużyn, w tym: 5 drużyn OSP, 3 drużyny 
MDP i 1 drużyna kobieca. 

Raport o gotowości do rozpoczęcia zawodów złożył Dariusz 
Mróz - Naczelnik OSP Bliżyn a przyjął go Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSPRP, poseł Andrzej Bętkowski. 

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Wójt Gminy Bliżyn 
Mariusz Walachnia – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, a zawody swoją obecnością zaszczycili m.in: Andrzej Bętkowski 
– Poseł na Sejm RP, Stanisław Dymarczyk – członek zarządu powia-
tu skarżyskiego,  Jerzy Rams – przewodniczący rady gminy wraz 
z grupą radnych: Aleksandrą Milanowską, Bogusławem Bąkiem, 
Sławomirem Ferenczem, Kazimierzem Boruniem, Tomaszem Pela 
i Wiesławem Gregielem.

Zanim przystąpiono do rozgrywania poszczególnych konkuren-
cji wyróżniający się w działalności społecznej oraz ratowniczej stra-
żacy zostali uhonorowani odznaczeniami. Brązowe medale „Za za-
sługi dla pożarnictwa” otrzymali Jarosław Bąk, Artur Skrok i Paweł 
Solarz z jednostki OSP w Mroczkowie. Wręczyli je A. Bętkowski 
i S. Dymarczyk.

Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. 
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał i obsługę spikerską 
zapewnił Zdzisław Kuźdub – Komendant Gminny Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Bliżynie.  Zmagania strażaków ocenia-
ła komisja sędziowska wyznaczona spośród strażaków Komendy 
Powiatowej PSP w Skarżysku – Kam. pod przewodnictwem sędzie-
go głównego bryg. Wiesława Ungiera. W jej skład weszli również 
st. kpt. Szczepan Wierzbowicz, kpt. Krzysztof Drążkiewicz i asp. 
Małgorzata Ostrowska.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 
7 x 50 m z przeszkoda-
mi i ćwiczenie bojowe. 
O kolejności zajętych 
miejsc decydowała 
suma czasów uzyska-
nych w tych konku-
rencjach. Młodzieżowe 
drużyny oraz drużyna 
kobieca rywalizowały 
w ćwiczeniu bojowym.
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Wyniki końcowe zawodów są następujące:
Klasyfikacja generalna

1. OSP Sorbin – 114,36 
2. OSP Mroczków – 131,99
3. OSP Bliżyn – 134,93
4. OSP Nowy Odrowążek – 146,11
5. OSP Wołów – 178,35

MDP chłopcy
1. MDP Sorbin – 73,11

MDP dziewczęta
1. MDP Sorbin – 68,64

Kobiece Drużyny Pożarnicze:
1. KDP Sorbin – 67,22

Na uwagę zasługuje bardzo dobry występ druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sorbinie, którzy zdecydowanie zwyciężyli w zawo-
dach, uzyskując przy bardzo dobre wyniki. 

W sztafecie 7x50 m z przeszkodami - 64,36 sek., natomiast w ćwi-
czeniu bojowym - 50,11 sek. 

Zwycięzcy zawodów otrzymali dyplomy, puchary oraz indywidu-
alne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Bliżynie. 

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu zawodów 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP składa strażakom z Bliżyna 
z Prezesem Zbigniewem Jedlińskim na czele i strażakom z Wołowa, 
Panu Tomaszowi Peli za wykoszenie boiska oraz sponsorom, którzy 
wsparli rzeczowo i finansowo to duże przedsięwzięcie organizacyjne, 
dzięki czemu zawody odbyły się w należytej oprawie. Słowa podzięko-
wania i wdzięczności kierujemy do Anny Leżańskiej, Mariusza Rota 
i firm: Zelko, Delikatesy Centrum, Skład Opału, Sklep na pętli, Stacja 
Paliw - wszystkie z Bliżyna oraz Nofar Mroczków i Wod-Kan Mniów. 
Specjalne podziękowania składamy tą drogą Panu Zbigniewowi 
Bilskiemu z OSP Bliżyn za gastronomiczną obsługę zawodów. 
Przepyszny bigos natomiast to dzieło Zofii Jedlińskiej.

Zdzisław Kuźdub
Jacenty Kita

z aWody str a ż aCk IE
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kuLtur a

„Oj, raz na ludowo”
Nasi wykonawcy rozba-

wili Skarżysko Kościelne, 
gdzie 27 maja odbyły się 
IV Prezentacje Zespołów 
i Kapel Ludowych zor-
ganizowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Grzybowej Górze.

W tej cyklicznej im-
prezie „To i owo na ludo-
wo” uczestniczyli również 

nasi wykonawcy: solista Wacław Pejas, zespół „Sobótka” oraz kapela 
„Bliżej Serca” z wokalistą Zbigniewem Jedlińskim. Dodatkowo pogo-
da sprawiła, że licznie przybyli na nią mieszkańcy, goście zaproszeni 
przez organizatorów, a dobra muzyka skłoniła do doskonałej zabawy 
zebranych, a nasi wykonawcy mieli w tym znamienity udział.

Tuż po godz. 15.00  na scenę wszedł zespół „Grzybowianki”, któ-
ry zaśpiewał piosenkę powitalną, a następnie wszystkich zebranych 
w imieniu organizatorów powitali Magdalena Piętak i Gabriel 
Szewczyk. Na scenie kolejno prezentowali się wokaliści – Wacław 
Pejas z Sobótki i Władysław Ziewiecki z Tychowa Starego, zespoły 
ludowe – „Grzybowianki”, „Marcinkowianki”, „Kumosie” z Gadki, 
„Sobótka”, „Gronada” z Tychowa Starego, „Pawłowianki” z powiatu 
lipskiego, „Gąsowianki” oraz zespół KGW z Wielkiej Wsi.

Napisz bajkę do gotowej ilustracji!

Konkurs pod tym tytułem dla dzieci i młodzieży został ogłoszo-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury. Wystarczy dobry pomysł, gdyż 
ilustracje autorstwa Anny Śmiałowskiej Płaneta są gotowe, a moż-
na je oglądać było w Zameczku podczas wernisażu wystawy w dniu 
1 czerwca.

Obecnych na wernisażu wystawy powitała jej komisarz Urszula 
Jędrzejczyk. Autorka nie mogła się na niej stawić, ale w jej imieniu 
obecny był mąż, znany fotografik krakowski Włodzimierz Płaneta. 
Jednak oboje artyści znaczną część roku spędzają w naszej gminie, 
w Jastrzębi, gdzie dostali w spadku dom. 

-Pomysł narodził się stąd, że żona wcześniej pisała bajki. Jedna 
z nich – „Przyjaciele” – jest w podręczniku do języka polskiego w dru-
giej klasie – stwierdził.

Prace wykonywane są techniką akwareli i rysunku pisakiem oraz 
tuszem. Dużo z nich nawiązuje do okolic Jastrzębi i Bliżyna.

Wystawę obejrzała grupa mieszkańców Bliżyna, w tym przewod-
niczący rady gminy Jerzy Rams.

(jaki)

Jednak prawdziwy popis dały kapele „Bliżej Serca” z Bliżyna z wo-
kalistą Zbigniewem Jedlińskim oraz kapela Józefa Wyrwińskiego. 
Na koniec połączyły swe siły, a wzmocnieni przez wokalistkę Annę 
Tchórzewską dały niemal półgodzinny koncert, który wprawił pu-
bliczność w prawdziwy zachwyt i spowodował, że plac przed sceną 
wypełnił się tańczącymi. Połączona grupa musiała kilkakrotnie biso-
wać!

Wszystkie występujące zespoły, kapele i wokaliści od organizato-
rów otrzymali okolicznościowe, pięknie wykonane listy z podzięko-
waniem.

Jacenty Kita
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dzIEń dzIECk a z z amEC zk IEm

Doskonała zabawa na Dzień Dziecka 
z Zameczkiem

-Dzisiejszy dzień 
przygotowany zosta-
ła specjalnie dla was 
– dzieci – i waszych 
rodzin. Zachęcam 
do wspólnej zabawy, 
a atrakcji na pewno 
nie zabraknie – tymi 
słowami wójt gminy 
Mariusz Walachnia po-

witał uczestników festynu zorganizowanego 3 czerwca na placu przed 
GOK-iem. Obecnych uczestników zabawy oraz gości w osobach: prze-
wodniczącego rady gmi-
ny Jerzego Ramsa oraz 
radnych: Haliny Fidor 
i Tomasza Peli powita-
ła prowadząca imprezę 
Marzanna Godlewska. 
Goście również zachęci-
li do zabawy, którą roz-
poczęły studentki UJK 
w Kielcach przedstawie-
niem „W bajkowym lesie”. Dzieci z uwagą słuchały przedstawienia, 
gdyż elementy prezentowanych bajek występowały w konkursach od-
bywających się przez całe popołudnie.

W tym czasie J. Rams 
i H. Fidor krążyli z ogromny-
mi torbami słodyczy częstu-
jąc najmłodszych.

Z aplauzem, przede 
wszystkim młodzieży, spotkał 
się występ młodzieżowego ze-
społu wokalno – instrumen-

talnego „Force suden death” z Bliżyna. Wystąpili również najmłodsi 
soliści z domu kultury: Basia Sułek, Amelka Misowiec, Wiktoria Bąk 
i Marysia Jóźwik.

Specjalny blok arty-
styczny w wykonaniu estra-
dy kieleckiej poprowadził 
Wit Hamera. Wystąpił 
duet „Bingo”, wiele emo-
cji wzbudziła „Akademia 
Czarnej Magii”.

Prawdziwe oblężenie 
przeżywały zapewnione 
bezpłatnie przez organiza-
torów park rozrywki, malowanie buzi, konkursy z nagrodami, zjeż-

dżalnia, skocznie i wiele, wie-
le innych.

Dzień Dziecka finanso-
wo wsparli Bank Spółdzielczy 
w Suchedniowie oraz Zakład 
Wodno – Kanalizacyjny 
Zdzisława Rejmana.

Jacenty Kita
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W szko ł aCh

Trzy w jednym z przedszkolakami 
w Mroczkowie

Dzień Dziecka, Dzień Mamy oraz nadchodzący Dzień Taty – te 
trzy okoliczności były okazją do wspólnego spotkania przedszko-

laków z Mroczkowa ze 
swymi rodzicami, bab-
ciami, wójtem gminy 
Mariuszem Walachnią 
oraz dyrektorem Zespołu 
Szkół w Bliżynie Józefem 
Nowakiem. 

Przedszkolaki pod 
kierunkiem swej wycho-

wawczyni Marzeny Tomaszewskiej oraz pani Elżbiety Przybyłowicz 
w strażackiej remizie zaprezentowały program artystyczny. Śpiewały 
piosenki, recytowały wiersze, tańczyły wspólnie ze swą panią. 

Po występach artystycznych nadszedł czas na konkursy z okazji 
Dnia Dziecka. Był konkurs hula – hop oraz taneczny.

Na zakończenie życzenia wszystkim, dla których to spotkanie 
zostało zorganizowa-
ne, złożyli wójt Mariusz 
Walachnia i dyrektor 
Józef Nowak.

Po wspólnym poczę-
stunku obok nowo po-
wstałej altany zapłonął 
grill przygotowany dla 
dzieci przez rodziców.

Jacenty Kita

Konkurs dobiegł końca
Z dniem 31 maja br. zakończył się zorganizowany przez Wójta 

Gminy Bliżyn konkurs edukacyjno - ekologiczny pt. „Bezpieczna ba-
teria 2012”. 

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział wszystkie Szkoły 
Podstawowe z terenu gminy oraz oddział przedszkolny w Bliżynie.

Indywidualnie 
w poszczególnych szko-
łach najlepsi byli: Szkoła  
Podstawowa w Bliżynie 

- 1. Maciej Głownia 
kl. VI b – 6,8 kg, 2. 
Piotr Sułek kl. I - 5,4 kg,  
3. Aleksandra Tusznio kl.IV 
- 1,5 kg.;  Szkoła Podstawowa 
w Sorbinie -  1. Martyna 
Ziomek kl. V - 10,85 kg, 2. 
Piotr Szafraniec kl. VI - 

9,10 kg, 3. Dariusz Domagała kl. III - 9,00 kg; Szkoła Podstawowa 
w Odrowążu - 1. Maria Bednarz kl. II - 7,96 kg, 2. Wiktoria Iwanicka 
kl. I - 5,95 kg, 

3. Bartek Mościński kl. II - 5,20 kg; Szkoła Podstawowa 
w Mroczkowie -  1. Kamil 
Mastalerz kl. IV - 11,00 kg 
(Do konkursu przystąpił 
tylko jeden uczestnik).

Wyniki w grupie klas 
„O”: Szkoła w Bliżynie - 1. 
Weronika Strzeżek - 53,10 
kg, 2. Jakub Kwaterski - 
3,10 kg; Wyróżnienia: 1. 
Kacper Łukomski - 1,80 kg, 
2. Maciej Januchta - 1,30 
kg; Szkoła w Odrowążu - 1. 
Patrycja Kijankia - 2,04 kg,. Patryk Jurski - 1,93 kg; Wyróżnienia: 1. 
Maria Lisowska - 1,07 kg,  2. Wiktor Kwaśniewski - 0,63 kg.

Wyniki w Przedszkolu w Bliżynie: Starsza grupa „Mistrz se-
gregacji”: 1. Mateusz Bogusz - 5,00 kg,  2. Miłosz Wrona - 3,00 kg;  
Wyróżnienia: 1. Dawid Osóbka - 2,80 kg, 2. Jagoda Jarosz - 2,50 kg,  
Adam Młodawski- 2,50 kg; Grupa młodsza „Mistrz segregacji”: 

1. Zuzanna Natora - 40,38 kg, 2. Maria Boruń - 8,00 kg, Maria 
Żak - 8,00 kg; Wyróżnienia:

1. Julia Kopeć - 2,26 kg,  2. Mateusz Fornal - 2,21 kg.
Łącznie w tegorocznej edycji konkursu Bezpieczna Bateria zebra-

no 257,55 kg baterii. 
1. Szkoła Podstawowa w Bliżynie   - 75,95 kg
2. Przedszkole w Bliżynie   - 85,65 kg
3. Szkoła Podstawowa w Sorbinie   - 40,10 kg
4. Szkoła Podstawowa w Odrowążku  - 44,85 kg
5. Szkoła Podstawowa w Mroczkowie  - 11,00 kg
Dla laureatów konkursu przygotowano nagrody: odtwarzacze  

MP-4, plecaki, myszki do komputera, puzzle, przybory do malowania 
i rysowania. 

Wręczenia nagród nastąpi w poszczególnych placówkach na za-
kończenie roku szkolnego. Aktywny udział dzieci i młodzieży w tego 
typu akcjach edukacyjno-ekologicznych w znacznym stopniu przy-
czynia się do ochrony środowiska oraz pozwala uświadomić dzie-
ciom jak ważnym elementem gospodarki odpadami jest oddzielne 
(selektywne) zbieranie między innymi zużytych baterii. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział w zbiórce i zachęcamy do przystą-
pienia do przyszłorocznej edycji konkursu.

Michał Pogodziński
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rozmaItośCI

Strażackie ćwiczenia w Bliżynie

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza ze Skarżyska – Kamiennej oraz 
strażacy z Bliżyna i Sorbina w dniach 21 – 23 maja br. przeprowadzili 
ćwiczenia przy kościele pw. Św. Ludwika oraz Św. Zofii w Bliżynie. 

W ćwiczeniach wzięły udział 2 zastępy z OSP Bliżyn i OSP Sorbin 
oraz 2 zastępy z JRG Skarżysko-Kam.

Celem ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia akcji ratow-
niczo-gaśniczych na wypadek pożaru kościoła jak również sprawdze-
nie współpracy ratowników JRG i OSP. 

W ramach ćwiczeń miał miejsce pokaz udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy przedmedycznej wykonany przez ratowników JRG 
skierowany do strażaków OSP.

Trzydniowe ćwiczenia zostały podsumowane i omówione na pla-
cu przed strażnicą OSP Bliżyn. W tej części swoje umiejętności w za-
kresie udzielania pomocy przedmedycznej zaprezentował uczestni-
kom ćwiczeń strażak OSP Bliżyn Jakub Reguła, a obserwujący pokaz 
ratownik medyczny PSP Damian Łukomski bardzo wysoko ocenił 
umiejętności bliżyńskiego strażaka. 

Zdzisław Kuźdub

Barwne przedstawienie TPD
W dniu 25 maja na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do 

Bliżyna przyjechała grupa teatralna „Maska” działająca przy Domu 
Kultury w Stąporkowie.

Pod kierunkiem 
Ani Smulczyńskiej 
młodzież przygotowała 
i przedstawiła sztukę 
pt; „Smutna Królewna”. 
Zgromadzone na sali 
OSP w Bliżynie ucznio-
wie z klas I-III z uwagą 
i skupieniem oglądali 
to barwne przedsta-
wienie. Dzieci szybko 

zorientowały się, że to nie jest Smutna Królewna. Wiele śmiesznych 
sytuacji i scen rozbawiało dzieciaki. Bajka wszystkim się bardzo podo-
bała, o czym świadczyły gromkie brawa i chęci do fotografowania się 
z młodymi aktorami.

A rolę królewny grała Dagmara Jabłońska, króla - Dominika 
Kędzierska, strażnika - Agata Druzic, błazna - Anna Jóżwik, dokto-
ra - Patrycja Polakowska, pazia - Luiza Socha. 

Na koniec po se-
sji zdjęciowej prezes 
bliżyńskiego TPD 
Grażyna Kij wraz 
z sołtys Bliżyna Anną 
Gołębiewską poczęsto-
wały wszystkie dzieci 
słodkościami.  

-Bardzo dziękuje-

my grupie „Maska” za przybycie i zapraszamy ponownie. Dziękuję 
w szczególności pani Ani Gołębiewskiej za przygotowanie sal w remi-
zie oraz poczęstunku dla gości ze Stąporkowa – mówi prezes oddziału 
gminnego TPD Grażyna Kij. 

Na przedstawieniu obecni byli również wychowawcy klas: kl. 
I Agnieszka Szkurłat , kl. II Grzegorz Smardzewski i kl. III Grażyna 
Kij.  

(jaki)

Zameczek zaprasza w wakacje
Lipiec

- 5.07 – Wycieczka do doliny dinozaurów w Kielcach oraz na 
basen „Perła” w Nowinach (odpłatność 20 zł. od uczestnika),

- 14.07 – rodzinny rajd pieszy z atrakcjami i niespodziankami 
w tym konkursy i  nagrody,

- 23.07 -27.07 – wakacyjny turniej szóstek piłkarskich, kat. 
szkoły podstawowe i gimnazjum, zapisy w GOK w Bliżynie do 
dnia 19.07 – Orlik w Bliżynie.

Sierpień
- 4.08 – rajd rowerowy na Świnią Górę,
- 16.08 – wycieczka do Tomaszowa, zwiedzanie: Skansen  rze-

ki Pilicy, niebieskie źródła,   groty nadgórzańskie, bunkry 
w Konewce i Jeleniu, (odpłatność 25 zł. od uczestnika),

- 25.08 - rodzinny turniej w kometkę – „Orlik” w Bliżynie.
Wrzesień

- 1.09 - pożegnanie wakacji w altanie w Brześciu.
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Nasi w zwycięskiej drużynie kolejarzy
W dniach 18-20 maja 2012r. odbyły się 45. Mistrzostwa Polski 

Kolejarzy w lekkoatletyce w Międzyzdrojach.

W zawodach startowało 15 zakładów kolejowych, wśród nich 
reprezentacja Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej. 
Dotychczasowi trzykrotni wicemistrzowie zostali w tym roku 

Mistrzami Polski. 
W reprezentacji 

startowali miesz-
kańcy Gminy Bliżyn 
w osobach: Klaudia 
i Urszula Ślusarczyk 
oraz Sławomir 
Młodawski, będący 
kapitanem drużyny. 
Nasze wyniki walnie 
przyczyniły się do 
tego sukcesu zakładu, 

którego Urszula 
i Sławomir są pra-
cownikami jako 
dyżurni ruchu. 
Klaudia zajęła 
I miejsce na 100 
m - czas 14.28 
sek., I miejsce 
w sztafecie 4x100 
m, III miejsce 
w skoku w dal - 

wynik 4.06 m. Urszula w kat. 41-50 
lat zajęła I miejsce w dal - 3.55 m, 
III miejsce 400 m - czas 87.21 sek. 
Sławomir w kat. 46-55 lat II miejsce 
60 m - czas 8.61 sek, skok w dal - II 
miejsce 4.70 m. 

Jako zawodnicy jesteśmy dumni 
z tego sukcesu i startując na zawo-
dach staramy się promować naszą 
gminę mówiąc wśród uczestników 
o dokonaniach inwestycyjnych, któ-
re miały miejsce w gminie w ostat-
nich latach i zapraszając do jej od-
wiedzenia.

Sławomir Młodawski

Finał wiosennej rundy ligi piłkarskiej
W dniu 17 czerwca odbyła się 11 kolejka GLPN na Orliku 

w Bliżynie. Po jej rozegraniu liderem jest drużyna Bad Boys. Teraz 
nastąpi przerwa w rozgrywkach. Zgłoszenia drużyn do rundy re-
wanżowej do dnia 12 sierpnia zaś wznowienie rozgrywek nastąpi 
19.08.2012r. Dziękujemy drużynom za udział i postawę na boiskach 
Bliżyna i Mroczkowa zapraszając na rundę rewanżową. 

Wyniki 11 kolejki 
AIFAM – Mroczków 6:4 (Witkowski Norbert 3, Grzegorz Siudek 

2, Krzysztof Łuczyński – Wiktor Jędrzejczyk – 3, Rafał Kopeć); 
Kucębów – Sołtyków 5:0 
(Artur Głowala 2, Adrian 
Salwa 2, Marcin Zatorski); 
Gilów – Odrowążek 6:4 
(Paweł Garbusiński 2, Robert 
Adamczyk, Piotr Garbusiński, 
Mariusz Okła, Paweł Świercz – 
Paweł Bernatem 2, Przemysław 
Kaczmarczyk 2); Sorbin – 
Wołów 3:1 (Bartosz Żak 2, 
Paweł Kołodziejczyk – Adrian 
Sitko); Kordian – ZELKO 5:4 

(Rafa Krakowiak 2, Andrzej Drrlik, Włodzimierz Warszawski, Jacek 
Żak – Robert Jurkiewicz 3, Dariusz Mastalerz); Unyszów – Bad Boys 
1:5 (Karol Karpeta – Konrad Zdziech 2, Artur Bartosik, Łukasz Berus, 
Artur Żak).

Tabela rundy wiosennej

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Bramki Bilans
1. Bad Boys 11 28 45:21 + 24
2. Kordian 11 26 60:20 + 40
3. Ubyszów 11 26 42:25 + 17
4. ZELKO 11 23 62:31 + 31
5. Wołów 11 17 38:27 + 11
6. Kucębów 11 16 47:32 + 15
7. Gilów 11 16 48:52 - 4
8. AIFAM 11 12 33:48 - 15
9. Sorbin 11 11 23:40 - 17
10. Mroczków 11 9 39:57 - 18
11. Sołtyków 11 6 25:43 - 18
12. Odrowążek 11 0 29:93 - 64

Najlepsi strzelcy po rundzie wiosennej

Nazwisko Imię Drużyna Bramki
Jurkiewicz Robert ZELKO 21
Jędrzejczyk Wiktor Mroczków 20
Trzebiński Grzegorz Kordian 19
Szmidt Arkadiusz Ubyszów 16
Świercz Paweł Gilów 15

Sławomir Młodawski
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Naszym mamom i tatom

Dzień Mamy oraz zbliżający się Dzień Taty był doskonałą oka-
zją do rodzinnego spotkania w bliżyńskim przedszkolu samorządo-
wym. W dniu 29 maja grupa rodziców, ale również babć, przybyła 
do placówki, aby obejrzeć przedstawienie teatralne zatytułowane 
„Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”.  –Nasza dziecięcia 
inscenizacja być może nie dorówna tym, zaprezentowanym przez 
samorządowców podczas akcji charytatywnej. Jednak przez ten wy-
stęp dzieci chcą podziękować za okazywaną miłość, codzienny trud, 
poświęcenie. Chcą okazać szacunek i oddanie się swoim rodzicom 
– powiedziała na wstępie Izabela Sierko. Jednocześnie powitała 
obecnych rodziców i babcie oraz gości w osobach: wójta Mariusza 
Walachnię, przewodniczącego rady Jerzego Ramsa, dyrektora 
Zespołu Szkół w Bliżynie Józefa Nowaka, radnych: Aleksandrę 
Milanowską, Tadeusza Łyjaka i Wiesława Gregiela.

I już zaczął się występ, czasami poważny, w większości z humo-
rem. Choć tekst czasami ulatywał z pamięci, dzieci przy pomocy 
opiekunów doskonale sobie poradziły z zadaniem. Całość dopełniły 
pięknie wykonane na tę okazję stroje.

Program z grupą „Krasnali” przygotowały Izabela Sierko 
i Ewelina Jedynak.

Wspólny poczęstunek z królującymi słodkościami zakoń-
czył spotkanie.

Jacenty Kita
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