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W numerze m.in.:
*	 zapraszamy	na	Dożynki	Powiatowe,

*	 otwarcie	altany	w	Mroczkowie	już	wkrótce,

*	 zapowiedzi	kulturalne,

*	 „Lider w samorządzie”,

*	 powiatowe	obchody	Święta	Policji,

*	 Powiatowe	Wakacje	Siatkarskie	w	Mroczkowie	oraz	po-
zostałe	aktualności	z	życia	gminy,

*	 wakacje	w	gminie,

*	 ruszyły	rozgrywki	Gminnej	Ligi	Piłki	Nożnej.

Wio koniku, po chodniku
Dzieci	 z	 kla-

sy	 zerowej	 Szkoły	
Podstawowej	
w	 Bliżynie	 wzięły	
udział	 w	 kontynu-
acji	projektu „Wio, 
koniku po chodniku 
- c.d.”	bliżyńskiego		
Stowarzyszenia	
RDEST.	 W	 ra-
mach	 projektu	 od-
wiedzili	 „Domek 
Tkaczki”	 Urszuli	

i	 Grzegorza Jędrzejczyków	 oraz	 gospodarstwo	 Stanisława	
i	Justyny Paszkiel.

Czytaj na str. 15

Festiwal folklorystyczny
Scenki	 z	 życia	

wsi,	 obrzędy,	 śpiew,	
taniec	 i	 smakowite	
jadło	 –	 oto	 główne	
atrakcje	 Festiwalu	
Folklorystycznego	
„Co kraj to oby-
czaj”	 w	 Sielpi	 koło	
Końskich.	 Kto	 wziął	
w	 nim	 udział,	 ten	
z	 pewnością	 nie	 żało-
wał!	 Dzień	 wcześniej	

w	 Ruścu	 w	 woj.	 łódzkim	 odbył	 się	 konkurs	 „Scena rozśpiewana”,	
podczas	którego	zespół	„Sorbin” wywalczył	trzecie	miejsce.

Czytaj na str. 8-9

Święto Plonów  i otwarcie amfiteatru 
w Sorbinie

„Plon niesiemy, plon 
W gospodarza dom…”
Śpiewając	tą	staropolską	pieśń	tuż	przed	15.00	z	posesji	Janiny 

Kołek	w	Sorbinie	w	dniu	15	sierpnia	wyruszył	w	kierunku	kościo-
ła	parafialnego	korowód	dożynkowy,	 rozpoczynając	 już	po	 raz	30.	
Dożynki	 Parafialne	 w	 Sorbinie,	 w	 tym	 roku	 połączone	 z	 otwar-
ciem	amfiteatru.

Czytaj na str. 2-4, fotorelacja na str. 16

Pieszo i rowerem na Jasną Górę
Połowa	sierpnia	to	czas	pielgrzymowania	na	Jasną	Górę,	w	której	

od	lat	biorą	udział	nasi	parafianie	i	mieszkańcy	gminy.	W	tym	roku	
na	pątniczym	szlaku	znalazło	się	33.	pielgrzymów	pieszych,	zaś	już	
po	raz	V	w	pielgrzymce	rowerowej	wzięły	udział	53	osoby.

Czytaj na str. 6
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Święto Plonów i otwarcie amfiteatru w Sorbinie
„Plon niesiemy, plon 
W gospodarza dom, 
Żeby dobrze plonowało, 
Po sto korcy z kopy dało. 
Plon niesiemy, plon, 
W gospodarza dom”
Śpiewając	tą	staropolską	pieśń	tuż	przed	15.00	z	posesji	Janiny 

Kołek	w	Sorbinie	w	dniu	15	sierpnia	wyruszył	w	kierunku	kościo-
ła	parafialnego	korowód	dożynkowy,	 rozpoczynając	 już	po	 raz	30.	
Dożynki	Parafialne	w	Sorbinie.	

–Pierwszy	 wieniec	 dożynkowy	 wykonałam	 dokładnie	 30	 lat	
temu.	Miał	motyw	orła	i	był	przeznaczony	na	dożynki	świeckie.	Rok	
później	na	pierwsze	dożynki	parafialne	wykonałam	wieniec	przed-
stawiający	monstrancję.	W	tym	roku	obrazuje	on	statek.	Mam	na-
dzieję,	że	będzie	on	płynął	dalej	i	znajdą	się	następcy	do	wykonywa-
nia	kolejnych	wieńcy	–	mówi	Janina Kołek.

Tradycyjnie	na	czele	korowodu	szła	grupka	ubranych	w	regional-
ne	stroje	dzieci,	z	wiankami	i	naręczami	polnych	kwiatów	w	rękach	
oraz	starostowie	dożynek	–	Władysława Zbroja	i	Jan Kopeć.

Do	zebranych	przed	świątynią	wyszli	kapłani:	ks.	kanonik	Julian 
Olejarz,	 rodak	 Sorbina	 oraz	 ks.	 proboszcz	 Eugeniusz Siedlecki.	
–Zechciejcie	przyjąć	tą	gromadę	w	kościele	i	odprawić	Mszę	dzięk-
czynną	 za	 tegoroczne	 plony	 –	 poprosił	 księży	 starosta	 Jan Kopeć.	
–Przyjmujemy	dziś	owoce	ziemi	oraz	pracy	ludzkiej	i	chcemy	za	nie	

podziękować	Bogu.	Będziemy	prosić,	aby	chleb	codzienny	dzielony	
był	sprawiedliwie	–	odpowiedział	ksiądz	Julian.

Następnie	 odbyła	 się	 procesja	 wokół	 świątyni	 prowadzona	
przez	księdza	proboszcza,	po	czym	ksiądz	Julian Olejarz	odprawił	
Mszę	św.

Po	uroczystościach	kościelnych	korowód	dożynkowy	przeszedł	
na	 plac	 za	 szkołą,	 gdzie	 obok	 placu	 zabaw,	 przy	 nowo	 wybudowa-
nym	amfiteatrze,	ustrojonym	„iście sielankowo”	przez	Janinę Kołek,	
odbyła	 się	 dalsza	 część	 uroczystości.	 Przybyłych	 powitała	 konfe-
ransjer Katarzyna Skarus.	 Poza	 mieszkańcami	 parafii	 w	 Sorbinie	
licznie	przybyli	 też	goście:	 rodaczka	Sorbina,	poseł	Marzena Okła 
– Drewnowicz,	 starosta	 skarżyski	Michał Jędrys,	 członek	zarządu	
powiatu	Zenon Nowakowski.	Władze	gminne	reprezentowali	wójt	
Mariusz Walachnia,	przewodniczący	rady	gminy	Jerzy Rams	oraz	
niemal	wszyscy	radni	z	terenu	gminy.	Przybyli	przedstawiciele	orga-
nizacji	społecznych	i	stowarzyszeń,	jednostek	organizacyjnych	gmi-
ny,	prezesi	OSP	Sorbin Józef Dąbrowski	i	Nowek	Jan Kuliński	oraz	
sołtysi:	Sorbina	–	Monika Solarz,	Nowek	–	Zuzanna Krzepkowska,	
Zbrojowa	–	Beata Żak.

Pierwszym	punktem	tej	części	uroczystości	było	otwarcie	i	po-
święcenie	nowego	amfiteatru.	

Oni będą kultywować 
tradycję dożynkową

Starostowie dożynek - 
Władysława Zbroja i Jan Kopeć

Procesja wokół kościoła

Korowód dożynkowy w drodze do świątyni

Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Julian Olejarz

Obecni na uroczystościach
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-Cieszę	się,	że	widać,	jak	ta	wieś	się	rozwija.	Choć	rolników	i	plo-
nów	 jest	 coraz	 mniej,	 to	 jednak	 jest	 pamięć	 i	 tradycja,	 dzięki	 której	
możemy	 tworzyć	 przyszłość.	 A	 na	 przyszłość,	 patrząc	 na	 ten	 wolny	
plac,	 życzę	 wam	 boiska	 sportowego	 –	 powiedziała	 poseł	 Marzena 
Okła – Drewnowicz.	Z	kolei	starosta	skarżyski	Michał Jędrys	stwier-
dził:	-	Bliżyn	jest	coraz	bliższy	memu	sercu,	a	patrząc	na	ten	piękny	
wieniec,	 życzę	 Wam	 zwycięstwa	 na	 dożynkach	 powiatowych,	 które		
2	września	odbędą	się	w	Łącznej.

Starosta	wyraził	również	chęć	pozyskania…	koszuli,	w	jakich	wy-
stępują	mężczyźni	z	zespołu	„Sorbin”.	Z	kolei	wójt	Mariusz Walachnia	
wyraził	satysfakcję	z	wybudowania	jakże	potrzebnego	w	Sorbinie	am-
fiteatru	ze	sceną.	Podziękował	również	rolnikom	za	całoroczny	trud,	
a	Janinie Kołek	za	piękny	jak	zwykle	wieniec.

Tytułem	wprowadzenia	do	części	obrzędowej	piękny	wiersz	wyre-
cytowała	Magdalena Wydra.

„Roztańczyły się zboża w słoneczku lipcowym,
pochyliły się jędrne kłosy z pachnącym ziarnem chlebowym.
Wyszli wieśniacy w pole zebrać plon obfity,
z różnych płodów ziemi, a najwięcej z ziarna chlebowego.
Dożynkowy wieniec przystrojony plonem lata,
piękny w swoim uroku – w nim odbija się praca.
Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto.
Dzisiaj wszyscy chłopi obchodzą swe święto.
Zebrali się młodzi razem ze starszymi,
by się wspólnie cieszyć plonami żniwnymi.
Składamy wam plony matki i ojcowie,
my, młodzi żniwiarze, córki i synowie.
Życzymy wam przy tym, byście długo żyli,
pracowali z nami, równo chleb dzielili”.
Kulminacyjnym	punktem	obrzędów	dożynkowych	było	obśpiew-

nie	wieńca	w	wykonaniu	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	„Sorbin”.
Całemu	występowi	akompaniowali	Dariusz Figarski na	akorde-

onie	 oraz	 Ryszard Kucewicz	 na	 bębenku.	 Kończąc	 tą	 część	 Halina 
Fidor,	kierownik	zespołu,	zapowiedziała	białego	walczyka,	w	którym	
jego	członkowie	do	tańca	poprosili	zebraną	publiczność.	

W ydaR ZEnIa

Do	przecięcia	wstęgi	poproszeni	zostali:	wójt	Mariusz Walachnia,	
przewodniczący	rady	Jerzy Rams,	radni	Kazimierz Boruń	 i	Halina 
Fidor,	 dyrektor	 szkoły	 Henryk Żak,	 sołtys	 Sorbina	 Monika Solarz	
oraz	trójka	dzieciaków: Jagoda	i	Małgosia Jarosz	oraz	Zosia Dziedzic.

Ale	zanim	scena	została	dopuszczona	do	użytkowania	przecinają-
cy	wstęgę	musieli	dać	jej	atest	do	użytkowania,	a	polegał	on	na	tym,	że	
przez	kilka	chwil	musieli	na	niej…	podskakiwać.	

Sprawdzian	 wypadł	 pomyślnie,	 więc	 K. Skarus	 kontynuowała	
uroczystość	 prosząc	
na	 scenę	 starostów	
dożynek,	aby	ci	prze-
kazali	 bochny	 chleba	
gospodarzom	 gminy:	
wójtowi	 oraz	 prze-
wodniczącemu	 rady	
gminy.	 –Dzielcie	 ten	
chleb	 nie	 dużo,	 nie	
mało,	ale	aby	wszyst-
kim	 stało	 –	 powie-
dział	Jan Kopeć prze-
kazując	chleb.

Włodarze	obiecali	chleb	dzielić	sprawiedliwie	po	czym	z	pomocą	
radnych	podzielili	się	nim	z	zebranymi	na	dożynkach.

Moment przecinania wstęgi

Scena została dopuszczona do użytkowania

Przekazanie chleba władzom gminy

Dzielnie się chlebem

-Życzę Wam sukcesu na dożynkach powiatowych 
– powiedział starosta Michał Jędrys

Magda Wydra recytuje wiersz dożynkowy

dok. na str. 4
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Wójt	 Mariusz Walachnia	 przypomniał	 zebranym,	 iż	 zespół	
„Sorbin”	w	tym	roku	odniósł	wiele	sukcesów	artystycznych,	w	tym	po	
raz	pierwszy	został	laureatem	i	zdobywcą	I	miejsca	Buskich	Spotkań	
z	Folklorem.	Z	tej	okazji	–	życząc	dalszych	sukcesów	–	wszyscy	człon-
kowie	ZPiT	„Sorbin”	uhonorowani	zostali	przez	władze	gminy	oko-
licznościowymi	upominkami.

Wówczas	 rozpoczęła	 się	 część	 artystyczna.	 Najpierw	 gospoda-
rze	wykonali	„Suitę Świętokrzyską”,	 co	spotkało	się	z	żywym	odbio-
rem	publiczności.

Później	wystąpili	 jeszcze	zespół	„Sobótka”	(po	raz	pierwszy	rów-
nież	z	męską	obsadą)	z	solistą	Wacławem Pejsem	oraz	młoda,	utalen-
towana	wokalistka	z	Sorbina	Agnieszka Piwowarska.	Na	koniec	zaś	
do	wspólnej	zabawy	zagrała	kapela	„Scyzoryki”.

Organizatorzy	 zadba-
li	 również	 o	 inne	 atrakcje.	
Wyłoniony	 został	 Żniwiarz	
Dożynek	 (a	 właściwie	
Żniwiarka),	 gdyż	 w	 konku-
rencji	tej	zwyciężyła	Zuzanna 
Krzepkowska	 z	Nowek,	która	
okazała	 się	 najbardziej	 bie-
gła	 w	 dwóch	 konkurencjach	
–	 wiązania	 powróseł	 oraz	
wiązania	snopków.	W	polu	zo-
stawiła	swych	męskich	konku-

rentów:	Janusza Kubicza,	Janusza Kołka i	Sławomira Żaka.

Oceny	konkurencji	dokonały	Janina Kołek	i	Irena Krzepkowska.
Dodajmy,	 że	w	 tym	roku	nie	było	młócenia	 zboża	cepami,	gdyż	

uległy	one	zniszczeniu	w	zeszłym	roku.
Rozstrzygnięty	 został	 również	 konkurs	 na	 nazwę	 nowego	 am-

fiteatru.	 Donosimy	 zatem,	 że	 będzie	 się	 on	 nazywał	 „Kuźniczkowy
Zakątek” a	zwycięską	nazwę	wymyśliła	Jagoda Jarosz.	Wyróżniono	tak-
że	nazwy	„Straszny Dwór”,	„Sorbin Opera”	oraz	„Sorbińska Potupaja”.

Były	 też	 inne	 atrakcje.	 Dzieci	 mogły	 pojeździć	 konno,	 starsi	
uczestniczyć	 w	 konkursach	 m.in.	 karaoke	 i	 tańca	 synchronicznego.	
Mieszkańcy	 sołectwa	przygotowali	 również	 stoisko	gastronomiczne,	
gdzie	za	symboliczną	złotówkę	można	było	skosztować	wypieków	czy	
chleba	ze	smalcem	i	ogórkiem.	Można	było	obejrzeć	również	ekspona-
ty	w	Izbie	Regionalnej.

Organizatorami	Dożynek	Parafialnych	połączonych	z	otwarciem	
amfiteatru	byli:	Towarzystwo	Przyjaciół	Ziemi	nad	Kuźniczką,	Zespół	
Pieśni	 i	 Tańca	 „Sorbin”,	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Bliżynie	 oraz	
Sołtys	i	Rada	Sołecka	w	Sorbinie.

Za	 naszym	 pośrednictwem	 organizatorzy	 dziękują	 Urzędowi	
Gminy	 w	 Bliżynie	 za	 wsparcie	 finansowe	 w	 zakupie	 produktów	 na	
przygotowanie	 potraw	 regionalnych,	 które	 zostały	 przygotowane	 na	
uroczystości	przez	mieszkańców	Parafii	Sorbin.

Dodajmy,	że	uroczystości	przez	organizatorów	jak	zwykle	zostały	
przygotowane	 perfekcyjnie.	 Co	 zatem	 nas	 czeka	 za	 rok,	 na	 30.	 lecie	
powstania	parafii	w	Sorbinie?

Jacenty Kita

Scena wytrzymała „dziewiczy taniec”

Zespół otrzymał upominki od władz gminy

Zespół „Sorbin” na scenie

Zespół „Sobótka”

Agnieszka Piwowarska
 i Halina Fidor

Rywalizacja w konkurencji Żniwiarza

Izbę Regionalną odwiedził m.in. starosta Michał Jędrys

dok. ze str. 3
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Zapraszamy do Mroczkowa

W	 najbliższą	 sobotę	 nastąpi	 uroczyste	 otwarcie	 kolejnego	 miej-
sca	 integracji	 i	altany	w	naszej	gminie	–	 tym	razem	w	Mroczkowie.	
Początek	o	godz.	17.00.

Po	 uroczystym	 otwarciu	 obiektu	 organizatorzy	 przewidują	
część	artystyczną.	–Wystąpią	zespoły	„Sobótka”	 z	 solistą	Wacławem 
Pejasem,	 „Kuźniczanki”	 z	 Nowego	 Odrowążka	 oraz	 „Jaworzanki”.	
Wieczorem	natomiast	będziemy	się	bawić	przy	muzyce	dwóch	zespo-
łów	–	mówi	Jan Sztab,	jeden	z	organizatorów.

Imprezę	organizują	Ochotnicza	Straż	Pożarna	oraz	Sołtys	i	Rada	
Sołecka	Mroczkowa.

(jaki)

„LIDER w samorządzie”
Urząd	 Gminy	 w	 Bliżynie	 przystąpił	 do	 projektu	 pn.	

„LIDER w samorządzie”.	 Projekt	 ten	 jest	 realizowany	
w	 partnerstwie	 przez	 samorządy	 Bliżyna,	 Mniowa,	 Nagłowic,	
Skarżyska	 Kościelnego	 i	 Waśniowa	 w	 ramach	 Poddziałania	
5.2.1	 Programu	 Operacyjnego	 Kapitał	 Ludzki	 i	 współfinan-
sowany	 z	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego.	 Liderem	
Partnerstwa	 jest	 Akademia	 Przedsiębiorczości	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 sie-
dzibą	 w	 Starachowicach,	 która	 w	 imieniu	 wszystkich	 5.	 Gmin	
przygotowała	 i	 złożyła	 wniosek	 konkursowy	 w	 Ministerstwie	
Administracji	i	Cyfryzacji.

Powyższy	projekt	 realizowany	 będzie	w	okresie	 od	1	 lipca	
2012	r.	do	30	czerwca	2014	r.	Głównym	celem	projektu	jest	po-
prawa	standardów	zarządzania	oraz	podniesienie	jakości	i	do-
stępności	usług	publicznych	świadczonych	przez	Urzędy	Gmin	
zaangażowane	w	projekt.

Założone	w	projekcie	działania	doskonalące	zostały	oparte	
na	 wynikach	 samooceny	 Metodą	 CAF	 2006	 przeprowadzonej	
w	 Urzędach	 Gmin	 w	 ubiegłym	 roku.	 Osiągnięcie	 zaplanowa-
nych	celów	zostanie	wsparte	poprzez	następujące	formy	działań:
-		 studia	podyplomowe	pracowników	Urzędu	Gminy	z	zakre-

su	administracji	samorządowej,
-		 kurs	języka	migowego,
-		 kursy	 i	 szkolenia,	 a	 także	doradztwo	m.in.	w	dziedzinach:	

kontroli	zarządczej,	Strategii	Rozwoju	Gminy,	profesjonal-
nej	 obsługi	 klienta,	 skutecznej	 komunikacji,	 KPA,	 świad-
czenia	 usług	 drogą	 elektroniczną,	 dostępu	 do	 informacji	
publicznej	oraz	budżetu	zadaniowego.
Warto	 podkreślić,	 że	 środki	 przeznaczone	 na	 finansowa-

nie	projektu	nie	obciążają	w	żaden	sposób	budżetu	gmin,	gdyż	
wkład	własny	nie	jest	wymagany.

W	 dniu	 26	 lipca	 2012	 r.	 w	 siedzibie	 Lidera	 Projektu	
w	 Starachowicach	 odbyło	 się	 pierwsze	 spotkanie	 Grupy	
Sterującej	 odpowiedzialnej	 za	 długoterminowe	 zarządzanie	
projektem	i	jego	monitoring.	Z	ramienia	Urzędu	Gminy	Bliżyn	
na	 spotkaniu	 obecna	 była	 sekretarz	 gminy	 Barbara Stachera,	
która	 została	 powołana	 na	 stanowisko	 koordynatora	 gminne-
go	projektu.

Jacenty Kita

Posterunek policji (na razie) zostaje
Nadal	niepewna	jest	sytuacja	posterun-

ku	 policji	 w	 Bliżynie.	 Pisaliśmy	 o	 tym,	 że	
zgodnie	z	planami	komendy	wojewódzkiej	
wszystkie	 38	 posterunków	 policji	 w	 woje-
wództwie	 miało	 zostać	 zlikwidowane	 do	
końca	czerwca	br.	Przyczyną	są	oczywiście	
oszczędności.	

Jako	 pierwsza	 w	 województwie	 swój	
sprzeciw	 przeciwko	 tym	 planom	 wyraziła	
Rada	 Gminy	 w	 Bliżynie	 przyjmując	 sto-
sowne	stanowisko	w	tym	względzie.

Tymczasem	 mamy	 już	 prawie	 wrze-
sień,	 a	 posterunek	 nadal	 funkcjonuje,	 ale	
jego	losy	są	nadal	niepewne.	–Na	dziś	mogę	
powiedzieć,	 że	 komendant	 powiatowy	 za-

twierdził	harmonogram	dyżurów	na	wrzesień.	Co	będzie	dalej?	Nie	
wiem	–	mówi	p.o.	kierownika	posterunku	Artur Szumiał.

Jak	udało	nam	się	dowiedzieć	25	września	planowane	jest	spotka-
nie	władz	powiatu	oraz	naszej	gminy	z	komendantem	wojewódzkim	
policji	w	Kielcach.	Być	może	wówczas	sytuacja	się	wyjaśni.

(jaki)

We wrześniu pracujemy 
normalnie – mówi  

Artur Szumiał
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PIElgR Z ymI na SZl aku

Pieszo i rowerem na Jasną Górę

Tradycje	pielgrzymowania	na	Jasną	Górę	sięgają	samych	począt-
ków	Sanktuarium.	W	krótkim	czasie	stało	się	ono	jednym	z	najbar-
dziej	uczęszczanych	miejsc	pielgrzymkowych.	Szybko	bowiem	roznio-
sła	się	sława	o	cudach	zdziałanych	za	pośrednictwem	Matki	Bożej.	Już	
w	1429	roku	król	polski	Władysław	Jagiełło	pisał	do	papieża	Marcina	
V:.	„Miejsce to utrzymuje się jedynie z jałmużny pielgrzymów oraz do-
znaje wsparcia z napływu ludzi, których mnóstwo zbiega się do owego 
kościoła w nadziei zbawienia”.	Obecnie	Jasną	Górę	odwiedza	kilkaset	
tysięcy	pątników	rocznie.

Współcześnie	 po-
łowa	 sierpnia	 to	 czas	
pielgrzymowania	 na	
Jasną	 Górę,	 w	 której	
od	lat	biorą	udział	nasi	
parafianie	 i	mieszkań-
cy	gminy.	W	tym	roku	
na	 pątniczym	 szlaku	
znalazło	 się	 33.	 piel-
grzymów	pieszych,	zaś	
już	 po	 raz	 V	 w	 piel-
grzymce	 rowerowej	
wzięło	 udział	 53.	 oso-
by.

W	 dniu	 10	 sierp-
nia	 sprzed	 kościoła	
św.	 Ludwika	 w	 180.	
kilometrową	 trasę	
do	 Częstochowy	 wy-

ruszyło	 53.	 pątników	 na	 rowerach.	 Wśród	 nich	 byli	 m.in.	 posłanka	
Marzena Okła – Drewnowicz,	
wójt	 Bliżyna	 Mariusz 
Walachnia	 i	 członek	 zarzą-
du	 powiatu	 skarżyskiego	
Stanisław Dymarczyk.	

Rowerowi	 pielgrzymi,	
mimo	 mało	 sprzyjającej	 aury,	
w	 drodze	 spędzili	 trzy	 dni,	
na	 noclegi	 zatrzymując	 się	
w	leżących	po	drodze	szkołach	
w	Przedborzu	i	Skrzydłowie.

Ostatniego	dnia	tj.13	sierp-
nia	 dołączyli	 do	 pieszej	 grupy	
skarżyskiej	 i	 razem	 wcho-
dzili	 do	 klasztoru	 na	 Jasnej	
Górze,	 by	 oddać	 hołd	 Matce	
Boskiej	Częstochowskiej.

(jaki)

Kościółek św. Zofii ma nowe ogrodzenie
Staraniem	 pro-

boszcza	 parafii	 św.	
Ludwika	 w	 Bliżynie	
ks.	Stanisława Wlazły	
zakończyły	 się	 prace	
związane	 z	 renowacją	
kamiennego	 ogrodze-
nia	kościółka	św.	Zofii.

Mur	od	dawna	wy-
magał	 remontu,	a	 jego	
stan	 uległ	 znacznemu	

pogorszeniu	w	wyniku	wypadku,	do	którego	doszło	wiosną	tego	roku.
Obecnie	mur	został	wybudowany	niemal	od	nowa,	ale	zachowując	

zabytkowy	 charakter	 i	 stylistykę.	 Ma	 odpowiednie	 daszki	 zabezpie-
czające	przed	opadami,	wykonane	zostały	stalowe	drzwi	i	brama.

Środki	 finanso-
we	 na	 jego	 remont	
pochodziły	 m.in.	
z	 kwest	 organizo-
wanych	 w	 Dniu	
Wszystkich	 Świętych	
na	 bliżyńskim	 cmen-
tarzu	parafialnym.

(jaki)



7Samorządowy Informator Gminy BliżynWR ZESIEŃ 2012

Oczyszczalnia przyjęła pierwsze ścieki

Wczoraj,	 23	 sierpnia,	 nowo	 wybudowana	 oczyszczalnia	 ścieków	
w	Bliżynie	przyjęła	pierwsze	ścieki	z	sieci	kanalizacyjnej.	–W	pierwszej	
kolejności	podłączone	zostały	bloki	na	osiedlu	 i	 część	ul.	Podleśnej.	
W	sumie	w	najbliższym	czasie	do	oczyszczalni	podłączonych	będzie	
około	 180	 posesji,	 w	 których	 mieszka	 ponad	 700	 osób	 –	 mówi	 wójt	
Mariusz Walachnia.

To	efekt	końcówki	prac	związanych	z	I	etapem	kanalizacji	gminy.	
Poza	 oczyszczalnią	 mechaniczno	 –	 biologiczną,	 w	 pełni	 zautomaty-
zowaną,	wybudowane	zostało	około	8,3	kilometra	sieci	kanalizacyj-
nej	 obejmującej	 Wojtyniów	 oraz	 Bliżyn	 po	 południowej	 stronie	 od		
ul.	Kościuszki	do	bloków.	

Docelowa	 przepustowość	 oczyszczalni	 wynosić	 będzie		
840	m3/dobę,	ale	po	zrealizowaniu	I	etapu	przerobi	ona	420	m3/dobę	
i	pracować	będą	dwa	reaktory.	Jednak	jej	projekt	jest	taki,	że	w	przy-

InWES t yc JE

szłości,	w	miarę	budowania	kolejnych	odcinków	sieci	kanalizacyjnej,	
budowane	 będą	 kolejne	 kolektory.	 -Pierwszy	 rozruch	 oczyszczal-
ni	 miał	 miejsce	 na	 początku	 sierpnia,	 podczas	 którego	 sprawdzana	
była	sprawność	urządzeń.	Testy	wypadły	pozytywnie.	Szacujemy,	że	
w	 październiku	 tego	 roku	 oczyszczalnia	 osiągnie	 pełną	 sprawność	
i	odpowiednie	parametry,	które	zapewnią	odpowiednią	jakość	odpro-
wadzanych	ścieków	–	dodaje	wójt.

W	początkowym	okresie	nie	będą	przyjmowane	ścieki	z	beczko-
wozów.	

Sama	oczyszczalnia	obejmuje	cały	kompleks	obiektów	i	urządzeń.	
–Części	 składowe	 oczyszczalni	 to	 zbiornik	 uśredniający,	 stacja	 me-
chanicznego	oczyszczania	ścieków,	reaktor	SBR,	urządzenie	do	prze-
róbki	osadu,	budynek	techniczno	–	socjalny	i	agregat	prądotwórczy	–	
uzupełnia	Katarzyna Ptaszek,	inspektor	ds.	inwestycji	komunalnych	
Urzędu	Gminy	w	Bliżynie.
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RoZmaItoścI

Powiatowe obchody Święta Policji
W	 1919	 roku,	 w	 nowo	

odrodzonej	 po	 okresie	 za-
borów	Polsce,	Sejm	powołał	
Policję	 Państwową,	 której	
kontynuatorką	 jest	obecnie	
Policja.	 W	 lipcu	 1995	 roku	
parlament	 zdecydował,	 że	
dzień	24	 lipca	będzie	świę-
towany	jako	Święto	Policji.

Na	 tę	 okoliczność	 23	
lipca	br.	w	powiecie	skarżyskim	odbyły	się		uroczyste	obchody	Święta	
Policji,	 które	 rozpoczęła	 Msza	 Święta	 odprawiona	 przez	 ks.	 Jerzego 
Karbownika	w	Sanktuarium	
Matki	 Bożej	Ostrobramskiej	
w	Skarżysku	–	Kamiennej.	

Przed	 ołtarzem	 Matki	
Boskiej	 Ostrobramskiej	
stanął	 poczet	 sztandaro-
wy	 Komendy	 Powiatowej,	
zwarty	 oddział	 policjantów,	
a	 także	 zaproszeni	 goście.	
Byli	 wśród	 nich	 Posłowie	
Rzeczypospolitej	Polskiej	Marzena Okła-Drewnowicz,	Maria Zuba,	
Andrzej Bętkowski,	 a	 także	 Senator	 RP	 Beata Gosiewska.	 Wśród	

zgromadzonych	 gości	
byli	 również	 przewod-
niczący	 Rady	 Powiatu	
Skarżyskiego	 Eugeniusz 
Cichoń,	 starosta	 skarży-
ski	 Michał Jędrys	 oraz	
członek	Zarządu	Powiatu	
Stanisław Dymarczyk.	
Obecni	 podczas	 obcho-
dów	 byli	 także	 włodarze	

gmin	powiatu:	Prezydent	Skarżyska-Kamiennej	Roman Wojcieszek,		
Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Suchedniów	Tadeusz Bałchanowski,	Wójt	
Gminy	Łączna	Romuald Kowaliński,	a	także	Wójt	Gminy	Skarżysko	
Kościelne	 Zdzisław Woźniak.	 Gminę	 Bliżyn	 reprezentowała	 sekre-
tarz	gminy	Barbara Stachera.

Po	Mszy	św.	Akt	Zawierzenia	odczytał	komendant	powiatowy	po-
licji	Wojciech Przeździk.

Życzenia	policjantom	z	okazji	ich	święta	złożyli	wszyscy	przyby-
li	parlamentarzyści,	a	także	Zastępca	Świętokrzyskiego	Komendanta	
Wojewódzkiego	Policji	w	Kielcach	Waldemar Wódkowski.	

Tradycyjnie	Święto	Policji	było	momentem	wręczania	odznaczeń	
i	awansów	na	wyższe	stopnie.

Jacenty Kita

Oczyszczanie	w	reaktorze	biologicznym	SBR	następuje	z	osadem	
czynnym	niskoobciążonym	w	warunkach	 tlenowych,	czego	efektem	
jest	brak	przykrego	zapachu.

Sieć	 kanalizacyjna	 jest	 typu	 grawitacyjno	 –	 tłocznego,	 ale	 z	 do-
minującą	 siecią	 grawitacyjną.	 W	 trudniejszym	 terenie	 wybudowane	
zostały	trzy	pompownie	ścieków.

Całkowita	wartość	projektu	objętego	I	etapem	wynosi	10.357.622	
złotych,	 z	 czego	 4.035.000	 złotych	 to	 pieniądze	 z	 Unii	 Europejskiej	
w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Świętokrzyskiego	na	 lata	2007-2013.	Prace	wykonywało	konsorcjum	
firm,	 którego	 liderem	 jest	 firma	 „WOD-KAN”	 Zdzisława Rejmana 
z	Mniowa.

Dzięki	 powstaniu	 oczyszczalni	 i	 sieci	 kanalizacyjnej	 poprawie	
ulega	stan	czystości	rzek	i	środowiska,	co	sprzyjać	będzie	rozwojowi	
funkcji	 rekreacyjno	 –	 turystycznej	 gminy	 i	 rozwojowi	 przedsiębior-
czości.

W	roku	przyszłym	rozpocznie	się	realizacja	II	etapu	budowy	ka-
nalizacji	obejmującego	cały	Bliżyn.	Aktualnie	trwa	uzgadnianie	do-
kumentacji,	a	po	uzyskaniu	pozwolenia	na	budowę,	jesienią	tego	roku	
gmina	 ogłosi	 przetarg	 na	 wyłonienie	 wykonawcy.	 Zakres	 przetargu	
obejmował	 będzie	 wybudowanie	 ponad	 20	 km	 sieci,	 czterech	 prze-
pompowni,	 wykonanie	 dwunastu	 przejść	 pod	 drogą	 krajową	 nr	 42,	
dwóch	przejść	pod	torami	oraz	jednego	pod	rzeką	w	okolicy	mostu	na	
ul.	Staszica.	Dofinansowanie	z	RPO	w	ramach	podpisanej	pre-umowy	
wyniesie	6,2	mln	zł.	Roboty	potrwają	do	końca	2014	roku.

Jacenty Kita
PS
Urząd	 Gminy	 w	 Bliżynie	 apeluje	 do	 mieszkańców	 i	 właścicie-

li	 obiektów	 handlowych	 o	 pilne	 wniesienie	 opłaty	 przyłączeniowej.	
Oczywiście	dotyczy	to	osób,	które	nie	spełniły	tego	warunku	przyłą-
czenia	do	sieci.
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Licznie	zgromadzona	publiczność	gromkimi	brawami	nagradzała	
poszczególne	występy.	

Nieco	dalej	od	sceny,	na	sielpiańskim	deptaku	znajdowały	się	sto-
iska	 poszczególnych	 zespołów,	 można	 było	 degustować	 staropolskie	
jadła,	kupić	rękodzielnicze	wyroby	czy	 inne	pamiątki.	Dużym	zain-
teresowaniem	cieszyły	się	stoiska	naszych	twórców	ludowych	np.	po-
kaz	tkania	w	wykonania	Leokadii Okły	z	Nowego	Odrowążka	czy	też	
tworzenie	wyrobów	z	gliny	przez	Jarosława Rodaka.	Swe	stoiska	mieli	
Justyna Reguła,	Janina Kołek	i	Władysław Berus.	Wśród	nich	uwi-
jała	się	wiceprezes	LGD	„U Źródeł”	a	zarazem	nasza	radna	powiatowa	
Anna Leżańska.

–	Impreza	była	udana,	finansowana	przez	Unię	Europejską	w	ra-
mach	programu	Leader.	Odbyła	się	dzięki	współpracy	lokalnych	grup	
działania.	Być	może	w	przyszłości	pomyślimy	o	festiwalu	na	między-
narodową	skalę	–	powiedziała	Anna Leżańska,	jedna	z	organizatorek	
wydarzenia.	

Jacenty Kita

FEStIWal Folk loRu

Festiwal Folklorystyczny  
„Co kraj, to obyczaj”

Scenki	z	życia	wsi,	obrzędy,	śpiew,	taniec	i	smakowite	jadło	–	oto	
główne	 atrakcje	 Festiwalu	 Folklorystycznego	 „Co kraj, to obyczaj”,	
który	 5	 sierpnia	 odbył	 się	 w	 Sielpi	 koło	 Końskich.	 Kto	 wziął	 w	 nim	
udział,	ten	z	pewnością	nie	żałował!

Dzień	 wcześniej	 w	 miejscowości	 Rusiec	 w	 woj.	 łódzkim	 odbył	
się	pierwszy	dzień	 festiwalu	pod	 hasłem	„Scena rozśpiewana”.	 Duży	
sukces	w	Ruścu	odniósł	Zespół	Pieśni	i	Tańca	„Sorbin”,	który	zajął	III	
miejsce.	 Ogromnym	 zainteresowaniem	 cieszyły	 się	 również	 stoiska	
naszych	twórców	ludowych	i	rękodzielników.

Imprezę	 zorgani-
zowała	 Lokalna	 Grupa	
Działania	 „U Źródeł”	
z	 Modliszewic,	 przy	
współpracy	 z	 LGD:	
„Kraina Wielkiego Łuku 
Warty” z	 Osiakowa	 (woj.	
łódzkie),	„Wielicka Wieś”	
(małopolskie),	„Razem na 
rzecz Rozwoju”	 z	 Mirca.	

Na	 sielpiańskiej	 scenie	 zaprezentowało	 się	 dziesięć	 zespołów	 ludo-
wych	z	regionów:	świętokrzyskiego,	łódzkiego	i	małopolskiego.	

Repertuar	obrzędów	był	
wszechstronny.	 Każda	 gru-
pa	prezentowała	oryginalny	
program.	Były	to	np.	obrzę-
dy	weselne,	 tańce	i	zabawy,	
scenki	z	życia	wsi,	pieczenie	
chleba,	kiszenie	kapusty	(w	
wykonaniu	ZPiT	„Sorbin”),	
darcie	 pierza,	 wicie	 wieńca	
dożynkowego.	
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Wak ac JE Z  Z amEc Zk IEm

Wakacje z Zameczkiem

W	miesiącach	lipiec	i	sierpień	Zameczek	w	Bliżynie	przygotował	
propozycje	nie	tylko	dla	dzieci,	ale	także	dla	dzieci	i	całych	rodzin.

I	tak	odbyły	się:
-		 17.07	 -	 Rajd	 pieszy	 do	 Bramy	 Piekielnej	 przy	 współpracy	

Regionalnej	 Dyrekcji	 Lasów	 Państwowych	 –	 w	 trakcie	 rajdu	
promowano	 akcję	 „Świadomi zagrodzenia”.	 Wszyscy	 uczestnicy	
otrzymali	gadżety	promujące,	a	na	zakończenie	odbyło	się	wspól-
ne	grillowanie.

-		 23.07	 -	 Wakacyjny	 Turniej	 Szóstek	 Piłkarskich	 na	 Orliku	
w	 Bliżynie.	 Do	 turnieju	 przystąpiło	 10	 drużyn	 siedmioosobo-
wych	 w	 dwóch	 kategoriach-	 szkoły	 podstawowe	 i	 gimnazjum.		
Organizatorzy	zadbali	o	napoje	i	słodycze	dla	wszystkich	uczest-
ników	 rozgrywek.	 Zwycięskie	 drużyny	 otrzymały	 nagrody	 rze-
czowe.

-		 15.08	 –	 Dożynki	 parafialne	 przy	 współpracy	 Stowarzyszenia	
nad	Kuźniczką.

-		 16.08	 –	 Wycieczka	 rodzinna	 do	 Tomaszowa	 Mazowieckiego.	
Uczestnicy	 zwiedzali	 Skansen	 rzeki	 Pilicy,	 Groty	 Nadgórzyckie,	
Spałę,	Bunkry	w	Konewce	 i	 Jeleniu.	 	W	wyjeździe	uczestniczyło	
28	osób.

W	najbliższym	czasie	odbędą	się	jeszcze	w	ramach	akcji	„Lato”:
-	 25.08	 –	 Otwarty	 Turniej	 Plażowej	 Piłki	 Siatkowej	 przy	 zalewie	

w	Bliżynie.
-	 25.08	 –	 Otwarcie	 altany	 Integracyjnej	 w	 Mroczkowie,	 Gminny	

Ośrodek	Kultury	w	Bliżynie	włączył	się	w	pomoc	przy	organizacji	
części	artystycznej	i	przeprowadzenie	konkursów	rodzinnych.

-	 1.09	–	Pożegnanie	wakacji	w	altanie	w	Brześciu	przy	współpracy	
Sołtysa	 i	Rady	Sołeckiej	w	Brześciu.	W	programie	przewidziano	
występy	artystyczne,	konkursy	a	na	zakończenie	zabawę	przy	mu-
zyce.

W	okresie	wakacyjnym	odbyły	się	warsztaty	decoupage	dla	uczest-
ników	Szkolenia	Centrum	Integracji	Społecznej	w	Bliżynie.

Biblioteka	Publiczna	w	Bliżynie	w	każdy	czwartek	w	godzinach	od	
11.00	do	13.00	prowadziła	zajęcia	literacko	–	plastyczne	zatytułowane	
„Wakacje z bajką”.

Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Bliżynie	zaprasza	mieszkanki	i	miesz-
kańców	 Powiatu	 Skarżyskiego	 do	 udziału	 w	 Przeglądzie	 Tkaniny	
Unikatowej.	Prace	należy	dostarczyć	do	dnia	21	września	br.	do	GOK	
w	Bliżynie.	Szczegóły	na	plakatach.

Marzanna Godlewska
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Spotkania na skaryszewskim rynku
Niedziela	 22	 lipca	 upłynęła	

w	 Skaryszewie	 pod	 znakiem	 folklo-
ru.	 W	 ramach	 cyklu	 „Spotkajmy się 
w Rynku”	 wystąpiły	 kapele,	 zespoły	
i	śpiewacy	ludowi.

Najbardziej	 oklaskiwany	 był	 pełen	
humoru	Wacław Pejas – obecnie	miesz-
kający	 w	 Sobótce.	 Niezwykle	 sympa-
tyczny	 pan	 Wacław	 śpiewał,	 opowiadał	
śmieszne	 historyjki	 i	 był	 najbardziej	
oklaskiwanym	wykonawcą.	

	Kolejnym	zespołem,	były	„Królewskie Wody”	z	Jedlni	Kościelnej.	
Znane	 wszystkim	 piosenki	 rozkołysały	 skaryszewską	 publiczność.	
Jako	 kolejne	 wystąpiły	 „Kazanowianki znad Iłżanki”,	 a	 koncert	 za-
kończył	 występ Andrzeja Szczepańskiego,	 który	 zagrał	 na	 skrzyp-
cach	i	akordeonie.

(jaki)

RoZmaItoścI

Na uroczystościach w Łącznej 

Delegacje	 jednostek	OSP	z	naszej	gminy	wraz	z	pocztami	sztan-
darowymi	wzięły	udział	w	uroczystych	obchodach	85-lecia	powstania	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Łącznej.	Uczestniczyli	w	nich	również	
parlamentarzyści,	władze	samorządowe	powiatu	i	okolicznych	gmin,	
delegacje	zaprzyjaźnionych	jednostek	straży.

Na	 początku	 meldunek	 o	 gotowości	 do	 rozpoczęcia	 obchodów	
przyjął	prezes	ZW	ZOSP	poseł	Mirosław Pawlak.	Po	wciągnięciu	na	
maszt	flagi	państwowej	i	odegraniu	hymnu	państwowego	odprawiona	
została	Msza	św.	w	intencji	strażaków	i	ich	rodzin.

W	 części	 oficjalnej,	 po	 okolicznych	 wystąpieniach,	 najbardziej	
zasłużeni	 druhowie	 z	 Łącznej	 uhonorowani	 zostali	 odznaczeniami	
i	medalami.

Następnie	 wystąpiły	 miejscowe	 zespoły	 ludowe	 i	 muzyczne.	
Niewątpliwą	 atrakcją	 uroczystości	 była	 prezentacja	 zrekonstruowa-
nego	Papamobile,	którym	Jan	Paweł	II	podróżował	po	naszym	kraju.

(jaki)

Sukces Wacława Pejasa w Iłży
W	XVIII	Festiwalu	Folkloru	 imienia	Józefa	Myszki	w	Iłży	wzię-

ła	 udział	 rekordowa	 ilość	 zespołów	 śpiewaczych,	 kapel	 i	 solistów.	
Impreza	jak	co	roku	przyciągnęła	tłumy	fanów	z	całej	Polski.

Uroczystość	 rozpoczęła	 się	 tradycyjnie	 mszą	 świętą	 w	 iłżeckim	
kościele	parafialnym	w	intencji	patrona	festiwalu	oraz	twórców	ludo-
wych	ziemi	 iłżeckiej.	Po	nabożeństwie	uczestnicy	 festiwalu	przema-
szerowali	przez	miasto	w	barwnym	korowodzie	prowadzonym	przez	
kapelę	iłżecka.	W	prezentacjach	konkursowych	wzięło	udział	łącznie	
46	zespołów,	kapel	i	solistów.

Miło	nam	poinformować,	że	Wacław Pejas	z	Sobótki	w	kategorii	
solistów	zajął	II	miejsce.

(jaki)

Poprawia się infrastruktura nad zalewem

Systematycznemu	wzbogaceniu	ulega	infrastruktura	i	zagospoda-
rowanie	bliżyńskiego	zalewu.

Kilka	 tygodni	 temu	 zamontowany	 został	 monitoring	 składający	
się	z	4.	kamer.	Dzięki	temu	nad	zalewem	jak	i	pobliskim	parkingu	jest	
znacznie	bezpieczniej.

W	 ostatnim	 czasie	 po-
prawiły	 się	 także	 warunki	
i	 komfort	 wypoczywają-
cych	 na	 plaży	 i	 korzysta-
jących	 z	 kąpieliska.	 Mają	
teraz	do	dyspozycji	trzyele-
mentową	przebieralnię.

Lepiej	 też	 mają	 ratow-
nicy.	 Staraniem	 gminy	
powstała	wieża	obserwacyjna,	 z	której	mogą	czuwać	na	bezpieczeń-
stwem	pływających	w	zalewie.	Do	dyspozycji	mają	również	przenośny	
kontener,	pełniący	funkcję	socjalną.

(jaki)
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Trwa nabór wniosków do programu 
stypendialnego „Żaczek” 

Do	 20	 września	 Fundacja	 „Daj 
Szansę”,	 przyjmuje	 wnioski	 na	 sty-
pendia	 naukowo-socjalne	 z	 progra-
mu	stypendialnego	„Żaczek”.	To	już	
drugi	 program	 Fundacji,	 z	 którego	
uczniowie	 szkół	 ponadgimnazjal-
nych	zamieszkali	na	terenie	powiatu	
skarżyskiego	mogą	ubiegać	się	o	po-
moc	na	rok	szkolny	2012/2013.	

Program	 stypendialny „Żaczek”	
realizowany	 jest	 przez	 Fundację	
„Daj Szansę”	już	po	raz	siódmy	przy	
współpracy	 i	 współfinansowaniu	
Fundacji	im.	S.	Batorego		i	Quo-Vadis	
Gavell	Family	Foundation	w	ramach	
Programu	 „Równe Szanse - lokalne 

programy stypendialne”.	Do	tej	pory	z	pomocy	materialnej	w	ramach	
„Żaczka”	skorzystało	122.	uczniów	skarżyskich	szkół.	Fundacja	może	
realizować	 program	 Żaczek	 dzięki	 wsparciu	 darczyńców	 i	 wpłat	 na	
rzecz	„Daj Szansę” z	1%.	

Uczniowie	ubiegający	się	o	stypendium	naukowo-socjalne	z	pro-
gramu	stypendialnego „Żaczek” powinni	spełnić	następujące	warun-
ki:			
-		 na	świadectwie	promocyjnym	w	liceum	lub	technikum	posiadać	

w	roku	szkolnym	2011/2012	średnią	ocen	co	najmniej	4,78,	a	ab-
solwenci	gimnazjów	(uczniowie	klas	pierwszych)	na	świadectwie	
końcowym	w	gimnazjum	powinni	posiadać	średnią	ocen	co	naj-
mniej	5,0.	

-		 być	finalistami	konkursów	i	olimpiad	przedmiotowych	 lub	mają	
udokumentowane	inne	szczególne	osiągnięcia	w	różnych	dziedzi-
nach:	naukowej,	artystycznej,	literackiej,	sportowej.

-		 charakteryzować	 się	 nienaganną	 postawą,	 być	 aktywni	 społecz-
nie,	działać	na	rzecz	rówieśników	i	środowiska	-	wolontariat	(udo-
kumentowane	przykłady	działalności	np.	zdjęcia,	dyplomy,	opinie	
organizacji	i	instytucji).

-		 średnie	dochody	netto	(z	ostatnich	3	m-cy)	na	członka	rodziny	nie	
powinny	przekroczyć	970	zł,	a	w	przypadku	gdy	członek	rodziny	
legitymuje	się	orzeczeniem	o	stopniu	niepełnosprawności	średnie	
dochody	nie	mogą	przekroczyć	1.200	zł.
W	 dokumentach	 składanych	 przez	 kandydata	 ubiegającego	 się	

o	stypendium	muszą	się	znaleźć:
-		 wniosek	o	przyznanie	stypendium	wypełniony	przez	kandydata,	
-		 opinia	wychowawcy	poświadczona	przez	dyrekcję	szkoły,
-		 oświadczenie	o	sytuacji	materialnej	i	rodzinnej	wraz	z	zaświadcze-

niami	 o	 dochodach	 rodziców/opiekunów	 za	 ostatnie	 3	 miesiące,	
w	przypadku	działalności	gospodarczej	należy	podać	również	wy-
sokość	rocznych	dochodów	poświadczoną	przez	Urząd	Skarbowy,

-		 kopie	świadectw,	dyplomów	oraz	 inne	materiały	dokumentujące	
osiągnięcia	kandydata,

-		 zgoda	na	przetwarzanie	danych	osobowych.
Nabór	wniosków		trwa	do	20.09.2012	roku.	
Wnioski	 należy	 składać	 w	 siedzibie	 Fundacji	 „Daj Szansę”,	 ul.	

Konarskiego	 20	 w	 Skarżysku-Kamiennej,	 kontakt:	 tel.	 41	 3953014.	
Więcej	na	stronie	www.daj-szanse.eu							

Przypomnijmy:	 do	 16	 września	 1012	 r.	 przyjmowane	 są	 także	
wnioski	na	stypendia	z	programu	„Stypendia Twoją-Szansą”,	współ-
finansowanego	ze	środków	PO	FIO.				

Jolanta Jagiełło
Członek	Zarządu	

Fundacji	„Daj Szansę” 

Terminarz jesiennej rundy GLPN
Poniżej	 publikujemy	 terminarz	 rozgrywek	 rundy	 jesiennej	

Gminnej	Ligi	Piłki	Nożej.

II	kolejka	-	26.08.2012	(Bliżyn)

AIFAM Wołów walkower

Odrowążek Kucębów g.	15.00

Mroczków Kordian g.	16.00

Sołtyków Sorbin g.	17.00

Bad	Boys Gilów g.	18.00

ZELKO Ubyszów g.	19.00

III	kolejka	–	02.09.2012	(Mroczków)

AIFAM Kucębów walkower

Mroczków Sorbin g.	15.00

ZELKO Sołtyków g.	16.00

Kordian Gilów g.	17.00

Ubyszów Wołów g.	18.00

Bad	Boys Odrowążek g.	19.00

IV	kolejka	–	08.09.2012	(Bliżyn)

AIFAM	 Odrowążek walkower

Sorbin	 Ubyszów g.	15.00

ZELKO Wołów g.	16.00

Bad	Boys	 Mroczków g.	17.00

Sołtyków Kordian g.	18.00

Kucębów Gilów g.	19.00

V	kolejka	–	09.09.2012	(Bliżyn)

Gilów AIFAM walkower

Sołtyków Bad	Boys g.	15.00

Odrowążek Wołów g.	16.00

Ubyszów Kordian g.	17.00

Sorbin ZELKO g.	18.00

Kucębów Mroczków g.	19.00

VI	kolejka	–	16.09.2012	(Mroczków)

AIFAM Ubyszów walkower

Odrowązek Sołtyków g.	15.00

Bad	Boys Sorbin g.	16.00

ZELKO Kucębów g.	17.00

Mroczków Gilów g.	18.00

Wołów Kordian g.	19.00

VII	kolejka	–	22.09.2012	(Bliżyn)

AIFAM Sołtyków walkower

Wołów Gilów g.	15.00

Kordian Sorbin g.	16.00

Ubyszów Kucębów g.	17.00

Mroczków Odrowążek g.	18.00

ZELKO Bad	Boys g.	19.00

VIII	kolejka	–	23.09.2012	(Bliżyn)

ZELKO AIFAM walkower

Sorbin Kucębów g.	15.00

Sołtyków Gilów g.	16.00

Bad	Boys Kordian g.	17.00

Wołów Mroczków g.	18.00

Odrowążek Ubyszów g.	19.00

IX	kolejka	–	30.09.2012	(Mroczków)

Sorbin AIFAM walkower

Wołów Bad	Boys g.	15.00

Sołtyków Mroczków g.	16.00

Odrowążek ZELKO g.	17.00

Gilów Ubyszów g.	18.00

Kucębów Kordian g.	19.00

X	kolejka	–	07.10.2012	(Mroczków)

Kordian AIFAM walkower

Wołów Sołtyków g.	15.00

Gilów ZELKO g.	16.00

Kucębów Bad	Boys g.	17.00

Ubyszów Mroczków g.	18.00

Sorbin Odrowązek g.	19.00

XI	kolejka	–	14.10.2012	(Bliżyn)

AIFAM Mroczków walkower

Kucębów Sołtyków g.	11.00

Gilów Odrowążek g.	12.00

Sorbin Wołów g.	13.00

Kordian ZELKO g.	14.00

Ubyszów Bad	Boys g.	15.00

Zapraszamy miłośników siatkówki plażowej
Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Bliżynie	zaprasza	na	Otwarty	Turniej	

Siatkówki	Plażowej,	który	w	dniu	25	sierpnia	(sobota)	rozegrany	zo-
stanie	na	boiskach	przy	bliżyńskim	zalewie.

Zapisy	czterosobowych	drużyn	przyjmowane	będą	w	dniu	zawo-
dów	w	godzinach	od	9.00	do	9.45.

Serdecznie zapraszamy!
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Do	rywalizacji	zgłosiły	się	4	drużyny	żeńskie	i	5	męskich.	
Po	ponad	czterogodzinnych	zmaganiach	okazało	się,	że	w	katego-

rii	pań	kolejność	była	następująca:
1	miejsce	–	Bliskie	-	Skarżysko	Kamienna
2	miejsce	–	GAMEB	-	Skarżysko	Kościelne
3	miejsce	–	Piąteczka	-	Skarżysko	Kamienna
4	miejsce	–	Nie	Wiem	Nic	-	Skarżysko	Kamienna

Natomiast	 wśród	 mężczyzn	 klasyfikacja	 końcowa	 przedstawia	
się	następująco:
1.	 	Maliczyki	–	Parszów	–	Mostki	–	Bór
2.	 	Heretycy	–	Skarżysko	Kamienna
3.	 	Cokolwiek	–	Skarżysko	Kamienna
4.	 	Mroczków	–	Mroczków
5.	 	Kamionka	–	Mroczków

Puchary	 dla	 trzech	 pierwszych	 zespołów	 wręczył	 wójt	
Mariusz Walachnia.

Koordynatorem	 zwodów	 ze	 strony	 starostwa	 powiatowego	 była	
Katarzyna Bilska,	ze	strony	naszej	gminy	Sławomir Ferencz.	Turniej	
sędziowali	Dariusz Bilski	i	Rafał Witkowski.

Wielki	finał	już	w	najbliższą	niedzielę	(26	sierpnia,	godz.	9.00)	na	
stadionie	„Granatu”	w	Skarżysku	Kamiennej.

Jacenty Kita

PoWIatoWE Wak ac JE SIatk aRSk IE

Powiatowe Wakacje Siatkarskie 
w Mroczkowie i Bliżynie

W	 dniu	 19	 sierpnia	
na	 kompleksach	 sporto-
wych	 „Orlik”	 w	 Bliżynie	
i	 Mroczkowie	 przepro-
wadzone	 zostały	 elimina-
cje	 gminne	 Powiatowych	
Wakacji	 Siatkarskich	
w	 ramach	 projektu	 reali-
zowanego	 przez	 Starostwo	
Powiatowe	 w	 Skarżysku-
Kamiennej	 wraz	 z	 gmina-

mi	 powiatu	 skarżyskiego	 w	 kategoriach:	 kobiety	 (grały	 w	 Bliżynie)	
i	mężczyźni	(rywalizowali	w	Mroczkowie).
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GLPN wznowiła rozgrywki
Po	wakacyjnej	przerwie	w	dniu	19	sierpnia	wznowiła	rozgrywki	

Gminna	Liga	Piłki	Nożnej	w		Bliżynie.	

Do	 rundy	 rewanżowej	 przystąpiło	 11	 drużyn,	 gdyż	 wycofała	
się	 drużyna	 AIFAM.	 Przypomnijmy,	 że	 mecze	 odbywają	 się	 na	 bo-
iskach	 w	 Mroczkowie	 i	 Bliżynie.	 Sędziami	 rundy	 rewanżowej	 są	
Krzysztof Koperek	 i	 Jakub Moskal.	 Całość	 rozgrywek	 koordynuje	
Sławomir Młodawski	przy	współpracy	Sebastiana Durlika	i	Roberta 
Jurkiewicza.	

Oto	wyniki	12	kolejki.
AIFAM – Bad Boys 0:3	(walkower);		Gilów – Sorbin 2:11	(bramki:	

Bilski	 Jacek,	Włodarczyk	Patryk	-	Kołek	Tomasz	3,	Sepioło	Damian	
2,	 Żak	 Bartosz	 2,	 Janus	 Bartosz,	 Jędrychowski	 Kamil,	 Kowalik	
Marcin,	 Żak	 Emil);	 Ubyszów – Sołtyków 7:3	 (Stępień	 Wojciech	
3,	 Rafalski	 Damian	 2,	 Tokarczyk	 Paweł,	 samobójcza	 -	 Martys	
Bartłomiej	 3);	 Wołów – Kucębów 0:9	 (Dudzic	 Włodek	 2,	 Głowala	
Artur	 2,	 Salwa	 Adrian	 2,	 Król	 Wiktor,	 Misiowiec	 Adrian,	 Zatorski	
Marcin); Mroczków – ZELKO 2:4	 (Dąbrowa	 Przemysław,	 samobój-
cza	 -	 Jurkiewicz	 Robert	 4);	 Kordian – Odrowążek 10:1	 (Trzebiński	
Grzegorz	3,	Warszawski	Włodzimierz	3,	Żak	Jacek	2,	Durlik	Andrzej,	
Krakowiak	Rafał	-	Kwapisz	Kamil).

Tabela	po	rozegraniu	12.	kolejki	jest	następująca:

Lp. Drużyna Mecze Pkt. Bramki Bilans
1. Bad	Boys 12 31 48:21 +	27
2. Kordian 12 29 70:21 +	49
3. Ubyszów 12 29 49:28 +	21
4. ZELKO 12 26 66:33 +	33
5. Kucębów 12 19 56:32 +	24
6. Wołów 12 17 38:36 +	2
7. Gilów 12 16 50:63 -	13
8. Sorbin	 12 14 34:42 -	8
9. Mroczków 12 9 41:61 -	20

10. Sołtyków 12 6 28:50 -	22
11. Odrowążek 12 0 30:103 -	73
12. *	AIFAM 12 12 33:51 -	15

Najlepsi	strzelcy:

Nazwisko Imię Drużyna Bramki
Jurkiewicz Robert ZELKO 25
Trzebiński Grzegorz Kordian 22
Jędrzejczyk Wiktor Mroczków 20

Szmidt Arkadiusz Ubyszów 16
Świercz Paweł Gilów 15

Warszawski Włodzimierz Kordian 15
Głowala Artur Kucębów 14
Niedziela Robert ZELKO 13

(jaki)
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Wio koniku, po chodniku

Dzieci	 z	 klasy	 zerowej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Bliżynie	 wzięły	
udział	 w	 kontynuacji	 projektu	 „Wio, koniku po chodniku c.d.”	 bli-
żyńskiego		Stowarzyszenia		RDEST.	

Zgodnie	 z	 powiatowym	 kalendarzem	 imprez,	 pod	 opieką	 ro-
dziców	 	 i	 wychowawczyni	 Elżbiety  Nowak	 grupa	 	 wyruszyła	 	 do	
Muzeum	 Dawnej	 Wsi	 „Domek Tkaczki”	 Urszuli i	 Grzegorza 
Jędrzejczyków.	

Dziewczynki	i	chłopcy		siadając	do	zabytkowych	krosien	i	pró-
bując	utkać		fragment	tkaniny,	mogli	poczuć	się	jak	ich	rówieśnicy	
sto	lat	temu.	Z	eksponatami	zapoznawali	się	w	formie	zabawy,	rzuca-
li	kłębkami	przez	snowadło	i	zwijali	nici	na	zwijaku.	

Po	 obejrzeniu	 przedmiotów	 używanych	 dawniej	 na	 co	 dzień	
i	służących	obróbce	włókna	oraz	tkania	spotkali	się	ze	Stanisławem 

Paszkielem,	siodlarzem	i	kolekcjonerem	zabytkowych	kulbak.	Pan	
Stanisław	bardzo	ciekawie	opowiadał	o	rycerzach,	siodłach		i	białej	
broni.	Wszystkie	dzieci	pomogły	mu	ubrać	się	w	strój	rycerza,	a	po-
tem	przymierzały	części	rycerskiego	stroju.	Każdy	mógł	pod	opieką	
hipoterapeutki	Justyny Ostrowskiej - Paszkiel	przejechać	się	konno.	

Zakończeniem	 wycieczki	 było	 ognisko,	 herbata	 i	 kiełbaski.	
Wszystkie		dzieci	otrzymały	pamiątkowe	kubki	sfinansowane	przez	
gminę	Bliżyn.

(jk)
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