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Dni województwa świętokrzyskiego w Bliżynie,
z sesji Rady Gminy,
przedszkola rozpoczęły działalność,
witaj szkoło,
wakacje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
o wydarzeniach kulturalnych w gminie,
III Gwiaździsty Rajd Powiatowy z naszym udziałem,
wrzesień bogaty w imprezy –
oraz pozostałe aktualne informacje z życia gminy.
Zapraszam do lektury!
Jacenty Kita

Arcydzieła muzyki klasycznej
19 i 26 wrzesień oraz 22 października.
Te daty wyznaczają terminy V Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej.
Szczegółowy program na str. 20.

Pogoda nieco
pomieszała
szyki organizatorom
festynu dożynkowego w Sorbinie.
Mimo to impreza
była bardzo udana i
zgromadziła rzesze
mieszkańców z całej gminy.
Czytaj na str.
10-11
Fotoreportaż na str. 19

„Sobótka” ma dwadzieścia lat
Zespół ludowy „Sobótka” wszedł w kolejny okres funkcjonowa-

Na pielgrzymkowym szlaku
W dniach 6-13 sierpnia odbyła się XXXII piesza pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II świadek nadziei, wiary i miłości”, natomiast 11-13 sierpnia odbyła się jubileuszowa

nia. „Pięknych dwudziestoletnich”, jak to podkreślił wójt Mariusz
Walachnia odnosząc się do autobiografii tragicznie zmarłego poety
Marka Hłaski.
Czytaj na str. 2 i 12

Gmina sportem stoi

pielgrzymka rowerowa pod hasłem „Dziękujemy Bogu za 600 lat
Bliżyna”, którą przygotował Henryk Kucewicz. Ogółem w tegorocznej pielgrzymce wzięło udział 85 pielgrzymów na czele ks. proboszczem Stanisławem Wlazło, ks. Arkadiuszem Czupryńskim
oraz wójtem gminy Mariuszem Walachnią.
Czytaj na str. 9

Okres wakacji nie
wpłynął na intensywność
życia sportowego gminy.
Zaledwie w ciągu kilku
dni odbył się turniej koszykówki i tenisa ziemnego, rozegrany został piłkarski turniej parafialny.
Wznowiła rozgrywki liga
piłkarska.
Czytaj na str. 15-18

wr ze sień 2010

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

1

X X L at „ So bót k i ”

Jubileusz zespołu „Sobótka”
Jesienią 1990 roku ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Bliżynie
Adam
Młodawski
zaproponował grupie kilkunastu pań z
Sobótki stworzenie
zespołu śpiewaczego.
Propozycja spotkała się z przychylnym
przyjęciem i zespół
taki powstał.
W dniu 29 sierpnia zespół świętował
Jubileuszu 20-lecia
Jubilaci na scenie
działalności.
Choć
pogoda początkowo nie sprzyjała organizatorom, to jednak z czasem Opatrzność usłyszała apele prowadzącego imprezę Wacława
Pejasa i z chmur wyjrzało słońce.
Otwarcia jubileuszowego festynu dokonał wspomniany wy-

Zespół Pieśni i tańca „Sorbin”

inaczej mogło być również tym razem. Na ręce zespołu składali je
M. Walachnia i A. Leżańska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Anna Leżańska odczytuje życzenia od p. poseł M. Okła - Drewnowicz

żej W. Pejas witając wszystkich obecnych, wśród nich: Mariusza
Walachnię, wójta gminy, Annę Leżańską, przewodniczącą Rady
Gminy, radnych rady, prezes Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł”
Emilię Kupis, sołtysów, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń
funkcjonujących w gminie, byłych członków zespołów. Jak zwykle,
z dużą dozą humoru, pan Wacław witał tych, którzy dotarli, ale i
tych, którzy z różnych względów przybyć nie mogli. -Witam, w duchu, także zaproszonych parlamentarzystów – mówił.
Po przedstawieniu krótkiej
historii zespołu
W. Pejas zapoznał obecnych z
dwudziestoletnim dorobkiem
(czytaj na str. 12
– red.). –W tym
czasie wystąpiliśmy ponad 240 Życzenia składają panie z Klubu Seniora „Emeryt”
razy, w tym 20
razy na Buskich Spotkaniach z Folklorem. Wiele razy odnosiliśmy
sukcesy – stwierdził.
Jubileusz to czas składania życzeń, wręczania prezentów. Nie
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„Grzybowianki” na scenie

Katarzyna Skarus, panie z Klubu Seniora „Emeryt”, zaprzyjaźnionego zespołu ludowego. Specjalne życzenia od p. poseł Marzeny
Okły – Drewnowicz odczytała Anna Leżańska.
Dalsza część to występy artystyczne zarówno zespołu „Sobótka”,
jak i zaproszonych gości. Na scenie zaprezentowały się, poza gospodarzami i solistą
W. Pejasem, Zespół
Pieśni
i
Tańca
„Sorbin”,
zespół
„Kuźniczanki”
z
Nowego Odrowążka
a także zaprzyjaźniony zespół ludowy „Grzybowianki”
z Grzybowej Góry
z gminy Skarżysko
Kościelne.
Do licznych żyPogoda nie odstraszyła publiczności
czeń i gratulacji dołącza się redakcja „Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn”.
Jacenty Kita
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Ak t ualn ości

Place zabaw oficjalnie otwarte
Na funkcjonujących w Bliżynie dwóch placach zabaw dzieciaki
mogą się już bawić „legalnie”. Ich oficjalnego otwarcia w dniu 4 września dokonał Marszałek Województwa Adam Jarubas w towarzystwie
gości uczestniczących w Dniach Województwa Świętokrzyskiego w
Bliżynie.

Dzieci dostały cukierki

Na dzieci bawiące się na placu czekała niespodzianka. Marszałek Jarubas w
towarzystwie wójta M. Walchni udali się
do nich z koszykiem cukierków.
O tym, że inwestycja wykonana została solidnie świadczy „zabawa” starosty Jerzego Żmijewskiego i wiceprzewodniczącego rady Jerzego Ramsa.
Place zabaw wybudowane zostały w
ramach rewitalizacji centrum Bliżyna
z programu RPOWŚ na lata 2007-2013.
Każdy kosztował po ok. 130.000 zł. 60%
to środki unijne.

Marszałek Adam Jarubas dokonuje otwarcia placu zabaw
Poza Marszałkiem uroczystego przecięcia wstęgi dokonali również przewodnicząca Rady Gminy Anna Leżańska, wójt Mariusz
Walachnia oraz starosta skarżyski Jerzy Żmijewski.

Huśtawki są solidne

Jacenty Kita

Zapowiedzi kulturalne na wrzesień
***
„Mieszkańcy sołectw łączcie się”
Pod tym hasłem w dniu 12 września o godzinie 16.00 rozpocznie się impreza integracyjna na placu przy remizie OSP w Nowym
Odrowążku.
Na zabawę zapraszają Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, sołtysi Odrowążka i Nowego Odrowążka oraz OSP Nowy Odrowążek.
Impreza będzie współfinansowana w ramach Programu Integracji
Społecznej.
***
Przecięcia wstęgi dokonali Anna Leżańska…

Sztandar dla szkoły
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku w
dniu 18 września otrzyma sztandar. Program uroczystości jest następujący:
- godz. 10.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Odrowążku
- godz. 11.30 – uroczystości przed budynkiem szkoły:
* przekazanie sztandaru szkole,
* przemówienia honorowych gości,
* program artystyczny.
***
100 lat OSP w Bliżynie

…i wójt Mariusz Walchnia

Uroczystość 100-lecia OSP w Bliżynie będzie połączona z poświęceniem i przekazaniem sztandaru oraz zakupionego w ubiegłym roku
samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Program obchodów w dniu 25 września jest następujący:
- 13.30 – zbiórka jednostek na placu przed OSP w Bliżynie
- 14.00 – Msza św. w kościele św. Ludwika w Bliżynie
- 15.00 – część oficjalna uroczystości
- 16.00 – część artystyczna w świetlicy OSP.
Na wszystkie imprezy organizatorzy serdecznie zapraszają!
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Dni Woje wó dz t wa Świę to k r z ysk iego

„Świętokrzyskie pięknieje dla Ciebie”
Pod tym hasłem w okresie od 28. sierpnia do 2. października na
terenie wszystkich powiatów naszego województwa trwają obchody
II Dni Województwa Świętokrzyskiego. W tym roku, w dniu 29 sierpnia, dla powiatu skarżyskiego odbyły się one w Bliżynie, na placu
przed „Zameczkiem”.
-Chcemy pokazać, że decydowanie o sobie daje efekty, że samodzielne województwo
ma rację bytu. Mamy
pieniądze na zmianę oblicza województwa i to
się dokonuje. Ten plac,
na którym dziś się bawimy o tym świadczy. Po
prostu „Województwo
pięknieje dla Ciebie”
– stwierdził podczas
Dni Województwa w Bliżynie otworzył
oficjalnego
otwarcia
Marszałek Adam Jarubas
imprezy
Marszałek
Województwa Adam Jarubas.
Marszałek zarazem odniósł się do momentu powstania naszego województwa i efektów wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Nim jednak nadszedł moment otwarcia na placu przed Gminnym
Ośrodkiem
Kultury
trwały intensywne przygotowania.
Powstawał
plac zabaw dla dzieci z
ogromną
zjeżdżalnią,
swe stoiska szykowały instytucje, organizacje i stowarzyszenia,
w tym Lokalnej Grupy
Działania „U Źródeł”,
do którego należy nasza
gmina.
Przedstawiciele LGD „U Źródeł” w towaCzuwający nad carzystwie przewodniczącej Rady Gminy
łością przygotowań dyAnny Leżańskiej i zastępcy przewodniczą- rektor
Departamentu
cego Jerzego Ramsa
Komunikacji Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Detka powiedział nam: -Piosenką
wiodącą wszystkich czternastu imprez powiatowych jest utwór
„Świętokrzyskie jakie cudne” w aranżacji Marka Fijałkowskiego. Po
koncercie finałowym na początku października ukaże się specjalna płyta z tym utworem, na którym znajdą się poza tym fragmenty
wszystkich imprez powiatowych, prezentacja dorobku RPO oraz muzyka naszych zespołów świętokrzyskich.
Stopniowo plac zapełniał się mieszkańcami gminy, przybywali goście, wśród
których znaleźli
się wspomniany
Adam Jarubas,
starosta skarżyski
Jerzy Żmijewski,
samorządowcy
z Gminy Łączna,
radni naszej Rady
Gminy, sołtysi,
strażacy, którzy
czuwali nad porządkiem na placach parkingoStopniowo przybywali goście
wych.
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Od początku szczególnym zainteresowaniem… kulinarnym cieszyło się stoisko przygotowane przez Gminę Łączna. Działające tam
cztery koła gospodyń wiejskich przygotowały wspaniałe potrawy regionalne. Poza tradycyjnym chlebem ze smalcem można było za darmo skosztować gołąbków w sosie pomidorowym, pierogów, żuru,
barszczyku, ciast.

Stoisko Gminy Łączna
Początek do wspólnej zabawy dali prowadzący imprezę pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Grażyna Jachimkowska i Robert
Siwiec. –Chcemy pokazać to wszystko, co dobre dzieje się w województwie – zapowiedzieli.
Ilustracją tego dobrego, była prezentacja zdjęć ustawionych przed
sceną, na których pokazane były wybrane
inwestycje realizowane ze wsparciem
środków unijnych.
Część artystyczną rozpoczął występ
zespołu Ewa i „Fant
Band”, który na scenie prezentował swój
dorobek kilka razy.
To po ich występie
marszaZespół Ewa i Fant Band
łek Jarubas oficjalnie otwarł festyn. Zabierając po nim głos wójt naszej gminy Mariusz
Walachnia
stwierdził: -Cieszymy się, że
na imprezę powiatową
Marszałek wybrał naszą gminę. Dziękujemy
zarazem, że marszałek
tak nas hojnie obdarował pieniędzmi unijnymi. 90% naszych wniosków zyskało pozytywną akceptację. To piękny prezent na 600-lecie
Wójt Mariusz Walachnia podziękował za
Bliżyna.
przekazanie dużych pieniędzy unijnych.
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Dni Woje wó dz t wa Świę to k r z ysk iego
Następnie prowadzący imprezę zaprosili na scenę wszystkich gości i poprosili, aby wspólnie zaśpiewali piosenkę „Świętokrzyskie, jakie
cudne”. Trzeba przyznać, że wyszło im to całkiem, całkiem.

„Świętokrzyskie, jakie cudne”…
A publiczność starała się pomagać, jak mogła.
Wspomnieliśmy
już wyżej, iż na placu rozstawiły się liczne stoiska promocyjne m.in. Urzędu Gminy
w Bliżynie, Urzędu
Marszałkowskiego,
Świętokrzyskiego Biura
Rozwoju Regionalnego,
Świętokrzyskiego
Doskonale bawiły się panie z Łącznej
Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach, Państwowej Inspekcji Pracy, Zarządu
Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych. Można tam było otrzymać
gratis materiały informacyjne i promocyjne, z czego
mieszkańcy skwapliwie korzystali.
Stoiska odwiedzili
też nasi goście.
Chętni mogli
się zapoznać z zasadami udzielania
pierwszej pomocy
medycznej w nagłych przypadkach Można było odwiedzić liczne stoiska promocyjne
dzięki pokazom przygotowanym przez grupę ratownictwa medycznego PCK z Ostrowca Świętokrzyskiego. Obejrzeć też można było sprzęt
ratowniczy.
To także liczne konkursy zarówno dla najmłodszych, jak i starszych. Trzeba było się
wykazać
znajomością
odgłosów wydawanych
przez zwierzęta, długością śpiewu itp.
Poza zespołem Ewa
i „Fant Band” na scenie wystąpili również
nasi wokaliści z sekcji
działających przy gminnym Ośrodku Kultury:
Piotr Komar, Karolina
Dąbrowska, Katarzyna
Połeć, Kasia Rodak i
Dominika Bąk.
Pokaz ratownictwa medycznego

Jeden z konkursów
Część artystyczna to również występ duetu „Mefisto” z programem iluzja na wesoło, grupy „All Is On” oraz Joanny Berner.

Mały kot szukał właściciela
Ta ostatnia piosenkarka
wyszła naprzeciw prośbom
dzieci, które znalazły małego, bezpańskiego kotka, i ze
sceny próbowała mu znaleźć
nowego właściciela.
Dodatkową atrakcją imprezy były pokazy w wykonaniu strażaków – ochotników z Bliżyna.
Ostatnim akordem był
Pokazy strażackie
pokaz sztucznych ogni.
Cały projekt „Dni Województwa Świętokrzyskiego” jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2007-2013.
Już dziś zapraszamy na
koncert finałowy na kieleckiej Kadzielni w dniu 2 października. Gwiazdą wieczoru będzie grupa Lady Pank.
Jacenty Kita
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Na sze Pr zedszko l ak i

Nasze przedszkolaki
Dzięki wysiłkowi gminy i pozyskaniu niemal miliona złotych z
funduszy europejskich od 1 września sześćdziesięcioro dzieci z naszej
gminy ma możliwość korzystania z oddziałów przedszkolnych.
Dwa z nich, po dwadzieścioro dzieci, pracują z Bliżynie i jeden z tą
samą liczną najmłodszych w Mroczkowie.
Przedszkole w Bliżynie uroczyście otwarte zostało 1 września w
obecności rodziców, babć,
wychowawców oraz – co
oczywiste – najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: przewodnicząca Rady
Gminy Anna Leżańska,
wójt Mariusz Walachnia
oraz dyrektor szkoły Józef
Nowak. –Wyrażam głęboką satysfakcję, że udało nam się uruchomić oddziały przedszkolne. Jednocześnie nie wyobrażam sobie, aby przestały one funkcjonować w przyszłości – stwierdził Mariusz Walachnia.
Zorganizowanie przedszkoli było możliwe dzięki pozyskaniu –
jak wspomniano wyżej – 939.320,00 złotych z projektu „Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” finansowanego z unijnego programu Kapitał Ludzki.

Oddziały przedszkolne w Bliżynie czynne będą od godz. 6.30 do
16.30, w Mroczkowie od 8.00 do 13.00. Uczęszczają do nich dzieci w
wieku od 3 do 5 lat. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów czesnego
ani wyżywienia. To ostatnie zapewnia firma cateringowa ze Skarżyska
Kamiennej.
Projekt przewiduje bogatą ofertę zajęć dodatkowych: język angielski, rytmikę, wycieczki na basen, premiery w teatrze lalek itp.

Projekt od strony finansowej i merytorycznej przygotował
Grzegorz Włodarczyk.
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Podziękowanie
Intensywne opady deszczu znów wywołały zagrożenie podtopieniami w naszej gminie. Tylko dzięki pomocy wielu osób
udało się temu zapobiec.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Panu
Stanisławowi Ziółkowskiemu za nieodpłatne dostarczenie kilku wywrotek piasku w miejsca zagrożone, Panu Tomaszowi
Peli za dowiezienie worków z piaskiem oraz strażakom w OSP
w Bliżynie, Mroczkowie i Sorbinie za pełną poświęcenia i zaangażowania pracę.
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
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Wi ta j szko ło

Witaj szkoło!
Wakacje za nami, pora wrócić do obowiązków szkolnych.
1 września w całej gminie uroczyście rozpoczęto nowy rok
szkolny 2010/2011.
Mieliśmy możliwość uczestniczyć w
tym podniosłym wydarzeniu w Zespole
Szkół w Bliżynie.
Mszę św. w intencji uczniów, nauczycieli i wychowawców
rozpoczynających naukę, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Ludwika w
Bliżynie
odprawili
księża Marcin Dzięba
oraz
Arkadiusz
Czupryński. Oni też
będą uczyć katechezy przez najbliższy rok.
Później młodzież, nauczyciele i rodzice zebrali się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół.

Sztandar szkoły wprowadzony został przy dźwiękach hymnu
dywizji gen. Stanisława Maczka, patrona szkoły. Po odegraniu
„Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrał dyrektor szkoły Józef Nowak
witając najpierw obecnych na otwarciu nowego roku szkolnego.

Nawiązując do 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar tej największej w
dziejach ludzkości hekatomby.
-Przed Wami kolejne wyzwania edukacyjne. My, nauczyciele, chcemy, aby rodzice aktywnie włączyli się w życie szkoły i byli
naszymi partnerami. Razem musimy przełamywać trudności –
zwrócił się do obecnych.
Poinformował także, że w tym roku większych innowacji w
zakresie edukacji nie ma. To ma być rok typowej, solidnej, pozytywistycznej, pracy szkolnej. To rok zdobywania kolejnych wyzwań.
Obecny na inauguracji roku wójt gminy Mariusz Walachnia
złożył wszystkim związanym w edukację najlepsze życzenia,
uczniom sukcesów, nauczycielom satysfakcji z wykonywanego zawodu, rodzicom zadowolenia ze swych pociech.
M. Walachnia wręczył też Annie Chwastowskiej i Beacie
Kusztal- Wrona zaświadczenia o awansie na stopień nauczyciela mianowanego (w Mroczkowie otrzymała je Agnieszka
Witkowska).
Sprawy organizacyjne związane z nowym rokiem szkolnym
przedstawiła dyrektor Ewa Kabała.
I już młodzież udała się do klas, aby z wychowawcami omówić
najpilniejsze sprawy związane z pracą poszczególnych klas.
Podstawowe dane liczbowe odnoszące się do tego roku szkolnego w gminie Bliżyn są następujące:
Liczba
uczniów

Szkoła
Zespół Szkół w
Bliżynie

Gimnazjum

259

Szkoła
Podstawowa

230

Liczba
nauczycieli
53

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie

101

13

Szkoła Podstawowa w Odrowążku

84

13

Szkoła Podstawowa w Sorbinie
Razem:

44

10

718

89

Poza tym do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 60 dzieci.
Jacenty Kita
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Wak ac j e z T PD

To były wakacje!

Bliżyński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kierowany
przez Grażynę Kij, przy wsparciu wolontariuszy Anny Leżańskiej i
Mirosława Kij oraz grupy życzliwych osób, po raz kolejny nie zawiódł
swych podopiecznych organizując wspaniały obóz wypoczynkowy
w okresie minionych wakacji.
Dzięki temu pół setki dzieciaków w okresie od 8 do 20 lipca atrakcyjnie spędziła wakacje w ramach projektu
„Morze, nasze morze”.
Pierwsze dwa dni
spędzono na miejscu,
na ternie gminy. Grupa
pieszo pomaszerowała do Jestrzębi, gdzie w
gospodarstwie Państwa
Tkaczyków czekało na
nich wspaniałe ognisko. Tutaj dzieci miały możliwość wzajemnego
zapoznania się. Drugi dzień to wyjazd na basen do Czarnieckiej Góry.
Radosnej zabawie nie było końca.
I wreszcie najbardziej oczekiwany moment: wyjazd nad polski
Bałtyk, a konkretnie wybrzeże środkowe, do Jarosławca na okres 10
dni.
Po drodze jeszcze zwiedzanie Torunia z jego wspaniałymi zabytkami i skosztowanie pierników.

Przez te dni czekała na uczestników obozu moc atrakcji. To nie
tylko kąpiele i plażowanie, ale zwiedzanie samego Jarosławca i znajdującej się tam latarni morskiej. Zorganizowano również wycieczkę
do Darłowa i Darłówka, do Ustki. W tej ostatniej miejscowości m.in.
zwiedzanie Muzeum Chleba oraz wycieczka statkiem pełnomorskim.
Podczas obozu prowadzone były liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne, konkurs na rzeźbę z kwiatów i piasku.
Dzieciaki były również w kinie 4D, gdzie obejrzeli film „Dom grozy”. Obejrzeli także spektakl teatralny „Morska opowieść”.
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-Poza walorami wypoczynkowymi i krajoznawczymi ważnym elementem przeprowadzonej akcji wakacyjnej było pokazanie dzieciom,
że mogą wśród zupełnie obcych sobie rówieśników, ale również ludzi

dorosłych, dobrze się bawić, mile
i twórczo spędzić czas. Utrwalić i
pogłębić wiedzę zdobytą w czasie
nauki szkolnej. Biorąc pod uwagę wiek naszych podopiecznych
uwzględnialiśmy również zasady dobrego zachowania i opieki nad młodszymi ze strony starszych. Nie pominęliśmy również aspektów profilaktycznych – mówi
Grażyna Kij.
Organizatorem, koordynatorem i kierownikiem obozu była
Grażyna Kij, wychowawcami: Halina Fidor, Jolanta Sochacka i
Izabela Sierko.

Akcja letnia została zorganizowana dzięki środkom finansowym
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 20.000 zł, środkom własnym TPD oraz wpłatom uczestników półkolonii.
Jacenty Kita
PS
Organizatorzy wypoczynku letniego pragną za naszym pośrednictwem podziękować Państwu Tkaczykom za zorganizowanie po
raz kolejny ogniska integracyjnego, dyrekcji ośrodka w Czarnieckiej
Górze za nieodpłatne udostępnienie basenu oraz wolontariuszom:
Annie Leżańskiej i Mirosławowi Kij.
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Na Pielg r z ymkow ym Szl aku

Na pielgrzymkowym szlaku
W dniach 6-13 sierpnia odbyła się XXXII Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę pod hasłem „Jan
Paweł II świadek nadziei, wiary i
miłości”. Natomiast w dniach 1113 sierpnia odbyła się Jubileuszowa
Pielgrzymka Rowerowa pod hasłem „Dziękujemy Bogu za 600 lat
Bliżyna”, którą przygotował Henryk
Kucewicz.
Ogółem w tegorocznej pielgrzymce wzięło udział 85. pielgrzymów na czele z ks. proboszczem Stanisławem Wlazło, ks.
Arkadiuszem Czupryńskim oraz wójtem gminy Mariuszem
Walachnią.
Na trasie liczącej 166 km panowała piękna pogoda oraz ciepła,
rodzinna, pełna radości atmosfera, zarówno wśród pieszych, jak i
rowerzystów. Całej pielgrzymce towarzyszyła kuchnia polowa, któ-

rej szefową była Anna Leżańska i Anna Urbaniak przy współpracy
Grzegorza Wróbla.
Pielgrzymi bardzo sobie chwalili jakość przygotowanych posiłków. Każdy uczestnik szedł lub jechał z jakąś intencją, dziękczynną
- błagalną czy wynagradzającą Matce Boskiej za otrzymane dary.
Po Mszy świętej całej Diecezji Radomskiej w Mstowie udaliśmy się na ostatni odcinek trasy, gdzie w Alejach prowadzących
do szczytu Jasnej Góry panowała spontaniczna radość i śpiew pielgrzymów. Grupa V Błękitna zaznaczyła najbardziej swoją obecność.
Koszulki błękitne z logo Jubileuszu Bliżyna oraz czapeczki ufundowane przez wójta Mariusza Walachnię pięknie prezentowały się na

osobach pielgrzymujących. Sama forma i kształt naszej grupy u samego szczytu wzbudził zachwyt wśród witających, m.in. Biskupa
Ordynariusza Henryka Tomasika oraz innych duchownych i świeckich osób. Samo dojście grupy do szczytu było następujące: młodzież trzymająca się za ręce utworzyła liczbę 600 idąc na czele, rowerzyści ze swoim sprzętem długie ramię krzyża natomiast osoby
dojrzałe boczne ramiona krzyża niosąc transparent „Dziękujemy
Bogu za 600 lat Bliżyna”. Widok tak ułożonej grupy z góry Wałów

Jasnogórskich wyglądał pięknie, o czym świadczą rzęsiste oklaski od
witających. Finałem pielgrzymki jest spotkanie z Matką Boską w Jej
Cudownej Kaplicy oraz Msza św. kończąca pielgrzymkę na błoniach
Jasnej Góry. Pragnę dodać iż cała pielgrzymka diecezji radomskiej liczyła około 6,5 tys. pątników i była jedną z liczniejszych tego roku.
Proboszcz parafii ks. S. Wlazło oraz wójt M. Walachnia dziękują
wszystkim biorącym udział w tegorocznej pielgrzymce uświetniającej obchody 600 - lecia Bliżyna.

Sławomir Młodawski
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Festyn Dożynkowy w Sorbinie
15 sierpnia, w dniu Święta Wniębowstąpienia Najświętszej
Matki Bożej, w Sorbinie
odbyły
się
tradycyjne
Dożynki Parafialne, tym razem pod hasłem Festynu
Dożynkowego, jako że organizatorom udało się pozyskać
środki zewnętrzne na ich organizację.
Na początek uczestnicy festynu zgromadzili się
przed posesją Janiny Kołek,
autorki wieńca dożynkowego (które wykonuje już od
Barwny korowód zmierza do kościoła
26 lat! – red.), skąd nastąpił
przemarsz do sorbińskiego kościoła parafialnego barwnego korowodu uczestników dożynek niosących piękny wieniec.
Korowodowi towarzyszyła banderia konna, którą tworzyli uczestnicy projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Rdest” pod nazwą
„Konno w siną dal”. W korowodzie dożynkowym szły dzieciaki ubrane w barwne stroje ludowe, mieszkańcy Sorbina niosący kwiaty.
Okazałe bochny chleba z tegorocznych zbiorów
nieśli tegoroczni gospodarze dożynek starościna
Irena Zbroja i starosta
Kazimierz Boruń.
Przed świątynią przybyłych powitali miejscowy
proboszcz ks. Eugeniusz
Siedlecki oraz pochodząUczestników dożynek parafialnych
cy z Sorbina ks. kanonik
powitali duchowni
Julian Olejarz.
Błogosławiąc wiernych, śpiewając pieśń „Oto jest dzień”, poprowadzili procesję wokół kościoła.

Procesja wokół kościoła
W świątyni ks. proboszcz powitał obecnych na Mszy św. dziękczynnej. Po odprawionej Mszy Świętej
obecni przełamali się dożynkowym
chlebem.
W chwili, gdy
uroczystości
kościelne dobiegały
końca na niebie zaczęły się gromadzić
Msza św. dziękczynna
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czarne chmury, niebo rozbłysło piorunami i rozpoczęła się burza, która poważnie zdezorganizowała dalszy przebieg festynu, który w efekcie po części odbył się na pięknie przygotowanej scenie, a po części w
sali gimnastycznej miejscowej szkoły.
Siła wyższa wymusiła dalszy przebieg uroczystości dożynkowych.
Najpierw więc nastąpiło ośpiewanie wieńców dożynkowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”. Zgodnie ze staropolską tradycją obrzęd ten rozpoczęto od pieśni „Plon, niesiemy plon, gospodarzom
w dom”.

Ośpiewanie wieńców dożynkowych
Następnie prowadząca imprezę Halina Fidor, koordynator projektu, powitała przybyłych, a zwłaszcza bliżyńskich samorządowców: wójta Mariusza Walachnię, przewodniczącą Rady Gminy Annę
Leżańską i wiceprzewodniczącego Rady Jerzego Ramsa, radnych i
sołtysów oraz posła Andrzeja Bętkowskiego. Powitała także naszych
księży, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych działających na terenie gminy. Nie mogła pominąć zespołów ludowych z gminy, które później zapewniły oprawę artystyczną.

Mimo brzydkiej pogody mieszkańcy nie zawiedli
H. Fidor w kilku zdaniach przedstawiła również istotę projektu
i podejmowane w jego ramach działania.
Magda Wydra z sorbońskiej szkoły podstawowej zarecytowała
piękny wiersz zatytułowany „Dożynki”.
Wójt Mariusz Walachnia w kilku zdaniach podziękował rolnikom za ich codzienny trud pracy na roli, H. Fidor za przygotowanie
projektu i pozyskanie na ten cel 50.000 złotych.
Dalsza część festynu to występy zespołu z „Sorbina”, a nawet tań-
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Występ „Kuźniczanek”
w Sorbinie organizowane są konkursy. Konkurs na żniwiarza wygrał
podobnie jak rok temu bliżyński sołtys Czesław Szmalec. Zwyciężył
on w zawodach wiązania powróseł i była to jedyna ukończona konkurencja. Drugiej -młócenia cepem - nie dokończono z powodu… awarii cepa.
Wójt Mariusz Walachnia podziękował rolnikom i organizatorom
ce w wykonaniu władz naszej gminy i… powrót na salę gimnastyczną,
gdyż znów się rozpadało.
Wchodzących na salę, iście weselnymi rytmami witali Dariusz

Konkurs żniwiarzy
Rozstrzygnięto też konkurs potraw regionalnych, w którym zwyciężyła Maria Jedynak z potrawą prażoki z kiełbasą.
Na zakończenie festynu do wspólnej zabawy zaprosił Adam
Młodawski ze swą kapelą.

Można było zatańczyć
Figarski i Ryszard
Kucewicz, zachęcając zarazem do
wspólnej zabawy.
Już pod dachem
wystąpiły nasze zespoły ludowe, czyli „Kuźniczanki”
z
Nowego
Odrowążka oraz
„Sobótka” z niezawodnym
solistą Wacławem
Pejasem. Można
było także skosztować potraw przygotowanych w ramach warsztatów
kulinarnych.
Rokrocznie
podczas
dożynek parafialnych

Uczestników dożynek witają
D. Figarski i R. Kucewicz

Bandera konna
Festynowi towarzyszyły liczne stoiska twórców ludowych,
Stowarzyszenia „Rdest”, prezentowali się jeźdźcy, w tym Stanisław
Paszkiel, w historycznym polskim mundurze ułana. Festyn zorganizowało działające w Sorbinie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad
Kużniczką w ramach projektu „Sorbin tańczy, śpiewa i gotuje, a przy
tym się integruje”. Jest to projekt realizowany w ramach Działania 7.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji”.
Jacenty Kita
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Kult ur a
240 występach na różnych imprezach.
Aż 20 razy zespół uczestniczył w Międzynarodowych Buskich

Ziemia Bliżyńska
Ziemia Bliżyńska ma miła,
Ziemia mych ojców i matek ,
Sześć wieków z tobą żyjemy,
Tyś nam dawała dostatek.
Gdy śpiewam o tobie ziemio,
Serce z radości się ściska,
Twoja piękność historia,
Sercu mojemu jest bliska.
Kto kocha Bliżyńską ziemię,
I dla niej chętnie pracuje,
Szanuje jej piękna barwy,
I jej zabytki ratuje.
Jakże nie kochać tej ziemi,
Tyle dobrego nam daje,
Przyjedź turysto, odpocznij,
Poznasz jej piękne zwyczaje.
Dziś Bogu dziękować trzeba,
Za tych, co wcześniej tu żyli,
Kochali tę piękną ziemię,
I jej historię tworzyli.

Występ podczas tegorocznych dożynek gminnych w Kierzu
Niedźwiedzim

Słowa: Wacław Pejas
Muzyka: Sławomir Miernik

Mają dwadzieścia lat
Na okoliczność Jubileuszu 20. lecia zespołu „Sobótka” sądzę, że
warto w kilku zdaniach przybliżyć Czytelnikom jego historię, dokonania, osoby tworzące jego przeszłość.
Jesienią 1990 roku ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Bliżynie Adam Młodawski zaproponował grupie kobiet z Sobótki
stworzenie zespołu śpiewaczego. Wcześniej istniał w tej miejscowości
zespół prowadzony przez dyrektor GOK Alicję Jarosz.
W wyniku rozmów do zespołu w pierwszym składzie zgłosiły się: Krystyna Garczyk, Zofia Kołodziejska, Ewa Rokita, Elżbieta
Adamczyk, Florentyna Kołodziejska, Jadwiga Zawada, Teodora
Wiśniewska, Halina Kołodziejska, Krystyna Adamczyk i Danuta
Rokita.
Zespół przyjął nazwę „Ludowy Zespół Sobótka”.
Jako, że wieś nie posiada świetlicy, próby odbywały się kolejno
u członkiń zespołu. Zaczęto ćwiczyć piosenki ludowe. Pomagała w
tym kapela, grająca w składzie: Władysława Młodawski – skrzypce,
Władysław Kołodziejski – akordeon, Eugeniusz Wiśniewski – bęben. Od roku 1992 na akordeonie przygrywa Sławomir Miernik ze
Skarżyska, który jest zarazem kierownikiem muzycznym zespołu aż
do chwili obecnej.
Przez okres 20 lat działania w składzie personalnym zespołu zachodziły zmiany. W tym czasie zaprzestali działalności: Elżbieta
Adamczyk, Ewa Rokita, Danuta Rokita, Jadwiga Zawada i Anna
Kubicz. Zmarli Florentyna Kołodziejska i Władysław Młodawski.
Do zespołu przyszły też, w różnych okresach, nowe osoby: Wacław
Pejas Maria Lisowska, Maria Kubicz, Teresa Garczyk, Bożena
Szcześniak, Anna Kubicz i Grażyna Kondrak.
Na początku 1992 roku powstaje zespół „Mała Sobótka”. Należały
do niego dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Mroczkowie:
Dorota Rokita, Barbara Rokita, Anna Adamczyk, Anna
Kołodziejska, Agnieszka Lisowska, Janusz Garczyk, Paweł Ozan i
Krzysztof Kruk. Funkcjonował on przez okres około czterech lat.
Podczas 20 lecia istnienia zespół „Sobótka” uczestniczył w około
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Spotkaniach z Folklorem, 15 razy w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek. Jednym z większych osiągnięć było wystawienie dwóch
części „Wesela Świętokrzyskiego” według scenariusza prof. Stanisława
Suchodolskiego na motywach XIX wiecznych. Za to przedstawienie
zespół otrzymał I miejsce na Buskich Spotkaniach z Folklorem.
Zespół w okresie swej działalności otrzymał wiele nagród i wyróżnień, co można obejrzeć w kronice zespołu.
Duże osiągnięcia mają również soliści: Maria Lisowska i Wacław
Pejas.
Te sukcesy są dziełem Adama Młodawskiego i Sławomira
Miernika.
Aktualnie zespół „Sobótka” występuje w składzie: Krystyna
Adamczyk, Krystyna Garczyk, Teresa Garczyk, Maria Kubicz,
Halina Kołodziejska, Zofia Kołodziejska, Maria Lisowska, Bożena
Szcześniak, Teodora Wiśniewska i Wacław Pejas. Na akordeonie
przygrywa Sławomir Miernik, na bębenku Władysław Kołodziejski.
(jaki)

Wernisaż w „Zameczku”
Bliżyński „Zameczek” zorganizował wernisaż wystawy poplenerowej Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego „Szlakiem Jagiełły Bliżyn” w ramach dorocznych plenerów „Świętokrzyskie krajobrazy”,
o którym pisaliśmy miesiąc temu.
Wernisaż otworzyli: komisarz
pleneru Urszula Jędrzejczyk, wójt
gminy Mariusz Walachnia oraz
prezes kieleckiego oddziału PSEP
Mirosław Benedyktowicz.
Uczestnicy wernisażu podkreślali piękno i różnorodność i wysoki
poziom wykonanych prac.
Plener zorganizował
kielecki oddział Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji
Plastycznej we współpracy z Gminą Bliżyn w ramach projektu „Przystań
Bliżyn 2010-2012- kampania promocyjna”. Artyści z
Polski, Białorusi i Ukrainy
uwieczniali w swych pracach piękno zabytków i krajobrazów Gminy
Bliżyn.
(jaki)
Zdjęcia: tsk.24.pl
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W „Zameczku”

Sławią naszą gminę
Siłą naszej gminy jest szeroko rozumiana kultura ludowa. To twórcy ludowi, rękodzielnicy, kultywowanie tradycji przodków. Jednym
z elementów tej działalności są naszej zespoły śpiewacze i ludowe:
„Kuźniczanki”, „Sobótka” i „Sorbin”.

W Bibliotece Publicznej w Bliżynie w sierpniu dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych oraz czytały bajki. Na zakończenie wakacji
każdy z uczestników otrzymał upominek.
Natomiast 11 sierpnia br. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował
wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.

W programie znalazło się zwiedzanie ruin zamku chęcińskiego,
wizyta w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz udział w zajęciach
archeologicznych oraz aktywny wypoczynek na basenie „Perła” w
Nowinach.

W wycieczce uczestniczyła 20 osobowa grupa dzieci z terenu gminy Bliżyn.
Wyjazd współfinansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w ramach Programu „Wakacje Zdrowe,
Turystyczne i Sportowe”.
Urszula Jędrzejczyk

Uczestniczą oni w różnych imprezach, nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego, ale również poza jego granicami.
Przykładem tego może być ich udział w gminnych dożynkach w
Kierzu Niedźwiedzim, gmina Skarżysko Kościelne.

Zespół ludowy „Sobótka” z Wacławem Pejasem zrobił tam prawdziwą furorę. „Doprowadzili” oni nawet do tego, że wójt tej gminy
Zbigniew Celski nie tylko porwał publiczność do tańca i zabawy, ale
także sam ruszył w tany. A już dowcipy i przyśpiewki pana Wacława
to nasz „hit eksportowy”.
Również ciepło na scenie w Kierzu przyjęty został Zespół Pieśni
i Tańca „Sorbin”, który dotarł tam z występów w województwie mazowieckim.

Tenże zespół w dniu 5 września, z udziałem wójta gminy Mariusza
Walachni, uczestniczył w ogólnopolskich dożynkach rolników na
Jasnej Górze.
Jacenty Kita
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Rozmai tości

Nowe Kluby Seniora w gminie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
PRZEZ LGD „ U ŹRÓDEŁ”

W dniu 28 sierpnia br. w Nowym Odrowążku został otwarty Klub
Seniora przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania U – ŹRÓDEŁ” ogłasza
nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe
projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nabór będzie trwał od 06.09.2010 r. do 05.10.2010 r.
Szczegółowe informacje na temat formy i wysokości pomocy
oraz dokumenty niezbędne do aplikowania znajdują się w siedzibie
Stowarzyszenia „LGD U - ŹRÓDEŁ” ul. Piotrkowska 30, Modliszewice,
oraz na stronie internetowej: www.uzrodel.pl w zakładkach:
KONKURSY, MAŁE PROJEKTY.
Ponadto informujemy, że w dniu 09.09.2010 r. w godz. 16.00 –
20.00 odbędą się warsztaty dla potencjalnych beneficjentów według
programu:
Godzina

W uroczystości otwarcia uczestniczyli: radny Ryszard Olejarz,
prezes straży Czesław Olejarz oraz sołtysi Jolanta Gębska i Helena
Morawska.
W uroczystości otwarcia
uczestniczył również Zespół
Ludowy „Kuźniczanki”, który
swym występem uświetnił ten
moment.
Dzień później, przy okazji obchodów XX lecia zespołu „Sobótka”, podobny klub otwarto w Mroczkowie.
Powyżej zdjęcia z uroczystości otwarcia Klubu w Nowym
Odrowążku.
(jaki)

Dotacje do kredytów bankowych na zakup
i montaż kolektorów słonecznych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych
do ogrzewania wody użytkowej.
Dopłaty będą przyznawane do kredytów udzielonych przez banki
wybrane przez NFOŚiGW.
O dofinansowanie mogą występować:
• osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu
maja służyć zakupione kolektory słoneczne lub
• wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory na własnych budynkach wielolokalowych z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub
zasilania centralnego ogrzewania.
Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na
stronie: www.nfosigw.gov.pl w zakładce: środki krajowe/dopłaty do
kredytów lub w Urzędzie Gminy w Bliżynie pok. nr 10, tel. 41 25-41104 wew. 39.
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Temat

15.00 - 16.30

Regulacje prawne – obowiązujące dokumenty.
Procedury i kryteria przyznawania dofinansowania przez LGD

16.30 - 16.45

Przerwa

16.45 - 18.15

Kto, ile i na co? – indywidualna analiza możliwości otrzymania
Dofinansowania. Podstawowe elementy składanych projektów

18.15 - 18.30

Przerwa

18.30 - 20.00

Wypełniamy wniosek – instrukcja : Małe projekty

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 41/375-95-33 lub drogą elektroniczną uzrodel@uzrodel.pl do
dnia 07.09.2010r.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że
priorytet mają członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
U-Źrodeł”.

Promocja nowej książki o walorach powiatu
Kilka tygodni temu na rynku wydawniczym ukazała się publikacja pt. „Ścieżkami powiatu skarżyskiego. Pieszo i rowerem”. Książka
jest znakomitym uzupełnieniem cieszącego się ogromnym powodzeniem przewodnika „Pieszo i rowerem po powiecie skarżyskim”, autorstwa Ireneusza Kulińskiego i Jana
Włodarczyka, który ukazał się jesienią 2009 roku.
Najnowsza książka, tym razem napisana przez Ireneusza
Kulińskiego w równie interesujący sposób prezentuje niepowtarzalny krajobraz i najciekawsze zakątki powiatu skarżyskiego. Publikacja
została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, z czego 500 sztuk zostało
przekazanych do sprzedaży.
Jacenty Kita
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Kilkaset osób na rowerach
Dwie nagrody do Bliżyna
W dniu 4 września wszystkie szlaki i drogi w powiecie zapełniły się rowerzystami. To byli uczestnicy III Powiatowego Rajdu
Gwiaździstego, którego meta znajdowała się nad skarżyskim zalewem na Rejowie.
Tuż po godzinie dziesiątej 34 osoby z Bliżyna, w charakterystycznych czapeczkach, „pod wodzą” wójta Mariusza Walachni
wyruszają sprzed pomnika Władysława Jagiełły na trasę. Ta dość
duża liczba świadczyć może o tym, że organizowana po raz trzeci
impreza przypadła do gustu mieszkańcom powiatu skarżyskiego, a w naszym powiecie nie brakuje osób ceniących aktywne
formy wypoczynku i zdrowy styl życia. Również w naszej gminie
kolarstwo staje się coraz bardziej popularne, a przykład tego to
rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę.
Na mecie wszyscy uczestnicy rajdu mogli posilić się grochówką, pączkiem oraz kiełbaską z grilla. Trasy były zaplanowane tak,

Pan Henryk odpowiedział bezbłędnie po czym… odsłonił dres
i pokazał się w koszulce z mapą powiatu na piersi.
- Wiedziałem, co ze sobą zabrać - skomentował. Dużą wiedzą
na temat funkcjonowania starostwa powiatowego wykazał się
również Pan Wacław. Na pytanie: jaką sprawę można załatwić
w starostwie powiatowym? – odpowiedział: - Jak tylko jedną
sprawę załatwiałem. Prawo Jazdy. Miałem 1,8… w jednym kole.
Zebrami wybuchli głośnym śmiechem.
Po zakończeniu jazdy i posiłku, wszyscy mogli uczestniczyć
we wspólnej zabawie, konkursach, quizach. Ten blok rekreacyjny
prowadziła Anna Wiśnios.
Momentem kulminacyjnym było losowanie głównych nagród: trzech rowerów, których fundatorem była firma „Wtórpol”.
Aż dwie z nich trafiły do naszej gminy. Rowery wygrali Andrzej
Relidzyński i Wiesław Ciura.

Andrzej Relidzyński z nagrodą w towarzystwie wójta Mariusza
Walachni

Na mecie

aby wszyscy pokonali podobny dystans – ok. 30 km. Nasza ekipa
miała do pokonania
najdłuższą trasę liczącą ponad 40 km.
Wśród
seniorów znalazł się nasz
krajan,
Wacław
Wiśniewski.
Pan Wacław ma
nie tylko doskonałą
kondycję, ale także
zapał do zabawy i
dużą dozę humoru.
Wraz z Henrykiem
Kucewiczem
reprezentował naszą
gminę w konkursie
z wiedzy na temat
powiatu. Jedno z pytań dotyczyło gmin
Henryk Kucewicz i Wacław Wiśniewski
tworzących powiat.

Impreza, odbywająca się pod patronatem
Starosty
Skarżyskiego Jerzego
Żmijewskiego
ma
na celu popularyzację aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej, jako jednej z
form zdrowego stylu
życia, promocję powiatu skarżyskiego, a
także pokazanie walorów turystycznych
naszego powiatu oraz
jego okolic.
Jacenty Kita
Wiesław Ciura również miał szczęście
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Turniej piłkarski o Puchar Proboszcza
W dniach 20-25 sierpnia br. odbył się III Parafialny Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Proboszcza parafii p. w. św. Ludwika w Bliżynie.

W turnieju wzięło udział 6 drużyn z terenu parafii oraz sąsiednich. Mecze rozgrywane były na boisku „Orlik 2012” systemem pucharowym 2x12 min.
Po eliminacjach w półfinałach spotkały się: Bad Boys - Stalownia,
wynik 1:2; AIFAM – KLIKA - MadTeam, wynik 1:1, karne 3:1 dla
KLIKI.

Mecz o III miejsce: Bad Boys – MadTeam, wynik 4:3.
Mecz o I miejsce: AIFAM – KLIKA – Stalownia, wynik 4:1.
V miejsce zajął Gilów.
VI miejsce zajął Drożdżów.
Mecze były emocjonujące i stały na niezłym poziomie, a miano
najlepszego zasłużył mecz między Bad Boys - MadTeam. Trzeba dodać, iż mimo swojej zaciętości odbywały się w koleżeńskiej atmosferze, a zawodnicy unikali wulgaryzmów, co jest zaletą tego turnieju.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy,
piłki i obrazki patrona parafii –św.
Ludwika. Czołowa
trójka dostała tak-
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że medale, puchary, które wręczał ks. proboszcz, inicjator i zarazem
fundator nagród ks. Stanisław Wlazło w towarzystwie ks. Marcina
Dzięby i ks. Arkadiusza Czupryńskiego.
Statuetkę króla strzelców dostał Adrian Okła - 6 bramek, najlepszego bramkarza - Wojciech Żak. Drużyną fair play okazała się dru-

żyna z Gilowa. Ks. Stanisław Wlazło otrzymał od zawodników i parafian specjalne podziękowanie za wkład w rozwój sportu na terenie parafii. Sędziami meczów byli Wójt Gminy Mariusz Walachnia,
Paweł Świercz i Sławomir Młodawski, który przygotował cały turniej od strony technicznej i medialnej. Cała trójka sędziów otrzymała również pamiątkowe obrazki św. Ludwika z rąk ks. proboszcza
Stanisława Wlazło.
Skład zwycięskiej drużyny AIFAM – KLIKA: Bartosz Jankowicz,
Piotr Klimek, Damian Kotowicz, Adrian Salwa, Paweł Łuczyński,
Norbert Witkowski, Piotr Nowek, Przemysław Dąbrowa, Marcin
Zatorski.
Skład II drużyny – Stalownia: Damian Garbala, Łukasz Okła,
Maciek Sierko, Arkadiusz Garbala, Mateusz Garbala, Kamil
Garbala, Łukasz Czerwiński, Karol Bielecki.
III drużyna – Bad Boys: Jarosław Kotwica, Artur Żak, Artur
Bartosik, Paweł Dąbrowa, Adrian Okła, Paweł Pogodziński, Marcin
Piwowarczyk, Emilian Żak, Andrzej Budzinowski.
Damian Młodawski

Rusza III etap Akademii Orlika
Oto lista zawodników kwalifikujący się do III etapu Akademii
Orlika: Adrian Plich, Jakub Głowaczewski, Mikołaj Zatorski,
Tomasz Głuszek, Damian Mastalerz, Kacper Kopczyński, Jakub
Kowalik, Jakub Cukrowski, Jakub Świercz, Filip Białosukna,
Bartosz Binkowski, Kacper Świercz, Kacper Trzebiński, Kacper
Kowalik, Kamil Gumulski.
22 września (godzina 17.00) odbędzie się spotkanie organizacyjne,
podczas którego nastąpi powiadomienie o regulaminie, rozdanie strojów, ustalenie dni i godzin treningów. Rodzice proszeni są o przyjście
na spotkanie lub telefoniczny kontakt z trenerem (Sebastian Durlik
tel. 503/633005).
Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w III etapie
Akademii Orlika zapraszamy do korzystanie z obiektu sportowego
„Orlik 2012”.
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Rywalizowali koszykarze

Turniej tenisa ziemnego

W dniu 28 sierpnia zakończył się turniej koszykówki określany
mianem
Mistrzostw
Gminy Bliżyn o Puchar
Przewodniczącej Rady
Gminy.
Po meczach eliminacyjnych w pierwsze
połowie sierpnia w finale spotkały się drużyny
„Asfaltowi” oraz „Sami
Swoi”. Mecz przebiegał
pod dyktando drużyny
„Asfaltowych” i zakończył się wynikiem 66 –
31. Na trzecim miejscu
uplasowała się drużyna pod nazwą „Papierzaki”.
Wszystkie
drużyny
otrzymały
pamiątkowe
Puchary oraz medale i nagrody rzeczowe, które wręczali wójt gminy Mariusz
Walachnia oraz przewodnicząca Rady Gminy Anna
Leżańska. Za najlepszego
zawodnika uznano Pawła
Odzimkowskiego. Sędzią
turnieju koszykówki był
Jerzy Rams.
Cały turniej przygotował i koordynował Sławomir Młodawski,
zaś nagrody zostały ufundowane z Programu Integracji Społecznej
„Wokół Orlika 2012”.

W dniach 16 – 29 sierpnia br. rozegrane zostały I Mistrzostwa
Gminy Bliżyn o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy w tenisie ziemnym kobiet i mężczyzn.
Po meczach grupowych w półfinałach spotkali się Mariusz
Walachnia z Wiesławem Ciurą (wynik 5:7, 2:6 dla Ciury), zaś w
drugim Paweł Żak z Arturem Łukaszewiczem (wynik 3:6, 3:6
dla Łukaszewicza). W meczu o III miejsce M. Walachnia wygrał
z P. Żakiem 6:4, 2:6, 6:1. Mecz finałowy pomiędzy W. Ciurą a A.
Łukaszewiczem zakończył się wygraną tego drugiego stosunkiem 6:4,
6:4. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio Sławomir Młodawski, Adrian
Gołębiewski, Dariusz Rot, Adam Olesiński, Bogdan Działak, Jakub
Ciok.

Składy drużyn:
- „Asfaltowi”: Paweł Odzimkowski, Sebastian Piętak, Paweł
Ścierka, Paweł Bilski, Michał Kowal, Dominik Dzik.
- „Sami Swoi”: Hubert Kuźdub, Bartek Kuźdub, Robert Pawlak,
Grzegorz Łapaj, Rafał Faliński, Rafał Blajerski.
- „Papierzaki”: Wiktor Król, Franciszek Król, Maciej Król,
Tomasz Karnecki, Arkadiusz Smorąg, Kamil Bernatek.
Damian Młodawski

Natomiast w kategorii kobiet Agnieszka Kuś wygrała w finale 6:1,
6:0 z Jolantą Witkowską, a III miejsce przypadło Urszuli Ślusarczyk.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe z rąk przewodniczącej Rady Gminy Anny
Leżańskiej.

W ocenie zawodników była to bardzo udana impreza zarówno
pod względem organizacyjnym jak i sportowym. Wszyscy wyrazili
chęć kontynuowania mistrzostw w przyszłym roku.
Nad całością rozgrywek czuwał Sławomir Młodawski, który
wspólnie z wójtem gminy Mariuszem Walachnią przygotował techniczną część zawodów oraz zakup nagród dla wszystkich uczestników.
Damian Młodawski

wr ze sień 2010

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

17

Spo r t - Pi łk a N ożna
X Kolejka – 3 PAŹDZIERNIK (NIEDZIELA)

GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

GOSTKÓW – GILÓW
		
KUCĘBÓW – DROŻDŻÓW 		
WOŁÓW – BLIŻYN ZAFABR.
		
FC. UBYSZÓW – SORBIN
		
BAD BOYS – KORDIAN 		
SOŁTYKÓW – MROCZKÓW

(runda jesienna – terminarz rozgrywek)
III Kolejka – 10 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

BLIŻYN ZAFABR. - BAD BOYS		
MROCZKÓW – KUCĘBÓW		
SOŁTYKÓW – WOŁÓW			

GODZ. 19:00
GODZ. 20:00
GODZ. 21:00

XI Kolejka – 9 PAŹDZIERNIK (SOBOTA)

11 WRZEŚNIA (SOBOTA)
SORBIN – GOSTKÓW
FC. UBYSZÓW – KORDIAN 		
DROŻDŻÓW – GILÓW

MROCZKÓW – SORBIN
SOŁTYKÓW - BLIŻYN ZAFABR. 		
WOŁÓW – GILÓW
		

GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00
GODZ. 10:00
GODZ. 11:00
GODZ. 12:00
GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00

V Kolejka – 17 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
BAD BOYS – GOSTKÓW
GILÓW – KUCĘBÓW
DROŻDŻÓW - WOŁÓW

		
		
		

GODZ. 19:00
GODZ. 20:00
GODZ. 21:00

18 WRZEŚNIA (SOBOTA)
BLIŻYN ZAFABR. – FC. UBYSZÓW
SORBIN – SOŁTYKÓW
		
MROCZKÓW – KORDIAN
		

GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00

VI Kolejka – 19 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
SORBIN – KORDIAN
BLIŻYN ZAFABR. – MROCZKÓW
DROŻDŻÓW – SOŁTYKÓW
GILÓW – FC. UBYSZÓW
BAD BOYS – WOŁÓW
GOSTKÓW – KUCĘBÓW

GODZ. 10:00
GODZ. 11:00
GODZ. 12:00
GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00

VII Kolejka – 24 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
KUCĘBÓW - WOŁÓW
GILÓW – MROCZKÓW
DROŻDZÓW – SORBIN

		
		
		

GODZ. 19:00
GODZ. 20:00
GODZ. 21:00

BLIŻYN ZAFABR. – KORDIAN 		
GOSTKÓW – UBYSZÓW
BAD BOYS – SOŁTYKÓW
		

GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00

VIII Kolejka – 26 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
DROŻDŻÓW – KORDIAN
		
GILÓW - BLIŻYN ZAFABR. 		
BAD BOYS – SORBIN
		
GOSTKÓW – MROCZKÓW
		
KUCĘBÓW – SOŁTYKÓW 		
WOŁÓW - FC. UBYSZÓW 		

GODZ. 10:00
GODZ. 11:00
GODZ. 12:00
GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00

IX Kolejka - 1 PAŹDZIERNIK (PIĄTEK)
GILÓW – KORDIAN
BAD BOYS – DROŻDŻÓW 		
GOSTKÓW - BLIŻYN ZAFABR. 		

GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00

2 PAŹDZIERNIK (SOBOTA)
KUCĘBÓW – SORBIN
		
WOŁÓW – MROCZKÓW
		
FC. UBYSZÓW – SOŁTYKÓW 		

GOSTKÓW – KORDIAN
KUCĘBÓW - BAD BOYS
		
FC. UBYSZÓW – DROŻDŻÓW 		

GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00
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GODZ. 14:00
GODZ. 15:00
GODZ. 16:00

Piłkarska liga wznowiła rozgrywki
29 sierpnia (niedziela) rozpoczęto rozgrywki rundy jesiennej
Gminnej Ligii Piłki Nożnej.
Przypomnijmy, że po pierwszej rundzie na czele ligi znajduje się
drużyna FC UBYSZÓW przed BAD BOYS i KUCĘBOWEM.
Mistrza Ligi poznamy 10 października, kiedy to zostanie rozegrana ostatnia kolejka.
XII kolejna – 29 sierpnia
KUCĘBÓW – KORDIAN 1:2 (strzelcy bramek: Rafał Lisowski 1 Sebastian Durlik 1, Grzegorz Trzebiński 1)
MROCZKÓW – DROŻDŻÓW 2:2 (Albert Juryczk 1, Paweł
Łuczyński 1 – Patryk Zadrożny 1, Grzegorz Płusa 1)
F.C. Ubyszów – Bad Boys 4:2 (Robert Bąk 1, Arkadiusz Szmidt 1,
Sebastian Młodawski 2 – Artus Żak 1, Daniel Król 1)
SOŁTYKÓW – GILÓW 3:4 (Robert Jurkiewicz 3 – Piotr Bąk 1,
Karol Pierzchalski 1, Paweł Świerszcz 1, Bartłomiej Wójcik 1)
WOŁÓW – GOSTKÓW 2:9 (Tomasz Karnecki 1, Artur Kasprzyk
1 – Bartłomiej Janus 1, Bartosz Jankoiwcz 3, Damian Kotowicz 2,
Dariusz Mastalerz 3)
Sorbin – Bliżyn Zafabryczna 3:5 (Mariusz Kopeć 3 – Maciej
Pasieka 1, Przemysław Gnat 2, Patryk Karlikowski 2).
Po weekendowych rozgrywkach aktualna tabela końcowa jest następująca:
Lp.

25 WRZEŚNIA (SOBOTA)

GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00

10 PAŹDZIERNIK (NIEDZIELA)

IV Kolejka – 12 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
GILÓW - BAD BOYS			
MROCZKÓW – FC. UBYSZÓW
BLIŻYN ZAFABR. – KUCĘBÓW 		
SOŁTYKÓW – KORDIAN 		
DROŻDŻÓW – GOSTKÓW 		
SORBIN – WOŁÓW
		

GODZ. 10:00
GODZ. 11:00
GODZ. 12:00
GODZ. 18:00
GODZ. 19:00
GODZ. 20:00

Nazwa drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

1

UBYSZÓW

12

28

43:17

2

BAD BOYS

12

24

58:23

3

KORDIAN

12

24

36:28

4

KUCĘBÓW

12

22

39:20

5

WOŁÓW

12

21

37:28

6

MROCZKÓW

12

20

39:36

7

SORBIN

12

17

26:38

8

SOŁTYKÓW

12

16

43:36

9

GILÓW

12

11

25:34

10

GOSTKÓW

12

10

30:55

11

DROŻDŻÓW

12

8

23:48

12

BLIŻYN
ZAFABRYCZNA

12

7

22:56

Najlepsi strzelcy bramek: Arkadiusz Szmidt (Ubyszów) – 26,
Robert Jurkiewicz (Sołtyków) – 20, Artur Bartosik (Bad Boys) – 18,
Paweł Łuczyński (Mroczków) – 18, Adrian Salwa (Kucębów) – 15.
(jaki)

wr ze sień 2010
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