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Egzemplarz bezpłatny

„Nie sztuką jest pokochać, sztuką wytrwać”
-Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ
pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził
prawdziwy skarbiec czynów małych i wielkich – tymi słowami Marta

nasi strażacy walczyli z powodzią w Sandomierzu,
powstaną dwa boiska wielofunkcyjne,
droga nr 42 będzie dalej modernizowana,
wizyta studyjna w Klubie Seniora „Emeryt”,
pobyt liderów w gminie,
„Kolorowe piosenki” w Bliżynie,
nasi młodzi twórcy,
promujemy „Przystań Bliżyn”,
majowe święto na sportowo,
wyniki rozgrywek piłkarskich.
Zapraszam do lektury.
Jacenty Kita

600 lat Bliżyna

Ziomek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, powitała uczestników
pięknego spotkania. Spotkania odbywającego się na okoliczność obchodów przez dziesięć par małżeńskich z naszej gminy Jubileuszu
„Złotych godów”.
Czytaj na str. 2

26-27 czerwca
2010 roku

Sportowe zmagania samorządowców
Na sportowo samorządowcy z naszej gminy postanowili uczcić
przypadający w dniu 27 maja Dzień Pracownika Samorządowego.

Szczegółowy program na stronie 16.
Serdecznie zapraszamy na obchody święta
Naszej Gminy.

Rodzinny Dzień Dziecka
Niepewna i duszna
aura, padający chwilami deszcz, nie odstraszył tych, którzy aktywnie chcieli spędzić
niedzielne popołudnie
na festynie rodzinnym
z okazji Dnia Dziecka
przygotowanym przez
Gminny
Ośrodek
Kultury w Bliżynie.
Czytaj na str. 8-9

Dzień później boisko „Orlik” zgromadziło nie tylko radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, ale również liczną rzeszę publiczności. Ważne, że dopisała tak kapryśna w tym roku pogoda.
Czytaj na str. 14

Dodatek sportowy z gazetą
W tym wydaniu gazety znajdą Państwo specjalny dodatek sportowy prezentujący zespoły startujące w ligach piłkarskich.
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„Nie sztuką jest pokochać,
sztuką wytrwać”

-Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził praw-

dziwy skarbiec czynów małych i wielkich – tymi słowami Marta
Ziomek, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, powitała
uczestników pięknego spotkania. Spotkania odbywającego się
na okoliczność obchodów przez
dziesięć par małżeńskich z naszej gminy Jubileuszu „Złotych
godów”. W „Zameczku” zgromadzili się Jubilaci, ich najbliżsi, władze samorządowe gminy:
wójt Mariusz Walachnia i przewodnicząca Rady Gminy Anna
Leżańska.
-Czuję wielki respekt i szacunek, że potrafi liście tak długo wytrwać razem. Ja nawet nie
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mam tyle lat, ile Państwo ze sobą żyją. Życzę Państwu następnych
lat w zdrowiu, szczęściu i radości – tymi słowami do zebranych

zwrócił się wójta Mariusz Walachnia i… podpytywał o receptę na
taki wyczyn, gdyż jak sam stwierdził, on sam po ślubie jest dopiero
siedem lat.
Z kolei Anna Leżańska powiedziała: -Ileż to wyrzeczeń i kompromisów musiało być na Waszej drodze. Stąd w imieniu całej Rady
życzę Państwu godnego i spokojnego życia.
Później nastąpiła ceremonia wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” podpisanych jeszcze przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego. Jubilaci od władz gminy dostawali także wiązanki kwiatów i dyplomy pamiątkowe. Nie mogło zabraknąć tradycyjnej lampki szampana.

Następnie dla Jubilatów wystąpił zespół „Sobótka”, a na początek oczywiście było tradycyjne „Sto lat”. Potem czas płynął na dzieleniu się wspomnieniami przy poczęstunku przygotowanym przez
organizatorów.
Pół wieku temu na ślubnym kobiercu stanęli: Jadwiga i
Zdzisław Figiel, Barbara i Józef Gula, Halina i Jan Guzikowscy,
Leokadia i Zdzisław Lisowscy, Donata i Czesław Martys, Zofia i
Leon Nowek, Janina i Zbigniew Polakowscy, Zofia i Adam Rot,
Władysława i Eugeniusz Szewczyk, Teresa i Dominik Wójcik.
Ten piękny Jubileusz to 18.250 dni i nocy.
Jacenty Kita
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Powstaną dwa boiska wielofunkcyjne!
-Jako jedyna gmina w kraju dostaniemy dofinansowanie na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych. To już pewne, gdyż lista została

opublikowana na stronach internetowych ministra sportu. Duży w
tym udział ma nasza posłanka Marzena Okła - Drewnowicz – nie
kryje radości wójt gminy Mariusz Walachnia.
Boiska jeszcze w tym roku powstaną w Sorbinie i Odrowążku.
Powstają one w ramach „Programu budowy wielofunkcyjnych boisk
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Główną ideą
programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.
Program obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni o minimalnych wymiarach płyty boiska 22m x 44m.
Boisko musi pełnić minimum 3 funkcje (np: boisko piłki siatkowej,
koszykowej lub ręcznej). U nas będzie jeszcze kort tenisowy. Na całym obwodzie będzie ogrodzenie o wysokości minimum 4 m z dwoma
wejściami, w tym jednym technicznym o szer. 2,5 m umożliwiającym
wjazd. Zostanie zakupione i zamontowane wyposażenie sportowe
trwale mocowane do podłoża.
W budżecie gminy jest na ten cel zabezpieczona kwota po 200.000
złotych na każde z boisk. Drugie tyle da minister sportu.
(jaki)

Będzie parking
Jesienią tego roku ostatecznie znikną problemy z parkowaniem w
centrum Bliżyna. Między ul. Kościuszki a plebanią wybudowany zostanie nowy parking. –Upoważniony uchwałą Rady Gminy w sprawie

wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę w drodze użyczenia działki
stanowiącej własność parafii podpisałem już z proboszczem umowę w
tej sprawie – mówi wójt Mariusz Walachnia.
Jak zapowiada wójt po opracowaniu projektu technicznego parking zostanie wybudowany jeszcze do jesieni tego roku. Teren działki
parafialnej został użyczony gminie nieodpłatnie na okres 20 lat.
(jaki)

Nasi strażacy pomagali powodzianom
Strażacy ochotnicy z Bliżyna (trzy razy) i Sorbina (dwukrotnie)
brali udział w akcji ratowniczej podczas powodzi w Sandomierzu.
–Widok i wrażenia są niesamowite – mówi uczestnik akcji Czesław
Szmalec. –Pracowaliśmy przy ratowaniu huty szkła Piklington,
największego pracodawcy w mieście, który zatrudnia 2000 osób.
Pomagali nam strażacy zawodowi, inni ochotnicy, żołnierze z dwoma
amfibiami, pracownicy firmy.

Remont drogi krajowej nr 42
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 17
maja ogłosiła przetarg na dalszą modernizację drogi krajowej nr
42 na odcinku 7724 metrów od miejscowości Górki do Błaszkowa.
Ze specyfikacji przetargowej wynika, że stara droga zostanie
sfrezowana, pobocza poszerzone i wykonana na nich podbudowa.
Na całości położone zostanie kilka warstw nowej nawierzchni asfaltowej. Położone zostanie ponad 4,5 km nowych krawężników
oraz ponad 7 km obrzeży, ułożone zostanie 10.000 m2. nowej kostki betonowej. Rowy zostaną odnowione i pogłębione, pobocza
będą utwardzone, na posesje zostaną wykonane nowe zjazdy.
Termin zakończenia prac to 30 wrzesień br.
Wójt Mariusz Walachnia już rozmawiał z dyrekcją kieleckiego
oddziału GDDKiA: -Mam zapewnienie, że otrzymamy zdemontowaną kostkę brukową i przeznaczymy ją na nasze potrzeby, w
tej części gminy, gdzie będą prowadzone prace. Ale bariery przy
drodze muszą niestety zostać, gdyż tego wymagają przepisy ruchu
drogowego – mówi wójt. Ponadto wykonany zostanie jeszcze nowy
chodnik na odcinku od osiedla mieszkaniowego do wjazdu do cegielni.
(jaki)

Trud się opłacił. Zakład uratowano.
Dodać warto, że w ostatnich dniach od Marszałka Województwa
i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Kielcach nasi strażacy otrzymali
nowoczesną pompę marki honda. –To bardzo nowoczesny sprzęt o
wydajności 1200 litrów na minutę. Ta, którą mieliśmy dotychczas ma
tylko 800 – nie kryje radości Zbigniew Jedliński.
Jak stwierdzają obaj uczestnicy akcji ratowniczej w Sandomierzu,
samochód którym oni dysponują wzbudzał uznanie innych jednostek,
także zawodowych, np. kolegów – strażaków z Gdańska.
Jacenty Kita
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Wizyta studyjna w Klubie Seniora
„Emeryt”
W dniu 15 maja 2010 roku w Klubie Seniora „Emeryt” odbyła się wizyta studyjna Stowarzyszenia Klub Debata, Decyzja,
Działanie z Bielin, w ramach projektu POKL „Aktywny sołtys i

zbój Madej” – aktywizacja mieszkańców Wąchocka i Łagowa.
W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe z wójtem
gminy Mariuszem Walachnią, przewodniczącą Rady Gminy
Anną Leżańską, delegacją Klubu Seniora z Przewodniczącą
Zarządu Klubu Haliną Relidzyńską, pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej: kierowniczka GOPS Zofia

Obszarów Wiejskich. Przewodnicząca Zarządu Klubu Halina
Relidzyńska przedstawiła społeczności Wąchocka, Łagowa i
Bielin działalność klubowiczów w latach 2008 – 2010. Goście
mogli obejrzeć prezentację multimedialną, wystawę fotografii,
wyroby rękodzieła ludowego – wycinki papierowe i zakładki
do książki wykonane przez klubowiczów podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez wycinankarkę ze Skarżyska –
Kamiennej Lucynę Kozłowską. Seniorzy natomiast zachęcali

gości do utworzenia takiego klubu w ich miejscowości.
Na zakończenie spotkania wójt gminy Mariusz Walachnia
i przewodnicząca Anna Leżańska zgodnie podkreślili, iż pomysł założenia Klubu jest jak najbardziej trafiony, a po ilości
uczestników widać, iż Seniorzy potrzebują miejsca, gdzie mogą
aktywnie spędzać czas wolny.
Mariusz Walachnia przedstawił również walory Gminy
Bliżyn, działalność stowarzyszeń, aktywność i zaangażowanie
społeczności lokalnej w Programie Integracji Społecznej.
Zofia Nowak

Dzień Strażaka 2010

Nowak oraz pracownicy socjalni: Danuta Czarnecka, Wioletta
Brzózka, Monika Łukomska.
Gości uroczyście powitała Zofia Nowak. Celem spotkania
było przekazanie dobrej praktyki, jaką jest utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora „Emeryt”. W związku z powyższym kierowniczka ośrodka pomocy społecznej omówiła skąd wziął się
pomysł i dlaczego zdecydowano o jego utworzeniu. Podkreśliła,
iż Klub Seniora „Emeryt” powstał dzięki funduszom Programu
Integracji Społecznej, Poakcesyjnego Programu Wsparcia
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Z okazji dorocznego święta Dnia Strażaka w dniu 2 maja
br. w kościele pw. św. Ludwika w Bliżynie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji strażaków z gminy Bliżyn.
Uczestniczyły w niej delegacje strażaków ze wszystkich jednostek z terenu naszej gminy oraz poczty sztandarowe OSP Bliżyn,
Sorbin i Mroczków. Mszę Świętą sprawował ks. Stanisław
Wlazło, kapelan gminny strażaków.
W dniu 4 maja ponownie spotkali się strażacy z naszej
gminy, tym razem w Sorbinie na Mszy Świętej, podczas której
ks. Eugeniusz Siedlecki poświęcił figurę i obraz św. Floriana.
Figura, dar ochotników z Sorbina pozostała w tamtejszym
kościele, natomiast obraz został zawieszony w strażnicy OSP
Sorbin.
Główne uroczystości związane z obchodami strażackiego
święta odbędą się w miesiącu wrześniu br. i będą połączone z
jubileuszem 100-lecia działalności OSP Bliżyn.
Zdzisław Kuźdub

c zerwiec 2010
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Powiatowe święto strażaków

Sesja Rady Gminy…

Tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się uroczystą Mszą św. polową koncelebrowaną przez
powiatowego kapelana strażaków, kustosza Sanktuarium

28 maja br. w Bliżynie niemal równolegle obradowały sesja Rady
Gminy oraz wyjazdowa sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.
Sesja naszej Rady zwołana została w trybie nadzwyczajnym, ze
względu na pilną konieczność podjęcia kilku uchwał.

Matki Bożej Ostrobramskiej ks. Jerzego Karbownika.
Gospodarzem tegorocznych obchodów była jednostka
OSP Skarżysko Kamienna z siedzibą na osiedlu Książęce.
Na placu przed nowo wyremontowaną strażnicą stanęły
poczty sztandarowe z terenu powiatu i zaprzyjaźnionych
jednostek z województwa mazowieckiego, kompania honorowa skarżyskiej komendy, licznie przybyli goście, wśród
nich parlamentarzyści: Mirosław Pawlak – prezes Zarządu
Wojewódzkiego OSP w Kielcach, Andrzej Bętkowski –
prezes powiatowy strażaków ochotników, posłanki Maria
Zuba, Marzena Okła – Drewnowicz. Były władze powiatowe, miejskie, także z naszej gminy uczestniczył w
nich wójt Mariusz Walachnia oraz strażacy ochotnicy
z naszego terenu. Obecny był również zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach Grzegorz Ryski,
komendant miejski PSP w Kielcach Zdzisław Kuźdub
oraz władze skarżyskiej komendy z Sylwestrem Hamerą
– komendantem powiatowym i jego zastępcą Marcinem
Machowskim.
Po wciągnięciu
flagi państwowej
na maszt nastąpił
o wręczenie medali i odznaczeń
oraz
awansów
na wyższe stopie
strażakom zawodowym i ochotnikom. Strażakom
za ich służbę dziękowali m.in. M. Pawlak, A. Bętkowski,
obie posłanki, G. Ryski i S. Hamera.
Jacenty Kita

Po otwarciu sesji przez przewodnicząca Rady Annę Leżańską radni w trybie ekspresowym podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zmian z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bliżyn I oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Sołtykowie.

Radni dokonali również formalnych zmian we wcześniej podjętych uchwałach dotyczących zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki w
Banku Gospodarstwa Krajowego. Obie związane są z realizowanymi
w gminie inwestycjami.

…i Rady Powiatu

W tym samym czasie w remizie OSP w Bliżynie na wyjazdowym
posiedzeniu zebrali się radni Rady Powiatu Skarżyskiego.
Ze spraw dotyczących naszej gminy warto odnotować, że radny
Zenon Nowakowski pytał o to, w jakim terminie będą malowane
znaki poziome na drogach powiatowych w gminie Bliżyn oraz kiedy
będą zainstalowane światła ostrzegawcze na drodze w Odrowążku.
Interesowało go również porządkowanie rowów. Zwrócił się do
Zarządu Powiatu o podjęcie działań zmierzających do zmiany dyrektora szpitala. Argumentował to pogarszającą się sytuacją finansową
ZOZ-u i braku koncepcji na uzdrowienie go.
Obecny na obradach wójt Gminy Bliżyn
Mariusz
Walachnia
złożył wszystkim życzenia z okazji Dnia
Samorządowca oraz zaprosił na uroczystości
600-lecia Bliżyna.
Jacenty Kita
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Wizyta liderów w gminie
W dniach 7 – 9 maja 2010 na terenie gminy Bliżyn odbyła sie wizyta studyjna uczestników i absolwentów Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Spotkanie zorganizowała
Urszula Jędrzejczyk, p. prezes Stowarzyszenia RDEST.
Goście byli zakwaterowani w Gospodarstwie
Agroekoturystycznym
„Zagroda Królów”.
Wizytę
rozpoczęła powitalna kolacja.
Po prezentacji uczestników i ich organizacji
dyskutowano o współpracy między organizacją pozarządową, prywatnym biznesem i samorządem, na przykładzie wspólnych działań Urzędu Gminy w Bliżynie, Gospodarstwa
Agroekoturystycznego i Stowarzyszenia RDEST. W dyskusji uczestniczyli wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, przewodnicząca Rady
Gminy Anna Leżajska, Gabriela Król – właścicielka gospodarstwa
agroekoturystycznego, p. wiceprezeska Stowarzyszenia RDEST i
członkini Rady LGD „U Źródeł” oraz Grzegorz Jędrzejczyk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie i członek Zarządu Stowarzyszenia
RDEST.
Podczas zwiedzania wystawy w Galerii „W Kurniku” rozmawiano o niekonwencjonalnych formach promocji Bliżyna jako
Świętokrzyskiej Stolicy Chodnika, poprzez wykorzystanie motywu
pasków charakterystycznych dla ludowych pasiaków z naszego tere-

nu. Spotkanie prowadził Krzysztof Król – właściciel gospodarstwa
agroekoturystycznego, członek Stowarzyszenia RDEST oraz członek
LGD „U Źródeł”
Liderzy uczestniczyli także w warsztatach filcowania, które prowadził ornitolog, dr Przemysław Nawrocki, od lat czynnie działający na rzecz ochrony najcenniejszej polskiej przyrody. Przez wiele lat
jako kierownik projektu WWF „Biebrzański Park Narodowy” wniósł
znaczący wkład w propagowanie idei ochrony bagien biebrzańskich.
Włączył samorządy lokalne i społeczność w proces ochrony przyrody zgodnie z zasadą „Chronić przyrodę z ludźmi i dla ludzi”. W 2002
roku za działalność nad
Biebrzą został odznaczony Nagrodą „Zielonego
Liścia”,
przyznawaną
osobom, które przyczyniły się do promowania
i realizacji programu
ekorozwoju na obszarze
Zielonych Płuc Polski.
Podczas zajęć wykona-
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no wiele ciekawych modeli
ptaków z filcu.
Goście
zapoznali się również z projektem Bliżyńskiego Szlaku
Rękodzieła, który powstanie na bazie istniejących
zasobów i będzie sposobem
na rozwój lokalny gminy.
Uczestnicy wizyty odwiedzili Jarosława Rodaka,
garncarza z unikalnej wsi Rędocin, zajmującego się tradycyjną ceramiką szkliwioną. Wszyscy zainteresowani mogli zakupić ceramikę i zobaczyć jak z kawałka gliny powstaje dzbanek. W Nowym Odrowążku
Leokadia Okła, tkaczka ludowa, liderka projektu „Werniks, cołnek
i wisinka” realizowanego w ramach programu Seniorzy w akcji TIT

„ę” i PAFW zaprezentowała powstawanie tradycyjnego szmaciaka
ludowego – dywonu. O tym, jak zaangażować lokalną społeczność
do wspólnego działania rozmawiano podczas spotkania z radnymi
i zespołem ludowym
„Kuźniczanki”, który
specjalnie dla naszych
gości zaprezentował
widowisko teatralne
„U Tkaczki”. Podczas
spotkania częstowano
się piernikiem z żytniej mąki, lokalnym
produktem, upieczonym przez członkinie
zespołu.
W ostatnim dniu
wizyty zwiedzano Domek Tkaczki i rozmawiano na temat integracji społeczności lokalnej wokół dziedzictwa kulturowego. Spotkanie
prowadziły Maria Trzebińska, Sabina i Martyna Jendryka - uczestniczki
projektu
„Świętokrzyska Stolica
Chodnika”. Oglądano
również w Zameczku
wystawę prac Urszuli
Jędrzejczyk
„Moja
Przestrzeń”. Na zakończenie wizyty w
„Zagrodzie Królów”
dzielono się wrażeniami i spostrzeżeniami
oraz podsumowano
spotkanie.
Ula Jędrzejczyk

c zerwiec 2010

Kult ur a

„Kolorowe piosenki” po raz
siódmy

III miejsce - Karolina Żołądek
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano dla Wiktorii Pongoskiej.
Już po raz siódmy w bliżyńskim „Zameczku” w dniu 15 maja odbył
się Wojewódzki Festiwal Wokalny zatytułowany „Kolorowe Piosenki”.
Tym razem zgodnie z regulaminem imprezy wykonawcy prezentowali polską
muzykę z lat 50., 60. i 70.,
gdyż tamta muzyka odwoływała się do najlepszych
tradycji polskiej piosenki,
mówiącej o słonecznych
stronach codziennego życia.
Imprezę prowadziły dyrektor placówki Katarzyna
Skarus oraz instruktor
Marzanna
Godlewska.
Występy artystów oceniało znamienite jury, w skład którego wchodziły Agata Dowhań (nieco starsze pokolenie pamięta ją zapewne z
zespołu „Alibabki”), Marzenna Ślusarska oraz Jolanta Bańbura.

Kategoria 13 – 15 lat
I miejsce - Dominika Bałazińska
II miejsce - Magdalena Chołuj
III miejsce - Klara Kraj
Wyróżnienie otrzymała Izabela Majewska.

Kategoria 16 – 19 lat
I miejsce - Dagmara Staniek
II miejsce - Filip Wnuk
III miejsca – Gabrysia
Stańczak i Sylwia Gajek
Wszystkim laureatom wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, a każdy z
uczestników otrzymał słodki upominek w postaci słoiczka miodu,
od – jak to z humorem stwierdziła Katarzyna Skarus – Kubusia
Puchatka.
Organizatorem
festiwalu
był bliżyński „Zameczek”, zaś
sponsorami: Bank Spółdzielczy
w
Suchedniowie,
Zakład
Oczyszczania
Miasta
Zofii
Kozłowskiej
ze
Skarżyska
Kamiennej, Mariusz Walachnia,
Anna Leżańska, Katarzyna
Skarus, Tomasz Bańbura i
Marek Kołodziej.
Za rok kolejna, ósma już edycja festiwalu.

Jacenty Kita

Wacław Pejas znów górą!
Jury oceniało łącznie 45 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych z kilku ośrodków muzycznych w województwie, a po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiło przyznać następujące
miejsca:

Kategoria do 12 lat
I miejsce - Jacek Uchański
II miejsce - Klaudia Hendel

Reprezentujący Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie Wacław
Pejas znów okazał się bezkonkurencyjny! Zajął I miejsce w kategorii „Pieśń – Piosenka solo” w silnie obsadzonym X Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki – Pieśni Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego
„Warka ‘2010”.
Panu Wacławowi gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych na niwie artystycznej.
(jaki)
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Fe s t y n Ro dzinny

Rodzinny Dzień Dziecka
Niepewna i duszna aura, padający chwilami deszcz i burza, nie odstraszyła tych, którzy aktywnie chcieli spędzić niedzielne popołudnie
na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka przygotowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie.
Wczesnym
popołudniem
na placu przed remizą strażacką zaczęły zbierać się dzieciaki,
cudnie ubrane i pomalowane,
w radosnych nastrojach i żądne
czekających ich atrakcji. Jednak
to nie dzieci jako pierwsze stawiły się na miejscu zbiórki. Już
pół godziny przed czasem zjawiła się tam Anna Leżańska, przewodnicząca naszej Rady Gminy bo…
pomyliła godziny.
Oczekując na pozostałych uczestników korowodu dzieci z zainteresowaniem oglądały stojące przed strażnicą wozy bojowe naszych
strażaków, którzy później czuwali nad marszem i zapewniali jego
bezpieczeństwo. Kolejnych
przybywających
witała
Marzanna Godlewska z
bliżyńskiego „Zameczku”,
uzbrojona w głośny megafon. Na miejscu stawili
się również wójt Mariusz
Walachnia wraz z rodziną
oraz Jerzy Rams, wiceprzewodniczący Rady.
Tuż przed 14.00 dzieciaki w asyście bliżyńskich strażaków wyruszają na plac dawnych ogródków działkowych
za pocztą. Po drodze skandują „Hej ho, hej ho, na festyn by się szło”,
pozdrawiają przechodniów zapraszając ich zarazem do wspólnej zabawy. –Dzisiaj możecie krzyczeć. To Wasze święto – zachęcała ich pani
Marzanna.
Wreszcie kolorowa parada dociera na miejsce zabawy. Tutaj czeka
już wcale nie mniejsza grupa chętnych, do miłego spędzenia popołudnia. I wiele, wiele atrakcji, a szereg z nich, dzięki organizatorom i
sponsorom za darmo!
I już na scenę wkraczają główne „prowodyrki” zabawy, czyli
Katarzyna Skarus, dyrektor ośrodka kultury oraz wspomniana już
M. Godlewska. Od razu, by nie tracić czasu, zapraszają na scenę naszych gości, czyli władze samorządowe oraz prezes Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Bliżynie Grażynę Kij. –Witam nasze szkraby.
Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. A zapewniam, że atrakcji przygotowanych dla Was nie
zabraknie – te słowa
kieruje do nich wójt
gminy.
Natomiast
A. Leżańska dodaje: -Witam Was
najbardziej na świecie. Musicie głośno
krzyczeć, aby burzę
rozgonić. Nie dajcie
się też rodzicom, dziś
wy rządzicie. Natomiast Jerzy Rams nie zapomniał o tych nieco starszych, ich również witając i zapraszając do radosnej, rodzinnej zabawy.
K. Skarus do grona witających zaprosiła także prezes TPD Grażynę
Kij, która tak wiele robi dla dzieci.
To, czego mogliśmy się spodziewać tego popołudnia dowiedzieliśmy się od M. Godlewskiej.
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Część zasadniczą festynu zaczął występ solisty z „Zameczku”
Piotra Komara, podopiecznego instruktora muzycznego z „Zameczku” Sebastiana
Siudaka. W dalszej części
festynu na scenie występowali jeszcze inni wokaliści:
Katarzyna Lange, Karolina
Dąbrowska i Dominika Bąk.
Prawdziwą furorę wśród
dzieciaków zrobiła Katarzyna
Lange, właścicielka firmy
„Urodzinki”, ze swym pokazem baniek mydlanych. Punktem kulminacyjnym było… zamknięcie czwórki dzieci w ogromnej bańce mydlanej.

Na scenie mogliśmy podziwiać również umiejętności najmłodszych dzieciaków z sekcji rytmiki, której opiekunką jest Jolanta
Bańbura.
Z żywym zainteresowaniem publiczności spotkał się program artystyczny zatytułowany
„Najlepiej jest z Mamą
i Tatą” przygotowany
przez dzieci i młodzież z
Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci.
Rozstrzygniętych
zostało wiele konkursów
z nagrodami: literackiego „O Złote Pióro” pod
hasłem „Kocha, lubi,
szanuje, nie bije” oraz
plastycznych
„Dzieci

c zerwiec 2010

przeciw narkomanii” i „Świat bez alkoholu”.
Agencja Artystyczna „Joanna”
przedstawiła program „Wesoły Dzień
Dziecka”, a w nim m.in. występ duetu
muzycznego, pokazy cyrkowe, gry i
zabawy terenowe dla dzieci, karaoke z
młodzieżowymi i dziecięcymi przebojami.
Dla dzieciaków organizatorzy przygotowali tego dnia wiele atrakcji. I to
bezpłatnych! Aż 200 z nich za darmo
mogło pomalować sobie włosy. Kolejna
grupa mogła pomalować twarze. Cały

Gminne Ligi Piłkarskie
Dodatek specjalny nr 1

Czerwiec 2010

Świętokrzyska Akademia Sportu - Szkoły Podstawowe

SP Mroczków

SP Odrowążek

SP Sorbin

AC Bliżyn
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Gminna Liga Piłki Nożnej

BAD BOYS BLIŻYN
Daniel Król, Jarosław Kotwica, Tomasz Sieczka, Paweł Dąbrowa,
Piotrek Nowek, Artur Żak, Emilian Żak, Artur Bartosik, Artur Mądro,
Adrian Okła, Marcin Piwowarski, Bartłomiej Łazarczyk, Paweł
Adamczyk, Tomasz Fornal, Damian Gawin

BLIŻYN - ZAFABRYCZNA
Dominik Domagała, Adrian Wójcik, Norbert Witkowski, Przemysław
Barucha, Bartosz Jankowicz, Artur Wardzyński, Damian Sepioło,
Piotr Tarasiński, Paweł Chmolewski, Paweł Rot, Patryk Karlikowski,
Piotr Dymarczyk, Damian Markiewicz, Arkadiusz Wójcik

DROŻDŻÓW
Szymon Rybak, Jarosław Płusa, Albert Zygmunt, Paweł Stopa,
Łukasz Wojciechowski, Marcin Durlik, Dawid Bernatek, Grzegorz
Płusa, Marcin Szmalec, Łukasz Berus, Waldemar Bernatek, Patryk
Zadrożny, Grzegorz Rybak, Karol Miernik, Jacek Olejarz

GILÓW
Karol Pierzchalski, Jacek Bilski, Bartłomiej Szewczyk, Przemysław
Ciuk, Patryk Włodarczyk, Bartłomiej Wójcik, Paweł Świercz, Krystian
Bafian, Marek Arendt, Daniel Szewczyk, Paweł Kołodziejczyk, Łukasz
Sidor, Michał Gawin, Jakub Ciok, Robert Adamczyk

GOSTKÓW
Mariusz Walachnia, Damian Kotowicz, Paweł Boczek, Jacek Ołub,
Andrzej Banaszewski, Paweł Laskowski, Rajmund Kubicz, Jarosław
Kotowicz, Sylwester Janus, Bartosz Janus, Rajmund Adamczyk,
Sławomir Młodawski, Sławomir Fijołek, Robert Ołownia,
Marek Lubczyński

KORDIAN BLIŻYN
Sebastian Durlik, Grzegorz Trzebiński, Jacek Cukrowski, Marcin
Łukasiewicz, Damian Lisowski, Damian Durlik, Huber Kopeć, Rafał
Krakowiak, Wiesław Durlik, Maciej Sierko, Andrzej Durlik, Marcin
Adamczyk, Sławomir Trzebiński, Marcin Borowiec,
Szymon Jachimowicz

II
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SORBIN
Marcin Kowalik, Emil Żak, Grzegorz Boczek, Grzegorz Trzebiński,
Paweł Nowek, Norbert Koziński, Radosław Sowa, Sławomir Żak,
Tomasz Kołek, Jacek Żak, Kamil Lisowski, Marcin Kołek, Albert
Bińkowski, Patryk Majos

F.C. UBYSZÓW
Tymoteusz Osóbka, Kamil Kacz, Damian Rafalski, Karol Karpeta,
Ernest Dąbrowa, Sebastian Winarski, Paweł Kuna, Mateusz Mróz,
Krzysztof Olejarz, Tomasz Łukomski, Krystian Kuna, Stanisław
Lisowski, Arkadiusz Szmidt, Paweł Dzioba, Sebastian Młodawski

WOŁÓW
Piotr Oziembłowski, Damian Wrona, Mateusz Wrona, Paweł Zep,
Kamil Ulman, Franciszek Król, Krzysztof Perkosz, Rafał Kusiak,
Arkadiusz Żak, Piotr Zep, Wiktor Król, Kamil Kotwica, Dawid
Mazurkiewicz, Tomasz Kornecki, Mateusz Kotwica

KUCĘBÓW
Artur Głowala, Wojciech Żak, Rafał Lisowski, Mariusz Lisowski,
Kamil Lisowski, Kamil Kwaśniewski, Marcin Zatorski, Adrian Salwa,
Grzegorz Lisowski, Tomasz Grabka, Sebastian Gajos, Marek Stępień,
Tomasz Jęczmiński

JUVENTA MROCZKÓW
Albert Jurczyk, Maciej Mastalerz, Sławomir Rodak, Łukasz Mastalerz,
Piotr Bilski, Wojciech Depo, Paweł Łuczyński, Piotr Łuczyński,
Krzysztof Łuczyński, Norbert Mastalerz , Łukasz Witkowski, Rafał
Kopeć, Przemysław Macherzyński, Daniel Nowak, Łukasz Bilski,
Jacek Krzepkowski

CERAMIKA SOŁTYKÓW
Piotr Szkurłat, Bartłomiej Martys, Zdzisław Stopa, Jarosław Lunge,
Artur Solarz, Tomasz Bernatek, Damian Mączyński, Mateusz
Kuliński, Michał Kozłowski, Mateusz Ubysz, Piotr Bąk, Robert
Jurkiewicz, Maciej Orynek
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Świętokrzyska Akademia Sportu - Gimnazja

IV

DZL Bliżyn

Gimnazjum Bliżyn

KKS Bliżyn

Mad Team

PFK Bliżyn

Ubyszów
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Fe s t y n Ro dzinny
i zabaw, w tym dla dorosłych. Wieczorem zagrał zespół wokalno –
muzyczny „Fair Play”.
Podsumowując zabawa była przednia, tylko ta pogoda niepotrzebnie dokuczyła i zabrała wiele radości dzieciom.
Jacenty Kita

Im dziękujemy!

czas czynny był park rozrywki, a w nim zjeżdżalnie, skocznie…
W tłumie krążyły radna Halina Fidor częstująca cukierkami, oraz
Grażyna Kij, która rozdawała baloniki.
Było wiele konkursów (z nagrodami) o treści ekologicznej, był
konkurs plastyczny (prowadzony przez Ulę Jędrzejczyk), wiele gier

Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka nie
byłoby możliwe bez grona życzliwych osób, instytucji i sponsorów.
Głównym organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury
w Bliżynie, a przede wszystkiego jego dyrekcja, instruktorzy i pracownicy, którzy bez reszty zaangażowali się w przygotowanie zabawy.
Imprezę finansowo wsparli: Zakład Oczyszczania Miasta Zofia
Kozłowska, Hotel „Ziółek” Halina Ziółkowska, Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Suchedniowie, Polski Związek Wędkarski
– Koło w Bliżynie, Rada Gminy i Urząd Gminy w Bliżynie oraz grono bezimiennych darczyńców.
Wielkie dzięki!

Udany konkurs literacki
Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem I Gminnego Konkursu Literackiego Jednego Wiersza pod nazwą „Kocha, lubi, szanuje, nie bije”.
Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Głównym motywem była przemoc w rodzinie i środowisku. Na konkurs wpłynęło 30 utworów, które oceniała komisja w składzie: Elżbieta Jach
- poetka, rzeźbiarka, Zofia Nowak - kierownik GOPS w Bliżynie, Elżbieta Gronek - bibliotekarz, Mikołaj Kwaśniak - członek kabaretu „Weźrzesz”,
Katarzyna Skarus - dyrektor GOK.
W kategorii szkół podstawowych przyznano dwie równorzędne nagrody dla Magdaleny Wydry z Sorbina za wiersz „Bezsilność” i Macieja
Fornala z Bliżyna za wiersz „Kiedy będę duży”. W kategorii gimnazjum nagrodę otrzymała Kinga Misiowiec z Górek za wiersz „Prosto z serca”.
Nagrody zostały wręczone na scenie podczas festynu z okazji Dnia Dziecka.
Prezentujemy zwycięskie utwory.
(jaki)
Dlaczego!? Dlaczego!?
Ja już nie chcę żyć na tym świecie!
Kiedy będę duży
Życie jest takie trudne!?
Boję się zasnąć...
Kiedy będę duży
Boję się obudzić...
***
Zbuduję Ci mamo domek
Gdy mam coś powiedzieć,
Prosto z serca
Obok krzaka dzikiej róży
Zastanawiam się kilka razy – czy warto!?
Osuszę Ci z oczu gorzkie łzy
Kilka ran na policzkach,
Przecież i tak, moje zdanie nigdy sie nie liczy.
Rozgonię wszystkie złe sny
blade siniaki na ciele,
Jeżli zdążę dorosnąć
Przywrócę uśmiech na twoja twarz
to wszystko co dziś dajecie mi.
• na pewno I uwierz mi – świat będzie nasz!
Mamo! Chcę zacząć normalnie żyć.
będę pomagać ofiarom przemocy
Kiedy będę duży
Chcę, by szczęśliwe były me sny.
i takim jak ty.
Nie pozwolę byś płakała w nocy
Proszę, nie bij mnie nigdy więcej.
Alkohol zmienia twój umysł.
I nigdy nie będzie krzyków do północy
Nie podnoś na mnie rąk swych.
Sprawia, że się zmieniasz
Będę nas bronił, na straży stał,
Twe dłonie, które kiedyś tuliły do snu,
Jesteś jak wilkołak.
I zawsze będę odwagę miał
teraz zadają mi ból.
On zmienia się
Radość nie zmąci butelki dźwięk,
Tato! Tyś był autorytetem mym.
I bez namysłu rusza na swa zdobycz.
I nigdy nie ogarnie Cie lęk
Pokazałeś, jak trzeba żyć.
Powiedz, dlaczego jestem twą zdobyczą?
Kiedy będę duży
Dzisiaj sprawiasz, że z mych oczu
Dlaczego dopuszczasz
Przestanę się bać...
płyną gorzkie łzy.
Do takich okrutnych zmian!?
Potrzebuję czułego dotyku,
***
Czy nie widzisz, że ja płaczę?
Kilka ciepłych słów.
Bezsilność
Siedzę w koąciku cichutko.
Chcę zapomnieć o tym, co było.
Ty
i
tak
mnie
dopadasz.
Dlaczego!? Dlaczego!?
Nie chce więcej bólu czuć.
Moje
cialo
służy
za
„worek
treningowy”
Tak ciężko żyć na tym świecie.
Me ciało już nie może wytrzymać,
Pamiętaj tatusiu,
Wokół tylko przemoc,
Dusza woła szalenie:
„worek” rozpadnie się na kawałki
Złość,
MAMO, NIE BIJ MNIE PROSZĘ!
I
zniknie
Gniew
TATO, POKOCHAJ MNIE ZNÓW!
Ty
zostaniesz
sam!
I ból.
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Rozmai tości

Staropolskie jadło
W dniu 22 maja
2010 r. odbyło się spotkanie w ramach Studia
Dobrego Smaku zorganizowane przez GOK
w Bliżynie z Programu
Integracji Społecznej.
Uczestnicy
spotkali się w altanach
na
Brześciu,
gdzie
przyrządzali i gotowali potrawy z dodatkiem min. mleczu,
krwawnika, pokrzywy.
Pomysłodawczynią
tych
specjałów była
Justyna Paszkiel prawdziwa
skarbnica
możliwości wykorzystania wszystkiego tego,
co rośnie i co spożywają

Organizatorzy pragną podziękować Aleksandrze i Andrzejowi
Milanowskim, którzy nie tylko dostarczyli niezbędne drewno, ale
rozpalili grila, ognisko i czynnie uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym.
Kolejne spotkanie w ramach Studia Dobrego Smaku z Programu
Integracji Społecznej odbędzie się już 12 czerwca. W tym dniu organizujemy wyjazd do Polskiego Zagłębia Wikliny, do Rudnika Nad
Sanem.
Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje w Zameczku.
Zapraszamy!
Katarzyna Skarus

Projekt „ Przystań Bliżyn 2010-2012- kampania promocyjna”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

konie oraz mają „końskie zdrowie”.
Ponadto grilowaliśmy, przyrządzaliśmy ziemniaki z kapustą i
boczkiem w kociołkach na ognisku. W wyjazdowym spotkaniu wzięło udział 25 osób.
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Gmina Bliżyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 300.000
zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego (Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu) na realizację projektu pn: „Przystań Bliżyn 2010-2012kampania promocyjna”
Projekt jest realizowany w okresie od 15.07.2009 r. do
30.09.2012 r.
Główne działania promocyjne:
1. Organizacja dwudniowych imprez plenerowych:
- „Przystań Bliżyn 2010-Jagiełło był pierwszy”
- „Przystań Bliżyn 2011- „Glina i tkanina …”
- „Przystań Bliżyn 2012 - Natura i … Świnia Góra”;
2. Organizacja I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego z cyklu
Świętokrzyskie krajobrazy – „Szlakiem Jagiełły- Bliżyn”
3. Wydanie folderu – „Przystań Bliżyn”;
4. Wydanie albumu promocyjnego;
5. Założenie turystycznego portalu, którego główną atrakcją będzie wirtualny spacer po Bliżynie i okolicy;
6. Reklama w stacjach radiowych;
7. Reklama w lokalnych gazetach oraz na lokalnym portalu internetowym.
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W So łec t wach

Górki wczoraj i dziś – c.d.
Średnia roczna temperatura na obszarze Górek zbliżona jest
do przeciętnej Polski i wynosi 6,8° C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec o średniej temp. 17,6° C. Zaś najchłodniejszym
miesiącem jest styczeń ze średnią temp. - 4,2° C. Liczba dni gorących ( z temp. max > 25° C) wynosi 36 , a dni upalnych ( z
temp. max. > 30° C) wynosi około 5 dni w roku. Największa
ilość dni gorących występuje w miesiącu lipcu 11,3.
Również w styczniu obserwuje się największą ilość dni z
przymrozkami (- 26,9 do - 28,9° C) Średnia wilgotność względna powietrza 80 %. Ilość dni pogodnych średnio 58,9 w roku.
Ilość dni pochmurnych średnio 125,8 w roku. Okres wegetacyjny trwa przeciętnie około 212 dni, od 01 kwietnia do 28 października i jest jednym z najkrótszych między Pilicą a Wisłą.
Pierwsze przymrozki jesienne pojawiają się już 27 września,
a ostatnie przymrozki wiosenne obserwujemy w maju i sporadycznie na początku czerwca.
Należy przyjąć, że nasłonecznienie rzeczywiste, czyli czas
dopływu do ziemi promieniowania bezpośredniego wynosi
dla obszaru Górek 1508 godzin rocznie. Średnie nasłonecznienie dzienne jest najmniejsze w grudniu (0,3 h), natomiast największe jest w miesiącu maju i czerwcu (7,8 h). Nasłonecznienie
względne (niezależnie od czasu trwania dnia) tego obszaru
średnio 34,3% w roku. Najbardziej słonecznym miesiącem jest
maj, w którym słońce świeci przez ponad połowę dni. Na tym
obszarze notuje się około 120 dni pochmurnych i 55 dni pogodnych. Natomiast najmniejsze zachmurzenie występuje od
maja do września z minimalnym w miesiącu lipcu. Najwięcej
dni pochmurnych przypada na miesiące zimowe w tym max w
grudniu.
Na obszarze Górek jest około 30 dni mglistych. Mgły występują najczęściej wczesną wiosną i w listopadzie (ok. 4,1 dni
w miesiącu). Stosunkowo rzadko występują w maju i czerwcu.
Średnio roczna suma opadów atmosferycznych na obszarze
Górek wykonanych przez stacje meteorologii w Suchedniowie
w latach 1952 - 63 wynosi 612,9 mm. Średnia miesięczna opadów wynosi 44,8 mm.
W układzie wiatrów na tym obszarze, zaznacza się wpływ
doliny rzeki Kamiennej. Dominują tutaj wiatry wiejące zgodnie
z osią doliny. Dane klimatyczne - meteorologiczne opracowane
przez IM i GW w Warszawie określają, że na obszarze występują głównie wiatry o cyrkulacji zachodniej, co ma swoje odzwierciedlenie w rocznej róży wiatrów.
Największą średnioroczną częstotliwość mają tu wiatry z
zachodu (18%) a najrzadziej wiatr północno - wschodni (5%).
Pogoda bezwietrzna, czyli tzw. cisza występuje w ok. 22%.
Średnio roczna prędkość wiatru dla Górek wynosi 3,3 m/s. Z
pośród wszystkich kierunków wiatru największą prędkością
odznaczają się wiatry zachodnie (3,7 m/s) a najsłabiej wieją wiatry z kierunku północnego (2,7 m/s). Wiatry o prędkości nie
przekraczającej 5 m/s występują w ok. 90% czasu ich trwania.
Okresem, w którym wiatry osiągają największe prędkości jest
zima. Z miesiącem lutym gdzie wiatry osiągają swoje max.
Brak znaczących zanieczyszczeń atmosfery głównie przemysłowych.
Kolejne czynniki to dobre przewietrzenie terenu i właściwe

warunki wilgotnościowe, co wynika z dużej przewagi terenów
wyniesionych nad terenami obniżonymi. Na czystość powietrza duży wpływ mają zbiorowiska roślinne oraz lasy szpilkowe i liściaste. Występują tu bardzo korzystne warunki solarne
zwłaszcza na stokach południowych mających średnie i duże
spadki.
Unikalne walory klimatyczno - przyrodnicze terenów
gminy Bliżyn były podstawą do opracowania w okresie międzywojennym projektu luksusowego Uzdrowiska Sportowo Klimatycznego pod nazwą „Bliżyn”.
Bardzo nowoczesny projekt Andrzeja Boni’ego przewidywał budowę obiektów do uprawiania większości dyscyplin
olimpijskich. Zbudowane tu miały być takie obiekty jak: basen
do treningów regatowych, boisko futbolowe, bieżnie, strzelnice,
korty, kryte pływalnie, tor saneczkowy, lodowisko do hokeja
oraz „stadion do igrzysk olimpijskich”.
Niestety wybuch II wojny światowej nie pozwolił na realizację tego niezwykle ambitnego zamierzenia, które mogłoby
wpłynąć na turystyczny rozwój całego regionu. Ten nie mający sobie do dzisiaj równych projekt zakładał wykorzystanie
wszystkich walorów regionu.
Wszystkie te czynniki powodują, że na tym obszarze są potencjalne warunki dla rekreacji. W większości do dziś tereny te
zostały nienaruszone. Dziewicze lasy z licznie czystymi strumykami i źródłami, oczka wodne, tereny bagienne są ostoją dla
wielu gatunków ptaków oraz liczne zabytki techniki i budownictwa sakralnego, stanowią doskonałe miejsce na wycieczki i
dłuższy pobyt.
Mieczysław Bąk

„600 lat tradycji i piękna Ziemi
Bliżyńskiej”
Rozstrzygnięcie konkursu
Gminna Komisja Konkursowa powołana przez wójta po
ogłoszeniu Gminnego Konkursu Literackiego „600 lat tradycji
i piękna Ziemi Bliżyńskiej” dniu 17 maja 2010 roku dokonała
oceny i wybrała najlepsze prace konkursowe.
Komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby:
W kategorii proza postanowiono przyznać dwa miejsca
równorzędne dla:
- Magdaleny Wydra ze Szkoły Podstawowej w Sorbinie za
legendę „O cudownym jastrzębiu”,
- Weroniki Bednarz ze Szkoły Podstawowej w Odrowążku
za legendę „O niezwykłym jeleniu i odważnym chłopcu”.
W kategorii list do wybranej osoby lub instytucji zwyciężył
Patryk Zygmunt kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Sorbinie za
„List do Marka”.
W kategorii poezja najlepszy był Jakub Jaskólski ze Szkoły
Podstawowej w Mroczkowie za wiersz „Legenda o św. Jacku”.
Wyróżnionym osobom gratulujemy!!!
Wręczanie nagród odbędzie się w dniu 27 czerwca 2010 r.
ok. godz. 16.30 podczas uroczystości z okazji 600-lecia Bliżyna.
Marzanna Jeżewska-Boczek
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Bieg w rocznicę Konstytucji
W dniu 3 maja br. odbyły się trzecie Mistrzostwa Gminy Bliżyn
w biegach przełajowych. Połączono je w ramach obchodów 600. lecia
Bliżyna oraz kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Medale i dyplomy oraz nagrody finansowe najlepszym zawodnikom wręczali wójt gminy Mariusz Walachnia oraz przedstawiciele
Rady Gminy Jerzy Rams i Mieczysław Bąk.
Biegi przygotowali i przeprowadzili Rafał Czarnecki, Sławomir
Młodawski przy współpracy Marka Sorbiana i Justyny Reguły.
Sprawnie przeprowadzone zawody podobały się uczestnikom oraz
publiczności.
(jaki)

Turniej szachowy w rocznicę
Konstytucji

Wyniki poszczególnych kategorii wiekowych były następujące:
Szkoła podstawowa:
1. Mikołaj Cukrowski
2. Adrian Ożarek
3. Eryk Adamczyk
Gimnazjum:
1. Hubert Szczepanik
2. Dariusz Mastalerz
3. Damian Markiewicz
Mężczyźni do 40 lat:
1. Rafał Czarnecki
2. Mateusz Ubysz
3. Władysław Dudzic

W Gminnym Ośrodku
Kultury w Bliżynie z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja odbył
się turniej szachowy. W
turnieju wzięło udział 33
zawodników.
Najlepsi to:
I miejsce - Łukasz Łukomski
II – miejsce - Zdzisław Socha
III miejsce - Artur Mackiewicz
IV miejsce - Adam Łukomski
V miejsce - Sławomir Łukomski
VI miejsce - Zdzisław Sztykiel
Najlepszą zawodniczką była Katarzyna Pietrzyk, a najlepsi juniorzy to Rafał Nojek i Michał Płatek.
Marzanna Godlewska

Sukces szachistów
Masters +40 lat:
1. Sławomir Młodawski
2. Bogusław Czarnecki
3. Wacław Wiśniewski
Kobiety:
1. Lidia Pytel
2. Danuta Czarnecka
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23 maja 2010 r. drużyna szachowa „Kordian” z Bliżyna w składzie: Adam Łukomski, Artur Mackiewicz, Kamila Garbala i
Jarosław Szczerbak zajęła I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach
Szachowych „O Złotą Wieżę”.
Nasza drużyna już drugi rok z rzędu jest najlepszą w województwie. W tym roku to również „Kordian” będzie reprezentował województwo świętokrzyskie na Mistrzostwach Polski w Mielnie w dniach
7 – 12 czerwca.
		
Życzymy powodzenia!
(ks)
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Dotychczas rozegrane zostały cztery
kolejki.

Ruszyły rozgrywki
Gminnej Ligi Piłki Nożnej

I kolejka – 22 maja

W dniu 22 maja po kilku latach przerwy w gminie Bliżyn wznowione zostały rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

KORDIAN – KUCĘBÓW 3:1 (Grzegorz
Trzebiński 2, Rafał Krakowiak 1 - samobójcza 1)
GOSTKÓW – WOŁÓW 0:5 (Damian
Wrona 3, Piotr Oziębłowski 1, Dawid
Mazurkiewicz 1)
BAD BOYS – FC UBYSZÓW 2:3
(Artur Bartosik 1, Paweł Adamczyk 1 –
Arkadiusz Szmidt 3)
GILÓW – SOŁTYKÓW 2: 6 (Bartłomiej
Szewczyk 1, Jacek Bilski 1 – Robert
Jurkiewicz 4, Zdzisław Sopa 2)
DROŻDŻÓW – MROCZKÓW 1:4 Grzegorz Płusa 1 – Paweł
Łuczyński 4)
BLIŻYN ZAFABRYCZNA – SORBIN 4:1 (samobójczy 1- Damian
Sepioło 2, Norbert Witkowski 2)

Do rozgrywek zgłosiło się aż 12 drużyn, reprezentujących poszczególne sołectwa. Fakt tak dużego zainteresowania piłką nożną
bezpośrednio wiąże się z oddanym w ubiegłym roku kompleksem boisk „Orlik 2012” w Bliżynie.
Do rozgrywek zgłosiły się następujące drużyny: Kucębów,
Gostków, Gilów, Wołów, Ubyszów, Sorbin, Mroczków, Sołtyków,
Drożdżów, Kordian Bliżyn, Bliżyn Zafabryczny oraz drużyna Bad
Boys, która skupia zawodników z prawie całej gminy.

II kolejka – 23 maja

Podczas spotkania organizacyjnego ustalono, że rozgrywki odbędą się metodą „każdy z każdym” w dwóch rundach wiosna – jesień, co
daje do rozegrania 112 spotkań. Udział mają brać zawodnicy pełnoletni oraz za zgodą rodziców chłopcy, którzy ukończyli 16 lat.
Gmina
Bliżyn
złożyła
wniosek do konkursu na „Małe
Projekty” ogłoszonego przez
Lokalną Grupę Działania „U
Źródeł”. -Spodziewamy się pozyskać kwotę ok. 22 tyś. złotych,
z której sfinansowany zostanie
zakup strojów piłkarskich dla
wszystkich drużyn, ubezpieczenie oraz opłacenie sędziów
piłkarskich. Ponadto zwycięzca
ligi będzie reprezentował Gminę Bliżyn w turnieju, na który zostaną
zaproszone reprezentacje 8. gmin stowarzyszonych w ramach LGD –
mówi wójt gminy Mariusz Walachnia (dodajmy, grający w drużynie
Gostkowa).
Harmonogram rozgrywek gminnej ligi oraz aktualne relacje wraz
z tabelą, klasyfi kacją strzelców bramek oraz dużo zdjęć znajduje się
pod stałym linkiem z logo ligi (w prawej kolumnie strony internetowej
www.blizyn.pl).

DROŻDŻÓW – BLIŻYN ZAFARBRYCZNA 4:1 (Łukasz Berus 3,

Karol Miernik 1 – Norbert Witkowski 1)
GILÓW – SORBIN 2:3 (Bartłomiej Szewczyk 2 – Albert Bińkowski
3)
BAD BOYS – MROCZKÓW 5:1 (Artur Bartosik 2, Artur Mądro 2,
Artur Żak 1 – Alber Jurczyk 1)
KUCĘBÓW – UBYSZÓW 3:2 (Rafał Lisowski 2, Adrian Salwa 1 –
Arkadiusz Szmidt 2)
GOSTKÓW – SOŁTYKÓW 4:7 (Marek Lubczyński 1, Damian
Kotowicz 2, Sławomir Fijołek 1 – Robert Jurkiewicz 4, Maciej
Orynek 3)

KORDIAN – WOŁÓW 3:2 (M. Borowiec 1, M. Adamczyk 1, G.
Grzebiński 1 – Kamil Kotwica 1, Tomasz Karnecki 1)
III kolejka – 29 maja
BLIŻYN ZAFABRYCZNA – BAD BOYS 0:11 (Artur Żak 1, Daniel
Król 2, Adrian Okła 2, Artur Bartosik 5, Artur Mądro 1)
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KUCĘBÓW – MROCZKÓW 5:0 (Adrian Salwa 4, Grzegorz
Lisowski 1)
WOŁÓW – SOŁTYKÓW 3:3 (Norbert Dąbrowa 1, Paweł Zep 2 –
Łukasz Murański 1, Rober Jurkiewicz 1, Bartłomiej Martys 1)
GOSTKÓW – SORBIN 0:2 (Grzegorz Trzebiński 1, Patryk Majos 1)
KORDIAN – FC UBYSZÓW 0:5 (Arkadiusz Szmidt 3, Sebastian
Młodawski 1, Karol Karpeta 1)
GIŁÓW – DROŻDŻÓW 1:3 (Paweł Świercz 1 – Waldemar Bernatek
1, Grzegorz Płusa 1, Jarosław Płusa 1)

IV kolejka – 28, 30 maja
BAD BOYS – GILÓW 0:2 (Patryk Włodarczy 1, Michał Gawin 1)
FC Ubyszów – Mroczków 1:4 (Karol Karpeta 1 – Paweł Łutczyński
3, Rafał Kopeć 1)
KUCĘBÓW – BLIŻYN ZAFABRYCZNA 2:2 (Artir Głowala 1,
Adrian Salwa 1 – Damian Sepioło 1, Norbert Witkowski 1)
KORDIAN – SOŁTYKÓW 1:5 (Rafał Krakowiak 1 – Rober
Jurkiewicz 2, Maciej Orynek 2, Mateusz Kuliński 1)
GOSTKÓW DROŻDŻÓW 3:3 (Marek Lubczyński 1, Paweł
Laskowski 2 – Grzegorz Płusa 1, Patryk Zadrożny 1, Jarosław Płusa
1)
WOŁÓW – SORBIN 2:2 (Mateusz Kotwica 2 – Piotr Nowek 1, Paweł
Nowek 1)
Tabela końcowa
Po czterech kolejkach rozgrywek tabela końcowa przedstawia się
następująco:
Lp.
1

Nazwa drużyny
Sołtyków

Mecze

Punkty

Bramki

4

10

21:10

2

Kucębów

4

7

11:7

3

Drożdżów

4

7

11:9

4

Sorbin

4

7

8:9

5

Bad Boys

4

6

18:6

6

Kordian

4

6

7:13

7

Mroczków

4

6

9:12

8

Ubyszów

4

6

11:9

9

Wołów

4

5

12:8

10

Bliżyn
Zafabryczna

4

4

7:18

11

Gilów

4

3

7:12

12

Gostków

4

1

8:17

Świętokrzyska Akademia Sportu
W dniu 8 maja rozpoczęły się mecze piłki nożnej w kategorii szkół
podstawowych i młodzieży do 18 lat, których celem jest wyłonienie mistrza Gminy Bliżyn.
Mecze odbywają się systemem każdy z każdym w soboty i niedziele. Jest to cykl w ramach programu Świętokrzyska Akademia Sportu na
Obszarach Wiejskich.
Do kategorii Szkół Podstawowych zgłosiło się pięć drużyn: dwie
z Bliżyna, po jednej z Mroczkowa, Odrowążka, Sorbina. W kat. młodzieży jest sześć drużyn: DZL, Ubyszów, KKS Bliżyn, PFK, Mad Team,
Gimnazjum.
Drużyny otrzymały komplety strojów piłkarskch, które zostały zakupione z pomocą wójta gminy Mariusza Walachni.
Cały cykl turniejów przygotował i prowadzi Sławomir Młodawski
przy współpracy Roberta Jurkiewicza i Kamila Siudaka. Zakończenie
turnieju przewidziane jest na 13 czerwca 2010 wręczeniem nagród w obecności władz gminy, przedstawiciela Marszałka Województwa, lokalnych
mediów.
I kolejka – 8 maja
Szkoły Podstawowe
SP SROBIN – REAL BLIŻYN 		
3:3
AC BLIŻYN – SP ODROWĄŻEK 		
8:0
SP MROCZKÓW			
PAUZA
Młodzież
DZL – UBYSZÓW			
5:3
KKS – PFK				
2:5
MADTEAM – GIMNAZJUM		
12:0
II kolejka – 15 maja
Szkoły Podstawowe
SP SORBIN – AC BLIŻYN			
1:4
SP MROCZKÓW – REAL BLIŻYN		
2:0
SP ODROWĄŻEK			
PAUZA
Młodzież
DZL – KKS				
1:1
UBYSZÓW – MADTEAM			
1:3
PFK – GIMNAZJUM			
2:0
III Kolejka – 29-30 maja
Szkoły Podstawowe
SP ODROWĄŻEK – REAL BLIŻYN 1:3
SP SORBIN – SP MROCZKÓW		
4:0
AC BLIŻYN				
PAUZA
Młodzież
DZL – PFK				
2:2
UBYSZÓW – GIMNAZJUM		
4:1
KKS – MADTEAM			
1:6
Obecnie klasyfikacja przedstawia się następująco:
Szkoły Podstawowe

1
2
3
4
5

Miejsce

Zespół
AC Bliżyn
SP Sorbin
Real Bliżyn
SP Mroczków
SP Odrowążek

Mecze
3
3
3
3
3

Punkty
6
4
4
3
0

Bramki
12-1
8-7
6-6
2-4
1-11

Królem strzelców na ten moment jest Patryk Zygmunt z SP Sorbin (6 bramek). Klaudiusz Sołtysiak z AC Bliżyn strzelił dotychczas 4 gole.
Kategoria młodzieży

Najwięcej bramek w IV kolejkach zdobyli: Robert Jurkiewicz
(Sołtyków) -11, Arkadiusz Szmidt (Ubyszów) i Artur Bartosik (Bad
Boys) – po 8.
(jaki)
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Grała mała liga

1
2
3
4
5
6

Miejsce

Zespół
MadTeam
PFK
DZL
Ubyszów
KKS
Gimnazjum

Mecze
3
3
3
3
3
3

Punkty
9
7
5
3
1
0

Bramki
21-2
9-4
8-6
4-12
1-18

Najwięcej bramek zdobył Rafał Kopeć (MadTeam) – zdobywca 7 bramek.
Po 6 goli strzelili Paweł Łuczyński (PFK) i Norbert Witkowski (DZL).
(jaki)
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Sportowe zmagania samorządowców

Mecz toczy szybko, zawodnicy co rusz zmieniają pola gry. Piłka
raz jest po jednej stronie, za chwilę już po drugiej. I za chwilę pada
pierwsza bramka dla radnych, a na listę strzelców wpisuje się radny Mieczysław Bąk. Jak się okaże, nie po raz pierwszy. Kilka minut
potem dla sołtysów bramkę zdobywa Piotr Zep. Ale radni nie odpuszczają. Na listę strzelców za kilka minut ponownie wpisuje się
Mieczysław Bąk i jest 2:1 dla radnych.
Jak dużym wysiłkiem była pierwsza połowa świadczy ogromne
zmęczenie zawodników schodzących na przerwę. Pot lał się strumieniami. Wody mineralna znika błyskawicznie.
Ale sędzia główny nie daje odpocząć. Już wzywa na drugą połowę.
Po przerwie sołtysi wyrównują za sprawą bramki strzelonej
przez Marka Sorbiana. Bramki zdobywają jeszcze dwukrotnie
Sylwester Janus dla radnych oraz Bogdan Kałuża dla sołtysów. Ale
radni już do końca nie odpuścili pola gry i mecz ostatecznie kończy
się wynikiem 4:3 dla radnych.

Panie pod siatką

Na sportowo samorządowcy z naszej gminy postanowili uczcić
przypadający w dniu 27
maja Dzień Pracownika
Samorządowego. Dzień
później boisko „Orlik”
zgromadziło nie tylko radnych, sołtysów,
pracowników Urzędu

Gdy toczyły się rozgrywki piłki nożnej na płycie, obok do meczu przygotowywały się urzędniczki, które miały rozegrać mecz
piłki siatkowej. Zmierzyć się miały panie z parteru przeciwko tym,
które na co dzień pracują na I piętrze. Ten mecz również sędziował
M. Walachnia.

Gminy,
ale
również liczną
rzeszę publiczności. Ważne,
że dopisała tak
kapryśna
w
tym roku pogoda.

Radni kontra
sołtysi
Pierwszych
emocji dostarczył mecz piłki nożnej między radnymi Rady Gminy a sołtysami.
Nim jeszcze mecz się rozpoczął p. spiker, w rolę której wcieliła się
Ewa Łukomska, gorąco, z humorem i swadą zachęcała najpierw
do… wyjścia z cienia budynku szkolnego i przybycie na płytę boiska.
Wreszcie się udało i zaczęła się rozgrzewka przed emocjami.
I już sędzia główny, w rolę którego wcielił się wójt Mariusz
Walachnia wywołuje zawodników na boisko. Stronę gry losują kapitanowie drużyn, czyli Jerzy Rams ze strony radnych oraz Czesław
Szmalec, reprezentant samorządu wiejskiego. W bramkach ustawiają się J. Ramas oraz Zbigniew Jedliński.

Po trzech setach zwyciężyły panie pracujące wyżej, a więc z I
pietra.
Panie wystąpiły w składzie: Parter – Beata Wodzińska, Halina
Ślęzak, Zofia Adamczyk, Marta Ziomek, Jolanta Sieczka. I piętra – Józefa Młodawa, Beata Ozan, Iwona Domagała, Katarzyna
Cichocka, Anna Miernik.
Jacenty Kita
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